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Možnosti in priložnosti 
Bodimo realni – skočimo v dogajane 
 
Vstop Slovenije v EU je pospešil 
mednarodne aktivnosti v vsebinskem, 
časovnem in finančnem obsegu. Možnosti in 
priložnosti – tako realne, a tako 
neoprijemljive - se pojavljajo znova in 
znova. Ko jih zaznamo, jih pretvorimo v 
cilje in projekte. Ker v zborniku 
obravnavamo komunalo, in 12 dnevno 
izmenjavo v programu Leonardo da Vinci 
(LdV), si predočimo kaj, kje, kdo, kako ... 
lahko sodelovanje intenziviramo. Dobra 
stran izmenjav je, da so dvostranske in da 
je smiselno uvažati in izvažati primere 
dobre prakse (slaba pa naj ostane kot 
opozorilo). 
 
Vzporednice z gledališčem ali filmom so se 
med pripravami na izvedbo SKISa kar same 
vsiljevale, predvsem kot dileme, vprašanja 
in nejasni odgovori: Koliko lahko vplivamo 
na bodoče dogajanje, so režiserji drugje, ali kar sami režiramo dogajanje, smo akterji 
ali gledalci? Kako bomo sposobni igrati (sprejemati, dojemati) posamezne vloge, ki so 
nam dodeljene, smo si jih dodelili ali smo se jim samo prilagodili? Smo dobro zaznali 
glavne vloge in glavne igralce, bomo (so)kreirali zgodbo, bomo vodili ali bili vodeni? 
 
Vse nejasnosti so se med izvajanjem prelila v en sam velik odgovor. Da. Scenarij je 
bil pravi, igralci najboljši in dobro pripravljeni, lokacija in scenografija (za vsakim 
dežjem posije sonce) navdušujoča, stopnjevaje programa iz dejanja v dejanje bolj 
silovito, ploskanje po vsakem dejanju (predavanje, zahvala z darili ali dnevna 
evalvacija) pa sluhu prijetna rutina. 
 
Korenine SKISa segajo v leto 2002/03 in prvo generacijo študentov Zavoda Izraz. Že 
takrat smo (neuspešno) kandidirali na razpis LdV. Roko na srce. Tudi interesa med 
študenti ni bilo. Letos spomladi smo ob Evropskem letu mobilnosti delavcev začutili, 
da je pravi trenutek za SKIS. Na CMEPIUS so projekt ocenili zelo visoko, navdušujoče 
je bilo 63 predprijav. 
 
Delovanje skupine v vseh fazah (priprava, izvedba, zaključek) z velikim veseljem 
ocenim več kot odlično. Vsak posameznik si je prizadeval, da je izbrano vlogo odigral 
v popolnosti, ob tem pa nismo pozabili na vesele plati skupnega bivanja. Optimizem 
lahko razberemo iz komentarjev na majhne spalnice (tako majhne, da še smrčati ne 
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moremo) pripravo hrane (to me spominja na pravo študentsko življenje) in seveda 
vse intenzivne večerno – nočne diskusije. 
 
Različne vloge zahtevajo od nas opredeljevanje. Sam sem jih imel v tej zgodbi celo 
več: pobudnik, organizator, izvajalec, predavatelj, učenec, šofer,... predvsem pa 
udeleženec. Uvodnik pišem kot organizator, poročilo kot udeleženec, seminarsko 
nalogo kot navdušenec nad kuharskimi kvalitetami komunalcev. Vse ostale vloge – 
predvsem predavateljska - so potisnjene v ozadje. Celoten zbornik razumem kot 
večplasten zaključek ene zgodbe in motivacija za nove akterje v novih zgodbah. Zato 
ga pišem tudi kot spodbudo organizacijam, institucijam in posameznikom za 
aktiviranje na omenjenih priložnostih. Učinkovitost, koristnost in ostale dobrobiti 
mednarodnega sodelovanja so evidentne, poiskati primerna sredstva pa tudi ni 
najteže. 
 
Dostop do bruseljskih in domačih virov (so)financiranja izobraževalnih projektov je 
relativno enostaven. Začnemo z idejo in osnovno razdelavo (kdo, kje, kako, koga, 
komu). Za izobraževalne programe opredelimo ciljno skupino, vsebino izobraževanja 
in metode. Potem poiščemo primerne razpise, natančno preberemo razpisno 
dokumentacijo, napišemo projekt in ga (pravilno) pošljemo razpisovalcu. Ko je projekt 
potrjen začnemo z pripravami skupine, kar običajno vključuje tri stopnje (pred, med 
in po izvedbi). Recept izvedbe izmenjave – kot je opisana - je načeloma enostaven in 
se ga da naučiti. Je pa res, da je običajno doba učenja dolga, posuta z neuspelimi 
projekti, izgubljenimi priložnostmi, zamrlimi partnerstvi, ... Na kratko. Vsi si lahko 
preberemo recept v kuharski knjigi, a ne bomo vsi (dobro) kuhali. Od znanja, roke, 
izkušenj,... kuharja je odvisna užitnost hrane. Isto velja za vse službe, torej tudi za 
pripravo, izvedbo in zaključek vsakega projekta. Zato se v današnjem kompleksnem 
svetu – kjer je umetnost pridobiti kvalitetno informacijo – pojavlja vedno več 
organizacij, specializiranih za pripravo projektov. 
 
Zahvala velja najpomembnejšim igralcem v tej zgodbi: Mentorji (udeleženci); Aniti 
Jelen-Žmitek, direktorici Zavoda Izraz; Libby Urquhart, ARCH Network (partnerica na 
Škotskem) in seveda CMEPIUS, kot nacionalni koordinator projektov LdV.  
 
Eno dejanje smo zaključili, sedaj so navrsti naslednja, ki lahko vključujejo izmenjavo 
učiteljev in študentov, krajše in daljše obiske, opravljanje prakse, skupni projekti,... 
Pa naj bodo to Škoti – sladki kot piškoti – ali druge države. 
 
 
 
Bojan Žnidaršič, VITRA Cerknica 
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Možnosti in priložnosti 
Possibilities and opportunities 
Let us be realistic – let us plunge into 
action 
 
Slovenian accession to the EU enhanced 
international activities in terms of contents, 
timing and financing. Possibilities and 
opportunities – so realistic, yet so intangible 
– arise again and again. When we notice 
them, we transform them into targets and 
projects. Our collection deals with utilities 
and with the 12 days’ exchange within the 
Leonardo da Vinci programme (LdV). Let us 
look at what, where, who, how... our 
cooperation can be intensified. The good 
part of the exchange is that it is bilateral. It 
makes sense to import and export good 
practices (and keep bad practices as a 
warning). 
 
During our preparations for SKIS, we could not help drawing parallels with theatre or 
cinema, especially in the form of dilemmas, questions and vague answers. To what 
extent can we influence future events? Who is the director, or are we the ones who 
are directing, are we the actors or the spectators? How will we be able to perform 
(accept, understand) individual roles that we have been given, that we have chosen 
or have only adapted to? Do we understand the main roles and the main actors 
correctly, will we participate in the creation of the story, will we direct or be directed? 
 
All the uncertainty turned into one big answer during the performance. Yes. The 
script was right, the actors were the best and they were well prepared, the location 
and the scene (there is always sunshine after rain) were amazing, the programme 
escalated from one act into the other, and the applause after each act (lecture, 
thanks with presents or daily evaluation) was a routine, pleasant for the ear. 
 
The origins of SKIS go back to the year 2002/03 and to the first generation of 
students of Izraz Institution. At that time, we already applied (without success) for 
LdV funds. To be honest, there was not much interest among the students. Last 
spring, during the European Year of Labour Mobility, we felt that the time was right 
for SKIS. CMEPIUS gave a very good evaluation of the project, and there were as 
many as 63 preliminary registrations, which was promising. 
 
I am pleased to say that the activities of the group in all the stages (preparation, 
realisation, conclusion) were more than excellent. Every individual did his or her best 
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to perform his or her role as perfectly as possible. We did not neglect the pleasant 
moments of our cooperation, either. Optimism is reflected by the comments on the 
small bedrooms (so tiny that there is not even room for snoring), preparation of 
meals (this reminds me of real student life), and, of course, all the intensive 
discussions in the evenings and nights. 
 
Different roles require a choice. I performed several: initiator, organiser, performer, 
lecturer, student, driver... but above all, participant. I am writing the introduction as 
organiser, the report as participant, the thesis as someone enthusiastic about the 
cooking skills of the utility workers. All the other roles - the role of lecturer in 
particular - lag behind. I understand the whole collection as a multi-level conclusion 
of one story, as well as motivation for new actors in new stories. I am also writing it 
as an incentive for organisations, institutions and individuals to become active in the 
mentioned opportunities. Efficiency, usefulness and other benefits of international 
cooperation are evident, and it is not that difficult to find appropriate resources. 
 
