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ZADEVA: Podelitev naziva planinskega priznanja –  bronasti častni znak PZS  

-  Marija Mojca Peternel 

Na osnovi 2. in 5. člena Pravilnika o priznanjih Planinske zveze Slovenije, ter sklepa 
Upravnega odbora PD ISKRA Ljubljana z dne 14.12.2021 in 47. člena Pravil PD Iskra 
Ljubljana, predlagamo odboru za priznanja na Planinski zvezi Slovenije, da naši članici Mariji 
Mojci Peternel podeli bronasti častni znak PZS. 
V letu 2015 se je  planinskemu društvu pridružila  nežna, drobna, skromna, mirna   in  skoraj 
povsem neopazna članica.  Fizično odlično pripravljena,  vztrajna, vedno  med prvimi in 
hitrimi pohodniki, predvsem pa iz srca hvaležna  za vsak nov razgled, vrh, cilj.   
Vseskozi   je tesno povezana z  naravo, zlasti z gorskim svetom, kar ni čudno, saj njen domači 
kraj Dovje leži pod najvišjo slovensko goro. Že njen oče je bil navdušen hribolazec in gorski 
reševalec.   S ponosom se poistoveti  s statusom DOVŽANKE. 
Zaposlena je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je lektorica za nemški jezik. Nemščino 
poučuje na Oddelku za zgodovino, kjer je uspešno branila doktorsko disertacijo z naslovom 
Nemški časopisi na Slovenskem v revolucionarnem letu 1848. Od leta 2012 je docentka za 
področje slovenske in obče zgodovine 19. stoletja.  
Leta 2020 je izšla njena  knjiga z naslovom  KNJIGE ZA GOROHODCE, Prvi planinski vodniki na 
Slovenskem, ki je na strokoven in obenem poljuden način predstavila takratno planinsko 
doživljanje,  navade in napotke. 
Svoje  strokovne in poljudno-znanstvene prispevke objavlja tudi v drugih medijih. V zadnjih 
dveh letih je  pripravila in objavila kar  16 člankov na temo planinstva v Planinskem vestniku 
in časopisu Družina. Za naše društvo je imela v zadnjih dveh letih dve predavanji. Predavanj 
bi bilo zagotovo več, če vmes ne bi posegla pandemija. 
Mojca je pravi primer za demonstracijo pregovora »TIHA VODA BREGOVE DERE«. Njeni 
interesi in aktivnosti so zelo raznoliki:  kot prostovoljka  vodi kondicijske treninge za 
osnovnošolce v Nordijskem športnem klubu Medvode, deluje v društvu  za auspergerjev 
sindrom in avtiste ASPI, kjer  nudi pomoč mladostnikom, je članica Ženskega  pevskega 
zbora Rozke Usenik iz Šentvida nad Ljubljano. Mojca, lahko smo ponosni, da te imamo v 
našem društvu! 
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