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Povzetek: 

 

Evropo v prihodnjih desetletjih vidiva kot prostor sobivanja, soustvarjanja in učenja za 

trajnostni razvoj v skupnosti − z izmenjavami med različnimi generacijami in kulturami, v 

interakciji z ohranjeno naravo okrog nas in z dediščino naših prednikov.  

 

Slovenija premore mnogotera društva in združenja, v katerih lahko posameznik nadaljuje 

delovanje po vstopu v tretje življenjsko obdobje. V večini njih je velik poudarek na 

medgeneracijskem sodelovanju, vanje se pogosto vključijo že otroci. Veliko nevladnih 

organizacij – na primer planinska zveza, prostovoljna gasilska društva, kulturna in športna 

društva, skavti in taborniki – je del naše kulturne dediščine.  

 

V referatu je predstavljeno delovanje in osebnostna rast Ivane Leskovar v okviru Planinske 

zveze Slovenije (PZS) od rosnih let dalje, zlasti pa po upokojitvi. Ta prehod ji predstavlja 

svobodo, ko so do neke mere naloge predane na mlajše. Hkrati je v tej svobodi odgovornost 

do sebe in odgovornost do skupnosti, v kateri živimo. Planinstvo vključuje široko paleto 

možnosti razvoja osebnosti, lastnega učenja in rasti, ki se je sinergično dopolnjevala in 

prepletala s poklicnim delovanjem avtorice v predšolski vzgoji: življenje v naravi in z njo, 

aerobno gibanje, preizkušanje samega sebe do meja zmožnosti, optimizem in dobra volja, 

dobro počutje in zdravje. Pa tudi medsebojna pomoč, sodelovanje, upoštevanje 

najšibkejšega člena v skupini, širjenje mreže.  

 

PZS ponuja večplastne možnosti za razvoj posameznika, kot so označevanje planinskih 

poti, pridobivanje védenja o varstvu narave, o obnašanju v naravi in vplivu človeka nanjo, 

usposabljanje za planinskega vodnika in izvajanje te dejavnosti, mednarodno sodelovanje, 

… Ivana Leskovar sodeluje tudi v mednarodnem projektu Ona vodi (»She leads«), ki poteka 

v Italiji, Srbiji, in Sloveniji. Poudarek je na ženskih vodnicah in prenašanju znanja na mlajše 

rodove. Potrjena licenca vodnice PZS ji omogoča sodelovanje z različnimi planinskimi 

društvi.  

 

V referatu je predstavljeno tudi strokovno sodelovanje z Ivanino tesno sodelavko v Vrtcu 

Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Mojco Veler, s katero sta orali ledino pri delu z 

drugimi kulturami ter uspešno povezovali lokalno skupnost na več ravneh. Že njuno 

soustvarjanje samo je dober primer, kako spoštovanje privede do rezultatov: nenehno 

izobraževanje in raziskovanje, podkrepljeno z izkušenostjo in modrostjo, ki spoštuje in 

sprejema nove, sveže, tui na videz kontroverzne ideje. Na takšen način sta se lotevali najbolj 

perečih tem, vedno bili malo čez mejo, toda nikoli v škodo kogarkoli.  

 

Sprejemanje in prepletanje tradicionalnega z novim je privedlo do prenekaterih premikov 

na boljše delovanje lokalne skupnosti, kar bo prikazano na primeru projekta Šole za 

ravnatelje »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih 

možnosti in socialne vključenosti«. Glavno vodilo njunega delovanja je bilo zavedanje, da 

je pomemben vsak posameznik in da prav vsak lahko doprinese za dobrobit vseh. 
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