It is relatively easy to access Brussels and domestic resources for (co)financing of 
educational projects. We begin with an idea and the basic plan (who, where, how, 
whom, for whom). For educational programmes, we determine the target group, the 
contents of the training, as well as the training methods. Then, we search for suitable 
tenders, we read the tender documents thoroughly, we write the project and submit 
it (correctly) to the tender committee. When the project is approved, the preparation 
of the group begins, which usually involves three stages (before, during and after the 
realisation). This is a relatively simple recipe for realisation of exchange, as described 
above, and can be easily learned. It is true, though, that the learning time can be 
long, filled with failed projects, lost opportunities, faded partnerships... In one word: 
we can all read a recipe in the cookbook, but not all of us can cook (well). The taste 
of the food depends on the knowledge, skills, experiences... of the cook. The same 
goes for all jobs, including the preparation, realisation and conclusion of every 
project. This is why in today’s complex world, where quality information is hard to 
obtain, the number of organisations specialised in preparing projects is increasing. 
 
Our thanks go to the main actors in this story: to the mentors (participants); to Anita 
Jelen-Žmitek, Director of Izraz Institution; to Libby Urquhart of ARCH Network (our 
partner in Scotland), and, naturally, to CMEPIUS as national coordinator of LdV 
projects  
 
We have brought one act to the end. Others will follow, which can include the 
exchange of students and teachers, shorter or longer visits, practical work, joint 
projects - be it with the Scotts - as sweet as their scones - or with other countries. 
 
Bojan Žnidaršič, VITRA 
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Mreža ARCH je hitro rastoča škotska 
nevladna organizacija, ki že od 
ustanovitve dalje vodi socialne projekte 
po vsej Evropi.  
 
Eden naših glavnih ciljev je obnova 
šolanja in poučevanja na področju 
okolja, naravne zgodovine, kulturne 
dediščine in konzervatorstva. V Veliki 
Britaniji je ARCH oblikoval močno mrežo 
organizacij, ki se ukvarjajo s tovrstnim 
šolanjem. Med njimi so nevladne 
organizacije, kot na primer Svetovalne 
skupine za kmetijstvo in divjad, 
Nacionalni škotski trust, Kraljevo 
združenje za zaščito ptic, Škotski trust 
za divjad, in vladne organizacije, kot so 
Škotska naravna dediščina, Škotski urad 
za varstvo okolja, lokalni in okrožni sveti in številne druge. Mreža sodelavcev nam 
omogoča oblikovanje primernih in zanimivih programov za bodoče učitelje in učence. 
 
SKIS se posveča razvoju znanja in šolanju v javnem sektorju. Izbrali smo različne 
partnerske organizacije na Škotskem, da bi spodbudili izmenjavo znanja, tehnik, 
informacij in idej med škotskimi izvajalci in njihovimi kolegi v Sloveniji. Projekt je 
obsegal formalne sestanke in razprave ter obiske na terenu s praktičnimi izkušnjami 
in priložnostjo za vaje. Tako so nastale možnosti za prenos idej, za dialog med 
udeleženci in gostitelji ter med samimi udeleženci. Šolanje v programu SKIS je bilo 
namenjeno širjenju znanja in sposobnosti udeležencev, ki so dobili priložnost, da 
sodelujejo s tistimi, ki dejansko opravljajo vsakodnevno delo v javnem sektorju. 
 
ARCH je v zadnjih 5 letih sodeloval s centrom Vitra za trajnostni razvoj v več 
programih, financiranih iz evropskih sredstev. Najpomembnejši med njimi je program 
izmenjave o naravi, ki teče že četrto leto. Po našem mnenju je projekt SKIS 
recipročen programu izmenjave o naravi, saj udeležencem iz Škotske in Slovenije 
omogoča, da iz prve roke spoznajo prakso druge države pri ohranjanju narave in 
okolja. 
 
Tokrat je ARCH prvič priredil program SKIS, iz česar smo se vsi veliko naučili. Zdi se 
mi, da smo načrtovali preveč obiskov in sestankov. Ob koncu programa so bili 
udeleženci že preutrujeni in so se čedalje težje zbrali. Opazili smo, da je bilo največ 
zanimanja za praktične obiske, kjer so udeleženci lahko neposredno sodelovali z 
osebjem, kjer so bili bolj vpleteni, so zastavili več vprašanj in se naučili veliko novega. 
Najboljša primera sta Razvoj vetrovnih farm v Braes of Doune, kjer so skupini objekt 
razkazali inženirji, ki so lahko neposredno pojasnili prednosti in slabosti tega 



Libby Urguhart: UVODNIK 2 

velikanskega projekta. Braes of Doune je povzročil nemir v javnosti zaradi svojega 
videza in zaradi svojega vpliva na okolje. Drugi primer je bil obisk svinčevih rudnikov 
Tynedrum. Tam so skupino popeljali po strmih gorskih stezah, kjer si je ogledala 
pridobivanje svinca in razpravljala o posledicah odločitve, da omogočijo javnosti 
dostop na to območje. Po teh dveh obiskih se je razvil pogovor, porodila so se 
vprašanja, razprave in primerjave s prakso v Sloveniji in drugje. 
  
V prihodnje bodo programi boljši, ker bo število obiskov manjše, udeleženci pa bodo 
imeli več prostega časa, da se bodo med sabo pogovorili o pomenu obiska. Več časa 
bodo imeli tudi za raziskovanje kulture in dediščine države gostiteljice. 
 
Člani skupine SKIS izhajajo iz različnih okolij in imajo različne interese. Zato menim, 
da bi bil program bolj učinkovit, če bi se česa naučili iz Vitrinega načina vodenja 
projektov in bi vsakemu pomembnemu vprašanju namenili po en dan:  Dan civilne 
družbe, Dan javnega dostopa, Dan vode in Dan vetrovnih farm. Tako bi bili lahko 
prepričani, da smo poskrbeli za vsako področje in da se vsak udeleženec zaveda 
pomena predlaganega programa za delo in šolanje, s katerim se skupine ukvarjajo. 
 
 
Libby Urquhart, Mreža ARCH  
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The ARCH Network is a growing Scottish 
non-government (NGO) organisation 
which has been running socially-inclusive 
projects across Europe since its 
conception in 2002.  
One of our main objectives is innovation 
in training and teaching in the fields of 
the environment, natural history, 
heritage and conservation. ARCH have 
developed a strong UK partner network 
with organisations who deliver this kind 
of training. These bodies include NGO’s 
like Farming and Wildlife Advisory 
Groups, the National Trust for Scotland, 
Royal Society for the Protection of Birds, 
The Scottish Wildlife Trust and 
Government agencies like Scottish 
Natural Heritage, the Scottish 
Environmental Protection Agency, Local 
and District Councils and many others. This network of partners allows us to create 
relevant and interesting programmes for incoming trainers and students. 
 
SKIS focused on the development of skills and training within the public sector. The 
variety of partner organisations in Scotland was chosen to encourage a ‘cross 
pollination’ of skills, techniques information and ideas between Scottish practioners and 
their Slovenian counterparts. The organisation of the project divided the programme 
between formal meetings and discussions, and site visits with practical experiences and 
‘hands on’ opportunities. This created chances for the free transfer of ideas, generated a 
dialogue between participants and hosts and between the participants themselves. The 
training delivered throughout the SKIS programme was designed to improve the skills 
and competencies of the participants by giving them opportunities to interface with 
those actually involved in day to day work within the public sector. 
 
ARCH have worked in partnership with Vitra Centre for Sustainable Development in 
several European funded programmes within the last 5 years, most importantly the 
Nature Exchange programme which is now in its 4th year. We perceive the SKIS project 
to be reciprocal to Nature Exchange, allowing participants from Scotland and Slovenia to 
experience each others natural and environmental management practices at first hand. 
 
This was the first time that ARCH had hosted a SKIS programme, and we all learned a 
great deal from it. I believe that we tried to fit in too many visits and meetings. By the 
end of the programme the participants were very tired and found it increasingly difficult 
to concentrate. We saw that practical visits where participants were able to interact 
directly with staff were of the most interest, that everyone was more engaged, had 
more questions and gained the greater benefit from the day. Two perfect examples 
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would be the Wind Farm Development at Braes of Doune, where the group were given a 
guided tour of the site by the engineers, who could explain the pros and cons of this 
huge development directly. Braes of Doune has caused public anxiety in terms of its 
visual impact and its impact on the environment. The second example was the visit to 
Tynedrum Lead Mines. Here the group were guided up steep mountain tracks to look at 
the lead workings and to discuss the implications of allowing the public access to this 
area. Both of these visits generated talk, questions, discussions and comparisons with 
practices in Slovenia and elsewhere.  
Future programmes would be improved by reducing the number of visits and  llowing 
participants more free time to discuss between themselves the importance of the visit, 
and to give them time to explore the culture and the heritage of the host country. 
 
The SKIS group came from a wide range of backgrounds and interests, I feel that the 
programme would be more effective if in future we learned from Vitra’s project 
management and programming and devoted a day to each relevant topic, Civil Society 
Day, Public Access Day, Water Day and Wind Farm Day. This would allow us to be sure 
that each discipline was catered for and each participant was aware of the relevance of 
the proposed programme to the work and training undertaken by the groups. 
 
