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ZADEVA: Podelitev naziva planinskega priznanja –  srebrni častni znak PZS  -  

Milena Alenka Sakelšek 

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 Mileni Alenki Sakelšek, podeli 
srebrni častni znak PZS. 
 
V Planinsko društvo Ljubljana Matica se je včlanila že davnega leta 1974 in se z njimi kar takoj 
podala na Triglav. Po nekaj letih članstva se je zaradi ustvarjanja družine posvetila le njej in ni 
bilo časa za gore. Ponovno se je aktivirala v PD Ljubljana Matica leta 1994, kar takoj opravila 
tečaj za letno in zimsko varno hojo v gorah. Nato je celo desetletje priložnostno vodila v gore 
manjše skupine mladih – bivših zasvojencev z drogo. 
Leta 2007 se je vključila v naše društvo PD Iskra Ljubljana in od takrat je zahajala v gore 
organizirano s skupino. V času vključitve v naše društvo se je udeležila zimskega mladinskega 
tabora PD RTV kjer je bila organizator in pomočnik pri izvedbah tečaja samovarovanja. 
Leta 2009 smo jo v društvu predlagali za vodnico in do leta 2010 je opravila tečaje A, B in D. 
Povezuje se z vodniškimi kolegi iz drugih društev, kot pomočnik ali organizator tur in skupaj so 
tako uspešno izvedli več planinskih tur po Sloveniji in tujini.   
Z vodniškimi kolegi letno opravijo tudi nekaj zelo zahtevnih vzponov, niso ji tuje niti plezalne 
stene. 
Od leta 2013 je načelnica Vodniškega odseka v našem društvu, kjer z vodniki mesečno usklajuje 
in analizira pohode, ter rešuje ostalo problematiko v zvezi z vodništvom. 
Za hojo v gore vzpodbuja vse generacije – tako starejše, kot mlajše. Kot neutrudna in aktivna 
članica društva je predana prostovoljnemu delu, sodeluje v mednarodnem projektu SHE LEADS 
in organizira pohode z drugimi planinskimi društvi. 
V svojem prostem času (če ji ga sploh kaj ostane)  izvaja planinske izlete za prijatelje in svojce. 
Svoje izkušnje in predloge za planinske izlete posreduje tudi mladim družinam. Lahko nam je 
vzor, saj njena vztrajnost in zagnanost krepi vzdušje in dviguje moralo v našem planinskem 
društvu. 
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