 
Libby Urquhart, ARCH Network 
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Vse življenje se učimo – v šolah življenja 
in v »pravih« (formalnih) šolah, kjer smo 
največkrat v mlajših letih, kot redni 
študentje. A mnogi se iz različnih razlogov 
odločijo za formalni študij tudi pozneje kot 
odrasli in so že zaposleni, ali pa ne 
najdejo zaposlitve s svojo izobrazbo in 
usposobljenostjo.  
Občudujem tiste, ki se odločijo za ta 
korak, saj se zavedam, da po večletnem 
premoru ni lahko ponovno sesti v šolske 
klopi, posebno še po napornem delu v 
službi in ob številnih obveznostih.  
V naši ustanovi - Izobraževalno razvojnem 
zavodu IZRAZ, Ljubljana se srečujemo 
samo s tako pogumnimi odraslimi 
udeleženci. Ne le, da se odločijo za 
šolanje, skoraj vsi tudi uspejo doseči cilj – 
diplomo višje strokovne šole. Pri tem pa 
opažajo pri sebi ne le napredek v znanju, 
temveč tudi v osebnostnem razvoju. 
Oboje potrjujejo tudi predavatelji in 
njihovi delodajalci. Veseli smo, da je tako, kajti njihov uspeh je tudi naš uspeh; če 
je njihov cilj kljub vsem naporom pridobiti nova znanja, izobrazbo in diplomo, je 
naš cilj, da bi bila njihova nova znanja čim kvalitetnejša in čim aktualnejša. Da se 
bodo po končanem študiju še bolj izkazali v praksi, torej da bi jim naša šola dala 
kar največ za delo in življenje. Zato se celotna ekipa zavoda IZRAZ trudi, da bi 
skupaj dosegli zastavljene cilje. 
 
Med napore v tej smeri sodi tudi letošnja ekskurzija naših študentov v spremstvu 
nekaterih predavateljev na Škotsko. Ekskurzijo je v veliki meri omogočil naš stalni 
partner Vitra iz Cerknice, s finančno podporo EU, v okviru projekta mobilnosti 
Leonardo da Vinci.  
 
Poročila s te ekskurzije kažejo, da je nedvomno uspela. Za mnoge je bil to prvi 
neposredni stik z bolj oddaljenim, tujim okoljem in jim je že s tega vidika 
ekskurzija pomenila veliko doživetje in izkušnjo.  
Vlila jim je samozavest za smelejše in ustvarjalnejše korake v poklicu in zasebnem 
življenju. Kot kažejo evalvacije, poročila in seminarske naloge - zbrana v tej 
publikaciji - je bila izmenjava za vse udeležence pomembno strokovno doživetje. 
Pri tem se mi zdi zlasti pomembno, da so udeleženci ekskurzije imeli priložnost 
spoznavati stroko skozi praktične rešitve, v kontekstu različnih vidikov družbe oz. 
življenja. Da so doživljali stroko kot del življenja. Da je bila izkušnja celovita. Da so 
strokovno in osebnostno bogatejši.  
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Vesela sem, da z branjem prispevkov lahko del teh izkušenj doživimo tudi tisti, ki 
nismo bili z njimi.  
 
 
Anita Jelen-Žmitek 
ravnateljica višje strokovne šole zavoda IZRAZ 
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We learn throughout our lives – in the 
schools of life and in real, formal 
schools, where we usually spend our 
youth as students. Many people, 
however, decide to take part in formal 
studies later, as adults, when they are 
already employed, or cannot find a job 
that suits their skills and education.  
I admire the people who decide to take 
that step, as I am aware that it is hard to 
return to school after several years, 
especially after a hard job and many 
other obligations.  
In our institution – The Educational 
Development Institution IZRAZ, 
Ljubljana – we meet only such brave 
adult participants. Not only do they 
decide to take part in training, but also 
almost all of them reach their goal – 
they graduate from a higher professional 
school. They do not develop only 
professionally, but also personally. Both 
is confirmed by trainers as well as their 
employers. We are glad for that, 
because their success is our success, too. If their aim is to obtain new 
skills, an education and a degree, in spite of all the trouble, our aim is to 
make their new knowledge as good and up-to-date as possible. We would 
like them to be successful in their practice, after having completed their studies. 
We would like them to benefit as much as possible from our school for their work 
and their life. The whole team of the IZRAZ institution is doing our best to reach 
our goals together. 
 
One of our efforts in this direction is this year's excursion of our students, 
accompanied by some teachers, to Scotland. The excursion was made possible 
to a large extent by our regular partner Vitra from Cerknica, with financial support 
from the EU, within the framework of the Leonardo da Vinci mobility project.  
 
The reports from the excursion prove beyond any doubt that it was a 
success. For many students, this was the first direct contact with a remote 
foreign environment, and from that point of view, if nothing else, the trip was an 
important event and experience for them. It gave them the self confidence 
required for braver and more creative steps in their professional and private life. 
As the evaluations, reports and theses contained in this publication prove, the 
exchange represented an important professional event for all the participants. It 
is particularly important that the participants had the opportunity to get to know 
the industry through practical solutions, in the context of various aspects of 



Anita Jelen-Žmitek: INTRODUCTION 2 

society and life in general. They experienced the industry as a part of life. Their 
experience was wholesome. They were profesionally and personally enriched.  
 
I am glad that reading the contributions, those of us who did not join them can 
benefit from their experience as well.  
 
 
Anita Jelen-Žmitek 
Headmaster of Higher Professional School of IZRAZ Institution 
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Spomini bledijo, sledi, zapisi in fotografije 
ostanejo. Veliko se nam je zgodilo na Škotskem, 
veliko pred odhodom, intenzivno smo 
podoživljali skupinsko in osebno dogajanje med 
pisanjem po prihodu. Da imajo »vsake oči 
svojega malarja« lahko razberemo iz strokovnih 
poročil, kjer je vsak posameznik različno 
poudarjal (videl, doživel) posamezen dogodek. 
Še večja pestrost je med seminarskimi 
nalogami, kjer smo opisali tisto, kar nas je 
prevzelo. Nova videnja in izkušnje tujih praks so 
nam pustila močan vtis, razviden iz tekstov in 
slišan na vsakodnevnih večernih evalvacijah ter 
pogostih - dolgo v noč trajajočih - diskusijah. 
 
Ideja o izdaji Zbornika je bila zasnovana pred 
odhodom, a se je »brusila« med izvedbo, največ 
po prihodu domov. Kot urednica sem se trudila, 
da bi Zbornik oblikovala kot zanimivo branje. 
Udeleženci se bomo ob prebiranju prispevkov in 
gledanju slik spominjali na posamezne dogodke, 
ostali pa dobili koristne informacije. Trudili smo se, da bi »pokrili« vso pisano 
paleto aktivnosti, ki jo lahko zaznamo v komunalnem sektorju. 
 
Največ energije sem posvetila izgledu (prelom strani, struktura Zbornika, 
naslovnica, kazalo, zadnja stran) in tehniki (pretvorba vseh prispevkov v 
računalniški format, ki je sedaj pred vami). Mogoče bo kdo pomislil, da sem 
nekritično uvrstila vse dobljene tekste. Tisti, ki sem jih opozorila na dopolnitve in 
popravke seveda vedo, da temu ni tako. Resnično pa mi srce ni dopuščalo 
uporabe velikih uredniških škarij.  
 
Ker je vsak tekst unikum, so prispevki objavljeni, kot so bili poslani. Bojan je 
popravil tipkarske napake, sem ter tja naredil tekst bolj razumljiv in slogovno bolj 
dopadljiv. Prav tako je zapisal pravilna imena. Objavljamo vse slike, ki so bile 
dodane prispevku, sicer pa je fotografijam namenjen posebni CD (urednik Jani 
Hiršel). Obširen Zbornik bo udeležencem predan v elektronski obliki (pdf.), nekaj 
izvodov bomo natisnili. 
 
Strukturo Zbornika sem zasnovala klasično: Naslovnica, štirje uvodniki (za 
prevode je poskrbel Izraz), kazalo, seminarske naloge in dnevna poročila (po 
abecednem redu) ter povzetek dnevnih evalvacij. Zaključili bomo z logotipi 
organizacij (Cmepius, Vitra, Arch in Izraz). 
Teme seminarskih nalog smo izbrali sami, na osnovi zanimivega doživetja ali kot 
odziv na videno in predstavljeno. Dnevniki so vodeni kronološko, opisujejo dnevno 
dogajanje. Zaključujemo z povzetki vsakodnevnih evalvacij. Prebiranje dokazuje, 
da je bila ekskurzija res dobra in uspešna.  
 
Verjamem, da smo naredili uporaben Zbornik. Verjetno ga bo poleg udeležencev 
prebral še kdo in užival med branjem kot sem sama. Očitno je izmenjava odkrila 
med nami prave pisateljske »biserčke«. Vsem želim, da se bomo z veseljem 
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spominjali preživetih dni na Škotskem. Ostalim, ki bodo z nami ob prebiranju 
tekstov in ogledu fotografij pa želim, da se jim – tu pa tam - pocedijo sline.  
 
Zbornik zaključujemo v Tednu vseživljenjskega učenja (TVU). Vseživljenjsko 
učenje je – po mojem razumevanju – točno to, kar se je dogajalo v ŠKISu. Od 
priprav (kjer smo se morali - poleg angleščine - naučiti še veliko drugih znanj in 
spretnosti), preko izvedbe (komuniciranje v skupini, zapiski, nastopanja, kuhanje, 
šport, ples,…) pa vse do znanj in spretnosti, potrebnih za izdelavo Zbornika. Vsi 
smo obnovili slovnico in »piljenje« pisateljskih slogov, sama pa še oblikovanje, 
tehnično urejanje, pregledovanje tekstov, … Na zaključku lahko ugotovim, da sem 
se na tak vesel in učinkovit način pripravljena učiti vse življenje. Brez oddiha. 
 
 
Jelka Novak Mavec, urednica 
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Memories fade, but traces, notes and pictures 
remain. A lot of things happened in Scotland, a 
lot of things happened before our departure, we 
relived the events of our group and our personal 
impressions intensively when writing after our 
return. The reports prove that everyone sees 
things differently. Each participant experienced 
the same event in a different way. The theses, in 
which we described what attracted us most, are 
even more varied. New insight and new 
experiences of different practices made a strong 
impression, which is evident from the texts and 
which could be heard during everyday 
evaluations and discussions that often continued 
late into the night. 
 
The idea to publish a collection was born before 
our departure, and crystallized after our return 
home. In my role of editor, I did my best to make 
the collection interesting to read. When reading 
the contributions and looking at the pictures, the 
participants will remember individual events, while others will gain interesting 
information. We tried to cover the whole range of activities within the utility sector. 
 
I focused primarily on the appearance (page breaks, structure of the collection, 
front page, index, back page) and the technical issues (conversion of all the 
contributions into the computer format that you see now). Some of you might think 
that I have included all the texts that I received, without looking at them with a 
critical eye. Those who were asked to complete and amend their texts know that 
this was not so. The truth is, however, that my heart did not allow me to edit the 
texts too severely.  
 
Since each text is unique, the contributions were published just as they had been 
submitted. Bojan corrected the typing errors, made the text clearer here and there, 
improved the style. He corrected the spelling of the names. We have published all 
the pictures that came with the texts. Besides, the pictures have been stored on a 
separate CD (edited by Jani Hiršel). The participants will receive the extensive 
collection electronically (in pdf form), and some copies will be printed. 
 
The collection has a classical structure: front page, four introductions (Izraz 
provided for the translation), index, theses and daily reports (by alphabetic order), 
as well as a summary of daily evaluations. The booklet ends with logotypes of the 
organizations (Cmepius, Vitra, Arch and Izraz). 
We chose the topics of the theses ourselves, based on interesting experiences or 
on reactions to what we saw and experienced. The diaries are written 
chronologically, describing daily events. Summaries of daily evaluations complete 
the theses. When reading them, we can see that the excursion was really good 
and successful.  
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I am convinced that the collection will be useful. I believe that people, other than 
the participants, will read it too, and enjoy reading it just as I did. Obviously, some 
real writers emerged during this exchange. I wish all the participants to remember 
the days in Scotland with pleasure. To those who will only read the texts and see 
the pictures, I wish that they would envy us now and then.  
 
The collection is being completed in the Week of lifelong learning. Lifelong 
learning, as I understand it, is exactly what happened in ŠKIS. From the 
preparations (where we had to gain a lot of knowledge and skills – apart from 
learning English), through the process (communication in the group, notes, 
performances, cooking, sports, dance,...) and to the skills and capabilities required 
to produce the collection. We have all revised our grammar and improved our 
writing style, and I also learned about design and editing of the texts. I discovered 
in the end that I am willing to learn all my life in such a joyful and efficient way. 
Without taking a break. 
 
 
Jelka Novak Mavec, editor 
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SCOTTISH NATURAL HERITAGE 
 
Ljudje se zavedamo predvsem stvari in okolja ki nas obdaja. Z oddaljenostjo problemi 
bledijo, skrbi se manjšajo, brezbrižnost se veča. Bolj se nas dotaknejo težave v naši 
neposredni bližini, laže vplivamo in bolj zavzeto rešujemo probleme okolja v katerem 
živimo. 
Na pobudo prebivalcev Škotske, zaskrbljenih za stanje in propadanje okolja, je bila leta 
1992 ustanovljena vladna organizacija Scottish Natural Heritage. Namen ustanovitve SNH 
je bil predvsem ohraniti in izboljšati stanje naravne dediščine, spodbuditi zavedanje 
pomembnosti ohranjanja naravne dediščine, jo približati prebivalcem ter spodbuditi 
takšno rabo in gospodarjenje z njenimi elementi, ki bo naravno dediščino ohranjalo tudi za 
bodoče rodove.  
Organizacija Scottish Natural Heritage je v celoti financirana s strani vlade, odgovorna 
pa je pristojnemu ministrstvu in Škotskemu parlamentu. 
 
 
Naloge Scottish Natural Heritage  
 
Glavna naloga SNH je skrb za ohranitev in izboljšanje stanja dragocene naravne dediščine 
Škotske; sem spadajo živalske in rastlinske vrste, habitati, pokrajina, vode, geološke tvorbe 
in najdbe… 
 

 

    
Slika: Elementi naravne dediščine 
Vir: www.snh.org.uk 
 
Največji del škotskega ozemlja predstavljajo obdelane kmetijske površine in pašniki, 
posledica česar je spremenjen oz. uničen življenjski prostora večine prvobitnih živalskih in 
rastlinskih vrst. Zmanjšan, spremenjen ali uničen življenjski prostor je kriv za zmanjšanje 
števila, spremembo navad ali izumrtje nekaterih živali in rastlin. Vrzel v prehranjevalni 
verigi pa posledično slabo vpliva na vse živalstvo (lokalno → globalno). 
Da bi popravili narejeno škodo in izboljšali stanje organizacija Scottish Natural Heritage 
spodbuja ohranjanje in razvoj naravnih habitatov ter biotske raznolikosti, skrbi za divje 
živali, ptice (poseben trud velja ohranjanju ogrožen živalskih vrst) ter njihov življenjski 
prostor, spodbuja uravnotežen razvoj mest in podeželja oz. takšen načina gospodarjenja, ki 
je ugoden za razvoj živalskih in rastlinskih vrst….. 
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Področja delovanje Scottish Natural Heritage 
 
− zaščitena področja in področja posebnega pomena (nacionalni parki in rezervati, lokalni 

naravni rezervati, mokrišča svetovnega pomena, posebna zaščitena področja - 
območja gnezdenja ogroženih ptic, zaščiteni gozd, področja posebnega pomena 
predvidena za zazidavo - urbanizcijo …),  

− raziskave (znanstvene in tehnološke raziskave, monitoring, inšpekcijski pregledi), 
− svetovanje ministrstvom in vladi, javnim organizacijam, posameznikom… 
− izdajanje mnenj in dovoljenj,  
− program štipendiranja,  
− pobude in izvajanje neformalnih izobraževalnih programov,  
− vodenje digitalnih baz podatkov (GIS)…. 

 
Vključevanje v družbo 
 
SNH se zaveda, da svoje naloge lahko uspešno opravlja le s podporo, sodelovanjem ter 
aktivnim vključevanjem ljudi - prebivalcev Škotske. Zato je glavno poslanstvo SNH delo z 
ljudmi, da bi le-ti bolj spoznali, razumeli, cenili in negovali naravno dediščino.  
 
Da bi se kar najbolj približali prebivalcem je SNH po vsej Škotski vzpostavil mrežo centrov 
za ohranjanje naravne dediščine (enega takih smo imeli priložnost videti v Battelby-ju). V 
svojih centrih tako osveščajo in izobražujejo prebivalce skozi različne oblike formalnega in 
neformalnega izobraževanja ter s prikazi »primerov dobre prakse«. 

 
 
 
 
 
 

 
Slika 2,3: SNH center Battelby – primer dobre prakse: kako opremiti otroško igrišče 

Vir: lasten 
 
Da bi dosegli kar največ uspehov na tem področju, sodelujejo s šolami in učitelji, otroki 
vseh starostnih skupin, prostovoljci, kmeti in prebivalci podeželja, posestniki, občinami in 
lokalnimi skupnostmi, projektanti... 
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Zaključek 
 
Kvaliteta življenja ni odvisna le od ekonomskih dobrin in socialne strukture, temveč tudi od 
stanja življenjskega okolja. SNH se s svojim delovanjem vključuje na vsa področja, ki 
lahko kakorkoli vplivajo na stanje okolja. Sodelujejo v uravnoteženem razvoju Škotske in 
delujejo »z ljudmi - za ljudi«, za današnje in bodoče rodove. 
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EDINBURŠKI GRAD 
 
 
Prosto nedeljo smo nekateri izkoristili za obisk največjega škotskega mesta Edinburga in 
ogled njegovih znamenitosti. Ogledali smo si tudi Edinburški grad, eno od največjih 
škotskih znamenitosti. 
Po prvem razočaranju in precej dragi vstopnini smo začeli z ogledom gradu.  
In kaj je bil vzrok našega razočaranja? Ko smo z navdušenjem in polni pričakovanj 
prelistavali turistični vodnik smo zasledili, da iz grajskega topa že od 17. stoletja dalje 
neprekinjeno vsak dan ob 13 uri streljajo. Nekdaj so to počeli za lažjo orientacijo ladij, 
danes pa si prebivalci Edinburga po topu naravnavajo ure. Že res, da streljajo. Vendar ne 
vsak dan, kot je zapisano v turističnem vodiču. Streljajo vsak dan, razen - ne boste verjeli - 
ob nedeljah. 
 
Grad stoji na visoki skalnati vzpetini. Viden je iz celotnega Edinburga in vzbuja 
strahospoštovanje. Kljub temu so se lastniki gradu skozi dolgo zgodovino velikokrat 
menjali. Uradna starost gradu je 800 let, zato naj navedem nekaj zgodovinskih dejstev. 
 

 
 

Zgodovina Edinburga in gradu se začne na skali, ki je stara 70 milijonov let. Nedavne 
arheološke raziskave so odkrile, da so tu ljudje živeli že v bronasti dobi. Med železno dobo 
pa naj bi na tu bilo že naselje.  
 
Leto 600 –se zbere potujoča tolpa okoli kralja v trdnjavi Din Eidyna. To je prvo omenjanje 
kraja, ki se sedaj imenuje Edinburg. Tolpa se pripravlja na boj proti Angležem, ki so grad 
leta 638 zasedli in kraj preimenovali v Edinburg. 
 
Leto 1093 – Kraljica Margareta, žena Malcoma III izve za smrt svojega moža. Strtega 
srca umre tudi ona. V cerkvi sta pokopana sta drug ob drugem. Papež Margareto leta 
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1250 proglasi za svetnico. Majhna kapelica zgrajena na vznožju grajske skale v zgodnjem 
12 stoletju je posvečena v njen spomin in je najstarejša zgradba v Edinburgu.  
 
Leto 1296 – Škotsko napade Edvard I, kralj Anglije in zasede grad.  
 
Leto 1314 – v noči 14. marca sir Thomas Rundolf, načak kraja Roberta Bruca, in njegovi 
možje preplezajo severno grajsko steno, presenetijo Angleže in zavzamejo grad. Robert 
zaukaže močno zastražitev gradu. Tri mesece kasneje Škoti premagajo Angleže v bitki pri 
Stirlingu.  
 
Leto 1449 – poročita se kralj James II in kraljica Mary. Njun nečak jima za poročno 
darilo iz Belgije pripelje top imenovan Mons Meg, ki je najelitnejši v gradu. Njegova teža 
presega 6 ton. Iz tega topa sedaj streljajo ob 13.00 uri.  
 
Leto 1568 – 16. maja kraljica Mary pobegne v Anglijo. Prestol prevzame njen sin James. 
Kraljica je zapustila razbit narod. Leta 1571 sir William Kirkcaldy podpre izgnano 
kraljico Mary. Zbere njene privržence in začne z dvoletnim obleganjem gradu, kar je 
povzročilo velike poškodbe. Kiekcaldy se je vdal šele leta 1573, po 11 dnevnih uničujočih 
napadih. Po vdaji je bil usmrčen. Kralj James je takoj začel z obnovo gradu.  
 
Leto 1688 – poteka zadnja ofenziva, ki jo je grad doživel.  
 
Leta 1818 – sir Walter Scoot z dovoljenjem princa Regenta svečano odpre kronsko sobo v 
kateri je shranjena škotska krona. 
 
Grad je tematsko razdeljen na več delov.  
 
V kronski sobi je na ogled krona kralja Jakoba V., okrašena z biseri, dragimi kamni in 
hermelinom. Je prava paša za oči. Izdelana je bila v 15. stoletju. Skozi leta so jo 
mnogokrat popravljali. Še vedno pa je pomemben narodni zaklad. Poleg krone leži 
navaden kamen peščenec, a pomemben nosilec škotske suverenosti. Na Kamnu usode z 
železnima obročema na obeh straneh so dolgih štiristo let kronali škotske kralje. Leta 1296 
je angleški kralj Edvard I. kamen ukradel in ga namenil kronanju angleških monarhov. 
Leta 1950 so ga »začasno« zasegli škotski študentje in ga leta 1996 vrnili na Škotsko.  
 
Pomemben del gradu je dvorana Great Hall, kjer je do leta 1639 zasedal škotski 
parlament. Dvorana ima zelo lep z lesom obokan strop. Danes služi za državniške 
sprejeme. Datumi obiskov angleških monarhov so zabeleženi na zlatih ploščicah, ki si jih je 
moč ogledati v tej dvorani. 
 
Scottish National War Memorial je dvorana, ki posvečena žrtvam vseh vojn. 
 
Scottish United Services Museum je vojaški muzej iz 18. stoletja, kjer hranijo bogato 
zbirko uniform in orožja. 
 
Valuts so vlažni mrzli hodniki izdolbeni v živo skalo in so služili kot jetniške celice, 
skladišča in pekarne. Ohranjenih je veliko napisov, ki so jih v lesena vrata vrezali 
francoski jetniki, ki so bili tam zaprti v 18. in 19. stoletju. 
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Na grajskem zidu je majhen železen Vodnjak čarovnic, kraj kjer so včasih zažigali ženske, 
obtožene čarovništva. Dekleta iz naše skupine smo jo dobro odnesle, saj niso nobene od 
nas zažgali, kljub temu, da smo čarovnice. 
 
Z ogledom gradu smo bili kljub prvotnemu razočaranju zadovoljni, saj smo se zelo 
doživeto vrnili v zgodovino.  
 

 
 

Kljub vsem lepotam Škotske in doživeti ekskurziji, sem na letalu ob vrnitvi v Slovenijo - ob 
pogledu na prečudovite skalne vrhove slovenskih gora - ostala brez besed. 
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OPUŠČEN RUDNIK SVINCA TYNDRUM 
 
Na območju West Highland Way, ki poteka med Milgngavie in Tyndrum je območje Loch 
Lamond parka. Na tem območju je v preteklosti obratoval rudnik, katere posledice na 
površini so vidne še danes.   
 

           

        West Highland Way    galenit (PbS) - ruda za pridobivanje svinca,  
      ki tvori z dolomitom in apnencem lepo strukturo 

 
 
Rudnik svinca Tyndrum ja pričel obratovati v letu 1424 s proizvodnjo srebra in bil dokončno 
zaprt v letu 1928. V dolgi zgodovini obratovanja je zamenjal veliko lastnikov in tudi 
proizvodnja je obsegala odkopavanje srebra, svinčeve rude, železove rude in celo iskalci zlata 
so tu iskali svojo srečo. 
 

                  

 Nezavarovan vhod v rov         Pobočje jalovinskega nasipa 
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     Površina odkopa   

 
Rudo so pridobivali z podzemnim odkopavanjem tako, da so sledili žili iz površini z serijo 
odprtih rudniških jaškov in vhodov. Opuščeni rudniški jaški in vhodi niso sanirani in so slabo 
zavarovanih. Dolgoletno odkopavanje je torej pustilo vidne posledice na degradirani 
površini, ki jo predstavlja jalovišče z ostanki svinčene rude. Zaradi reliefa terena površine 
rudnika niso sanirali, zaradi vsebnosti svinca v tleh pa je tudi rekultivirali ne. Gruščno 
pobočje - na katerega smo se na našem pohodu vzpeli - ima zelo strm naklon. Sam vzpon je 
bil zanimiv, saj smo si kratili čas z iskanje lepega primerka rude in upali, da bi našli kakšno 
pozabljeno kepo zlata.  
 
 
Zgodovinski opis rudnika 
 
V letu 1424 obstaja prvi zapis o rudniku v Glenorchy okrožju. Podvrženo je bilo kraljevim 
zakonom, ki veljajo za proizvodnjo srebra. Konec 16. stoletja je proizvodnja svinca postala 
bolj ekonomična v primerjavi s srebrom. 
 
Leta 1730 je bila Sir Robert Cliftonu podeljena koncesija od Breadalbane Estate. Proizvodnja 
je stekla 10 let kasneje. Naslednjih pet let je bilo proizvedenih po 1697 ton svinca. Zgrajene 
so bile hiše za namestitev rudarjev, ki jih je še danes mogoče videti v Cliftonu. V rudniku je 
bilo zaposlenih 137 ljudi (51 rudarjev, 75 težaških delavcev, 2 topilca, 5 kovačev, 4 tesarji). 
 
Svinec je bil tovorjen 12 milj do jezera Loch Lomond, kjer so bile naprave za topljenje. To je 
bilo najbližje mesto za prevoz s čolni. Leta 1745 so bili zaradi upora Jakobincev rudniki in 
stavbe rudarjev uničene s strani policije. Takrat je sir Robert Clifton v letu 1746 opustil 
dovoljenje in zbežal v Anglijo, kjer je leta 1748 umrl.  
 
Od leta 1750 do 1768 je rudnik upravljalo več angleških družb (3300 ton rude v še ne 20-ih 
letih). Po naročilu Lt. Co. Caulfield̀̀'s družbe so bile zgrajene nove ceste. Baza je bila 
ustanovljena v Tyndrum-u in življenje ter promet je bil lažji zaradi novih cestnih povezav. 
Taljeni svinec je bil odpremljen v Alloa, kjer so ga dostavljali na jug. Premog kot energetsko 
surovino za taljenje svinca pa je prihajal do Tyndruma iz Bannockburn-a. 
 
Leta 1768 je Škotska rudarska družba prevzela rudnik, ki je pričel napredovati. Nove 
topilnice so bile zgrajene vzhodno od rudnika in 3685 ton ispirane rude (1678 ton 
predelanega svinca) je bilo proizvedenih v 12-ih letih. S strani družbe je bilo zgrajenih 57 hiš. 
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Družba je dovolila vsakemu delavcu, da je brezplačno dobil toliko zemlje kolikor jo je lahko 
obdelal.  
 
Svinec je imel dober sloves. Uporabljali so ga pri izdelavi barv, izvrsten pa je bil za 
vodovodne in ostale cevi. 
 
Leto 1838 – konec Napoleonovega obdobja - je prineslo upadanja proizvodnje in propadanje 
rudnika. Leta 1838 je Marquis of Breadalbane znova odprl rudnik Clifton. Marquis je bil 
amaterski geolog in je iskal zlato. Zaposlil je nemške rudarje in inženirje, ki so goljufali s 
knjigami in dajali napačne podatke o rudninah. Kljub temu je rudnik proizvajal svinčevo 
rudo, bakrovo rudo, železovo rudo in je imel prihodek več kot 6000 funtov na leto (5000 
milijonov funtov po današnjih standardih). Proizvodnja je prenehala v letu 1865, tri leta po 
smrti Marquisa. Rudnik je bil zaprt z rubežem. 
 
Tydrum rudnik svinca in cinka je ponovno pričel obratovati v letu 1916, proizvedli so 340 ton 
kovine in sicer v štirih letih do leta 1925. Pridobivali so sfalerit, ki je v preteklosti 
predstavljal »jalovino«. Rudnik se je končno zaprl 1928. Zadnji zaposleni rudar je umrl v 
vasi, v letu 1980.  
 
Po letu 1960 je bilo še nekaj poizkusov vrtanja, ko so iskali zlato. Uspeh pri najdbi so imeli 
pri Glen Cononish-u,  aluvijalnih ostankih rečnega sistema Crom Allt in Cononish.  
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ŠKOTSKA IN GOLF 
 
Zgodovina golfa 
 
Nekateri viri omenjajo, da je podobna igra obstajala že v rimskih časih, nekateri slikovni 
dokumenti pa dokazujejo, da so tudi na Kitajskem poznali podobno vrsto igre, ki spominja 
na sodobni golf. To naj bi na staro celino prinesli pomorščaki. Sodobni golf, ki ga letno 
spremlja več milijonov ljudi, le še na daleč spominja na starodavno škotsko igro gowf, ki 
se je v dolgih stoletjih razvila iz veselja do zamahovanja s palico po kamnu. V drugih 
deželah so se iz teh preprostih začetkov razvili različni športi s palico in žogo, kot so hokej, 
hurling in shinty. 
 
Zibelka golfa, kakršnega poznamo v današnjem času, je Škotska. Igra je bila priljubljena 
že od samega začetka, morda celo preveč. Leta 1475 jo je škotski parlament prepovedal ob 
nedeljah, ker je ovirala vaje iz lokostrelstva. Leta 1754 je peščica igralcev ustanovila klub, 
ki so ga poimenovali The Society of St Andrews Golfers (Društvo igralcev golfa St 
Andrews).  
 
Na začetku 19. stoletja je postal njihov pokrovitelj kralj Viljem IV. in poimenovali so se v 
Royal and Ancient Golf Club (Kraljevi in stari golf klub). Prva pravila golfa so bila 
zapisana leta 1764 in veljajo še danes. 
 

 
                                                           Golf  v starih časih 
 
 
Žogica iz gutaperče 
 
Prav ta iznajdba je najbolj približala golf množicam. Prve lesene palice za golf so se 
razvile iz lesenega kija ali cleeka. Žoge, ki so se tradicionalno izdelovale iz peres, so bile 
drage in so pogosto zdržale le eno igro. Prav tako so bile nepredvidljive in odvisne od 
vremenskih vplivov, zato je bil golf prej igra na srečo kot spretnost. 
 
Leta 1848 pa je James Patterson prejel pošiljko iz tujine, ki je bila ovita v gutaperčo – trd, 
posušen mleček, podoben gumi. Patterson je izdelal poskusno žogico in na lepem se je 
pojavila možnost množične proizvodnje poceni in vodljivih žogic. Bile so dovolj močne, da 
zdržijo udarec trših snovi od lesa, in tako so se razvile tudi železne palice. Danes palice 
izdelujejo iz različnih zlitin. 
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Tom Morris 
 
K videzu sodobnih igrišč je največ prispeval Tom Morris starejši, štirikratni zmagovalec 
odprtega prvenstva Velike Britanije v letih 1861 – 67. Stari Tom - kot so mu pravili, da bi 
ga razlikovali od njegovega sina - je bil 40 let oskrbnik in profesionalni igralec na igrišču 
Old course v St. Andrewsu. Uvedel je spremembo z 22 na 18 lukenj in oblikoval igrišča za 
prvenstva v Muirfieldu in Carnoustieju ter prvo namensko sodobno golfišče v Prestwicku.  
 
 
 
Deset najboljših igrišč: 
 
St Andrews – www.standrews.org.uk 
 
Turnberry Ailsa – www.turnberry.co.uk 
 
Royal Troon – e  naslov: bookings@royaltroon.com 
 
Royal Dornoch – www.royaldornoch.com 
 
Muirfield – e naslov: hceg@btinternet.com 
 
Carnoustie – www.carnoustie.org/golf 
 
Nort Berwick – tel: 01620 8921 35 
 
Machrihanish – tel: 01586 810213 
 
Nairn – www. Nairngolfclub.co.uk 
 
Turnbeery Arran – www.turnbeery.co.uk 
 
 

 
                                                  Golf igrišče v St. Andrewsu 
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VETRNE ELEKTRARNE 
 

Prvi dan 11.09.2006 smo si ogledali gradbišče vetrnih elektrarn (wind power). Po 
sprejemu odgovornih in navodilih o poteku ogleda, smo se morali pri vstopni rampi 
podpisati v formular in izkazati lastno indetiteto. Nato so nas razporedili v terenska vozila 
in se odpeljali do kontejnerjev, kjer imajo pisarne. Vodilni projektant nam je predstavil 
gradnjo kompleksa (wind farm) in kako so pridobili dovoljenja za gradnjo. 

Razložil je še sledeče: 

Gradijo 36 vetrnih elektrarn, vsaka moči 2 Mw. 

Pri pridobivanju dovoljenj so imeli velike probleme z okoljevarstveniki, katere pa so rešili 
za obe strani zadovoljivo. In to na način, da bodo čim manj okrnili naravo, po graditvi pa 
okolje uredili kot je bilo. 

Da bodo vetrne elektrarne delovale mora biti hitrost vetra vsaj 5m/s, če se hitrost poveča 
več kot 25m/s se avtomatično ustavijo zaradi varnosti, da ne bi prišlo do lomov ali drugih 
poškodb. Sama moč vetrnice raste s tretjo potenco hitrosti, to pomeni, da doseže osemkrat 
večjo moč, če se hitrost vetra podvoji, če pa se potroji, doseže 27 krat večjo moč vetrnice. 

Največji izkoristki so pri hitrosti vetra od 15-25m/s. 

Prednosti izgradnje vetrnic so: 

− Enostavna tehnologija, večja popravila se začno pri 15 letih obratovanja 

− Energija pridobljena iz vetra je najčistejša energija 

− Ne spremljajo je škodljivi odpadki niti oddani plini, ki bi ogrožalo zdravje ljudi 

− Hitra gradnja in začetek izkoriščanja električne energije 

− Nizki stroški obratovanja, življenska doba 20-25 let 

Slabe lastnosti vet. elektrarn: 

− Če so nizke hitrosti vetra, vetrnice ne obratujejo 

− Šum pri obratovanju lahko moti naselja 

− Motijo krajinsko podobo kraja 

 
 

    Sl.1 Pogled na vetrne elektrarne                          Sl.2 Veličastna veternica 
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Po predstavitvi smo se odpeljali na določene faze gradbišča in si ogledali: 

− Odgrnitev šote do trde podlage za pripravo gradbenih del, ta del gradbišča bodo 
pozneje zasuli nazaj z šoto zaradi naravnega izgleda po gradnji. 

− Izkop gradbene jame in betoniranje podstavka 11 x 11 m za nosilni steber veternice, 
hkrati zabetonirajo v beton podstavek nosilnega stebra vetrnice. Za betoniranje 
porabijo približno 200m3 betona 

− Postavitev nosilnega stebra višine 70m, montaže rotorja s tremi kraki premera 80m 

− Montaža strojnice s pogonsko osjo, krmilnim sistemom, rotorjem, generatorjem in 
zavornim sistemom. 

− Polaganje kablov do centralne povezave vseh vetrnih elektrarn.  

 

Moj takojšen vtis mi je ostal v spominu ob vstopu na gradbišče, kako je poskrbljeno za 
varnost. Vsi delavci in vodje so opremljeni z opozorilnimi jopiči, varnostnimi čeladami, 
vsa vozila (tovornjaki, osebna, delovni stroji ) imajo utripajočo rumeno luč, transportne 
poti posebej označene, ponekod tudi ločene za posebna transportna vozila. 

Gradbišče je obsežno saj samo transportne ceste na gradbišču presežejo daljavo 15km. Pri 
tako velikem gradbišču mora biti koordinacija dela na zelo visoki ravni. 

Zanimiva je tudi struktura tal, saj je v debelini dveh in več metrov sama šota. Vedno sem 
mislil, da naj bi bila šota le v nižinskem in ravnem svetu, tukaj pa je ravno obratno. 

Med pisanjem prispevka sem našel podatek, da se v Evropi proizvede s pomočjo vetra 
20.447 Mw, kar predstavlja 75% svetovnega deleža. 

Ta del strokovne ekskurzije mi je ostal v lepem spominu. 
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SEPA – SCOTTISH ENVIRONMENT PROTECTION AGENCY 
 
V mestu Sterling smo obiskali sedež SEPA, organizacije, ki bdi nad kvaliteto voda, nadzira 
ravnanje z odpadki in se ukvarja z aktivnostmi povezanimi z varovanjem okolja. 
V preprosti dvorani nas je sprejel g. Mark Wells, ki se je v nadaljevanju izkazal za 
izvrstnega predavatelja. Njegova predstavitev je bila res enkratna saj je vedel kaj 
poudariti oz. kako nas pritegniti. Z mimiko in govorico telesa, katero je stopnjeval ob 
nekaterih ne preveč zanimivih odlomkih svojega predavanja je naredil naše druženje zares 
zanimivo. 
 
SEPA velja za nevladno organizacijo, čeprav je financirana s strani države. Zaradi 
slednjega je omenjena neodvisnost stvar zornega kota. Dejstvo je, da organizacija na 
Škotskem igra pomembno vlogo in si je brez nje težko predstavljati učinkovit nadzor nad 
onesnaževalci oz. vsemi, ki ravnajo v nasprotju s strategijo varovanja okolja. Polovico 
sredstev za svoje delovanje SEPA pridobi od vlade (28 miljonov £) ostalo pa se nabere od 
posebnih taks (23 milijonov £), posameznih projektov, ki jih financirajo razne organizacije 
in drugih virov.  
 
Organizacija delujejo v 22 centrih po Škotski in se spoprijema z naslednjimi nalogami: 
 

• Varovanje narave in nadzor nad onesnaževanjem 
• Usklajevanje med varovanjem narave in ekonomskimi možnostmi tega delovanja 
• Izobraževanje 

 
Pri vsem tem so pozorni, da s svojim delom ne povzročajo nesmislov. Politika varovanja 
okolja mora biti usklajena z razvojno naravnanostjo države. Zavedajo se, da je nesmiselno 
imeti popolnoma čisto naravo in veliko brezposelnost ali pa vse zaposlene in uničeno 
naravno okolje. Zato je usklajevanje med ekonomskim razvojem in varovanjem narave tako 
pomembno. Zavedajo se tudi stroškov, ki lahko nastanejo pri varovanju okolja. Zato 
skrbijo, da se ne bi preveč razmahnila birokracija, ki bi hromila učinkovitost nadzora in 
nerazumno povečevala stroške.  
 
 
Vode 
 
Za začetek smo izvedeli nekaj statističnih podatkov: 
 

• Škotska ima 11.800 km obale 
• To predstavlja 66% obale Velike Britanije in 11% obale Evropske Unije 
• 90% vode imajo odlične in samo 3% zelo onesnažene 
• Na Škotskem je 150 jezer daljših od 1 kilometra in 3788 takih, katerih premer je 

večji od  400 m2 
• Vseh jezer imajo preko 27.000 
• Za vsa jezera izvajajo meritve kvalitete vode (nobeno jezero ni resno onesnaženo) 
• Imajo preko 100.000 km obal rek in potokov 
• Za vse reke opravljajo kemijski in biološki nadzor  
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Pri svojem delu se SEPA naslanja na lokalne in državne predpise, v zadnjem času pa so 
pomembne tudi smernice in predpisi EU. Izobraževanje je ena temeljnih aktivnosti saj se 
zavedajo, da brez širšega znanja ne bo podpore in brez tega ne bo urejenega okolja. 
Zaradi tega se trudijo ljudem predstaviti primere dobre prakse in jim preko razno raznih 
akcij poskušajo naučiti, da bodo v prihodnosti posledice neodgovornega ravnanja lahko 
usodne za planet in ljudi. 
Sodelovanje s kmetijskimi organizacijami se kaže v tem, da jim posredujejo podatke, katere 
nadomestke lahko uporabljajo pri kmetovanju namesto kemičnih preparatov. Pomembno 
orodje, ki ga imajo v svojih rokah, je možnost soustvarjanja ustrezne regulative s katero 
lahko pritiskajo na določene akterje, da delujejo v skladu izpolnitve zastavljenih planskih 
ciljev na posameznih področjih. 
 
Glede na to, da 90% prebivalcev na Škotskem živi v mestih oz. v njihovi ožji okolici so 
spodnje številke, ki ponazarjajo onesnaženost voda lažje razumljive.    
 

• 90% vode je izredno dobre 
• 7% je zadovoljive 
• 3% slabe 

 
Glavno onesnaženje prihaja od: 
 

• Odpadnih voda  34% 
• Kmetijstva         26 % 
• Kislega dežja    11 % 
• Meteorne vode   9 % 
• Rudniške vode    6 % 
• Industrije             2% 
• Ostalo                12 % 
 
 

Odpadne vode 
 
Naslednji predavatelj g. Mc Gregor nam je predaval o odpadnih vodah, oziroma o enem 
segmentu, ki se nanaša na zadrževalnike. Za začetek je razložil, da na Škotskem 
zagovarjajo mešan odvod odpadnih vod z zaključkom na čistilni napravi. Trendi izpred 
nekaj let, ki so zagovarjali izgradnjo ločenega odvajanja meteornih in kanalizacijskih 
odpadnih vod se mu zaradi zelo velikih gradbenih in kasnejših vzdrževalnih stroškov ne 
zdijo smotrni. 
 
Je pa opozoril, da zadnja leta intenzivno delajo na tem, da bi zmanjšali dotok meteorne 
vode v kanalizacijo. Težave se pojavljajo predvsem ob nalivih, ko lahko - ob predpostavki, 
da ni zgrajenih razbremenilnikov - pride do zamašitve in izliva odpadne vode na ceste in 
druge površine pod katerimi potekajo kanalizacijski vodi. 
Zaradi omenjenega Škoti spodbujajo gradnjo zadrževalnikov. Ti so izredno plitvi in 
spominjajo na plitke ribnike. Meteorna voda iz streh, parkirišč in drugih skupnih prostorov 
se izteka v te zadrževalnike in počasi ponika. Ostanki nesnage se zadržijo na travi. S 
pomočjo sonca in drugih atmosferskih vplivov se ob lepem vremenu nečistoče razgradijo.  
V primeru večjih nalivov se voda iz opisanih zadrževalnikov preko povezovalnih kanalov, 
ki so obraščeni z ločjem, steka v večje zbiralnike, ki so narejeni tako, da izgledajo kot 
velika jezera. Ta »jezera« niso podvržena strogim merilom nadzora, ki jih predpisuje 
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SEPA. V kolikor kvaliteta vode v teh velikih zadrževalnikih ni ustrezna, povzročitelji niso 
podvrženi sankcijam, ki so za vse ostale primere izredno stroge.   
Za novogradnje so omenjeni zadrževalniki postali standard in jih projektanti že redno 
vključujejo v projekte.   
 
 
Odpadki 
 
Ravnanje z odpadki je na Škotskem organizirano v 11 odpadkarskih regij. Vsaka regija 
dela po svojem programu s tem, da obstaja tudi generalni plan za vseh 11 regij, ki 
predstavlja okvir delovanja ravnanja z odpadki na Škotskem. Z ločenim zbiranjem 
odpadkov so začeli šele pred dvema letoma, zato se srečujejo z začetniškimi težavami. 
Predvidevajo, da bi lahko reciklirali 70% vseh odpadkov. Letošnji cilj katerega so si 
zastavilli je 20% zbranih in predelanih koristnih odpadkov. Na domovih zbirajo nekoristne 
odpadke, papir in organske odpadke.  
 
Statistično gledano na Škotskem vsako leto nastane: 
 
3 milijone ton     odpadkov v gospodinjstvih 
12 milijonov ton   vseh odpadkov 
160.000 ton je       nevarnih odpadkov 
15.000   ton je       bolnišničnih odpadkov 
29.000   ton je       odsluženih avtomobilskih gum 
56.000   ton je       elektronskega odpada 
140.000 ton je       odsluženih avtomobilov  
 
Izpostavili so zbiranje odpadnega olja, katerega zberejo 70% s čimer so v EU na prvem 
mestu. 
 
Nekoristne odpadke oziroma odpadke iz  katerih ne izločijo koristnih odpeljejo na 
odlagališča (80%) in sežigalnice (2%). 
 
V prihodnosti bodo njihovi cilji temeljili predvsem na: 
 

• Spodbujanju dobrega gospodarjenja z odpadki 
• Zmanjševanju odpadkov 
• Povečevanju reciklaže 
• Zaščiti zemlje (odprava starih grehov) 
• Sodelovanju oblikovanja predpisov 
• Izobraževanju ljudi 

To je isto, kot pri Joci, zato gre lahko ven 
 
Zaključek 
 
Za doseganje boljših rezultatov na področju ravnanja z odpadki bodo morali na Škotskem 
veliko truda vložiti v lokalne in državne predpise, kjer bi bilo dobro določiti ločeno 
zbiranje odpadkov kot obvezno. Na ta način bi bilo veliko lažje ukrepati proti kršiteljem. 
Na začetku je apeliranje na človekovo zavest dovolj vendar se moramo zavedati, da je v 
ureditvi, ki je temelj zahodnega sveta in spodbuja individualizem skorajda nemogoče 
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doseči cilj, ki so si ga zastavili (70% predelanih odpadkov) brez, da bi ločevanje odpadkov 
opredelili kot obvezno ravnanje, tako za pravne kot za fizične osebe. 
 
Pri urejanju odpadnih voda bi se lahko v Sloveniji od Škotov veliko naučili, s tem, da 
moramo upoštevati dejstvo, ki ni zanemarljivo. Na škotskem živi namreč 90% prebivalstva 
v velikih mestih in njihovi neposredni okolici, zato je reševanje odpadnih voda lažje urejati 
in nadzirati kot pri nas. Vsekakor ima vsaka dežela svoje posebnosti in značilnosti. 
Povezovalni člen med posameznimi področji so ljudje in na koncu bo samo od njih samih 
odvisno kako si bodo organizirali življenje. Saj vsi poznamo pregovor, ki pravi: »Pokaži mi 
kje živiš in povedal ti bom kakšen si.«   
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POKRAJINA ŠKOTSKE 
 
Škotska je najredkeje poseljeni del združenega kraljestva. Na 32 odstotkih skupne površine 
živi le 9 odstotkov prebivalcev kraljevine. Najmanj prebivalcev je v višavju in na otokih. 
Ljudje še govorijo stari keltski jezik, škotsko galščino in njihove običaje so tesno povezani 
z dolgotrajnimi bojevanjem Škotske za neodvisnost. Takšen pomen ima tudi njihova 
zvestoba klanom in kiltu. 
 
Močna narodna ozaveščenost in odpor do londonskega parlamenta, ki je po splošnem 
mnenju centralističen in pod gospostvom Anglije, sta marsikaterega Škota spodbudila k 
podpiranju škotskega narodnjaštva in zavzemanja za ustanovitev izvoljenega parlamenta v 
prestolnici Edninburghu. Na referendumu pa ta zahteva ni dobila zadostne podpore, pred 
vsem zaradi šibke udeležbe volivcev. Škotska ima v spodnjem domu 7 poslancev. Za 
upravljanje dežele skrbi državni sekretar za Škotsko, ki je član britanske vlade. 
 
 
Pokrajina in podnebje 
 
Na škotskem so tri velike pokrajinske enote: Višavje in otoki, srednješkotsko nižavje ter 
južnoškotsko gričevje. Globoka dolina Glen More (Great Glen) deli Višavje na 
Severnoškotsko višavje in Grampiansko gorovje. Med jezeri v tem jarku je tudi znameniti 
Loch Ness. Ben Nevis (1343 m) v Grampianskem gorovju je najvišji vrh v Združenem 
kraljestvu. Po Višavju je posejanih veliko jezer; v škotski galščini jim pravimo loch. Za 
južnoškotsko gričevje so značilne resave, barja in travnate planjave. Na škotskem zajemajo 
ta zavarovana krajinska območja kar 13 odstotkov dežele, poleg njih pa je zelo lepih še 40 
drugih krajinskih območij. Tam so še zadnja zavetja za britansko podvrsto divje mačke in 
pomembni življenjski prostori gorskih zajcev. Zaradi lege daleč na severu je na Škotskem 
nasploh hladneje kot v drugih delih kraljestva, toda zaradi vplivov Zalivskega toka je 
podnebje vendarle še milo. Največ padavin je v zahodnih delih hribovja. 
 
 

 
Škotska pokrajina 
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Prebivalstvo in gospodarstvo 
 
Kakor po vsem Združenem kraljestvu se tudi tu prebivalstvo nenehno seli s podeželja, zlasti 
z Višavja in otokov, na mestna območja. Približno tri četrtine Škotov živi v 
srednješkotskem nižavju. Tam sta se razvili mesti Glasgow in Edinburgh, pomemben pa sta 
tudi naftni in ribiški pristanišči Aberdeen in Dundee. 
 
Zaradi propadanja premogovništva, ladjedelništva in jeklarstva se je povečalo izseljevanje 
Škotov v Anglijo in druge dežele. V sedemdesetih letih pa se je spet zmanjšalo zaradi 
odpiranja črpališč nafte in zemeljskega plina v Severnem morju. Takrat so se odprle nove 
možnosti zaposlovanja, nastali so tudi novi industrijski obrati, predvsem kemične tovarne, 
razvijati sta se začeli trgovina in denarništvo. To seveda ni moglo zadržati hudega 
propadanja starih industrijskih panog v srednješkotskem nižavju, pač pa je tam sprožilo 
razvoj lahke in elektronske industrije. 
 
Pomembna panoga gospodarstva na Škotskem je kmetijstvo, predvsem živinoreja. Ker so 
travniki prepojeni z vodo jih ni možno strojno obdelovati. Zato pa so tu izredno veliki 
pašniki drobnice (predvsem ovc) in govedi. Med popotovanjem po Škotski  smo opazili na 
paši tudi prašiče.   
 
Turizem se je že precej razmahnil, spodbujajo ga poleg krajinskih lepot še privlačne 
prireditve, na primer mednarodni edinburški festival. Narodni šport in najbolj priljubljena 
igra za prosti čas je golf, ki je nastal na Škotskem, precej privržencev pa imata tudi 
nogomet in rugby. 
 
 

 
 Stadion nogometnega kluba Celtic Glasgow 
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ŠKOTSKO PODEŽELJE 
 

V času od 10. do 21. septembra 2006, smo na podlagi Evropske izmenjave študentov in 
programa Leonardo da Vinci, obiskali Škotsko. Zaradi obsežnega programa pod naslovom 
Škotsko komunalno izobraževanje Slovencev, smo s kombijem prevozili kar nekaj milj po 
osrednjem delu Škotske; vse od Edinburgha do Glasgowa. Na obisku in opazovanju 
Škotske se mi je nekako najbolj vtisnila v spomin škotska pokrajina oziroma predvsem 
podeželje. K razmišljanju me je pritegnila zelo redko poseljena pokrajina, kjer prebiva le 
okoli 10 % vsega prebivalstva, 90 % ljudi pa živi v urbanih središčih. Zaradi teh razlogov 
sem se odločil, da podrobneje raziščem škotsko podeželje. 
 

 
                                           Slika1: Škotsko podeželje 
                                                Vir: Lasten 2006 

 
Na začetku raziskovanja sem prišel do angleške besede ¨crofting¨ katera v prevodu pomeni 
nekako najemniško kmetovanje oziroma obdelovanje majhnih najetih zemljišč s skupno 
uporabno pravico za pašnike. Na začetku so namreč pohlepni veleposestniki ugotovili, da 
je ovčereja donosnejša od poselitve, zato so na silo izselili ogromno prebivalcev, kateri so 
se naselili predvsem ob obali. Pred tem so ljudje živeli v naseljih, katera so bila posejana 
po vsej Škotski. Življenje na kmetiji je bilo zelo težko in nekako ovčereja ni bila zadostna 
za preživetje kmečkih družin saj je bil delovni dan na kmetiji trd in neizprosen. Dodaten 
zaslužek je predvsem ob obalnem pasu prinašalo pridobivanje morske alge z imenom 
haloga, katera se je uporabljala v steklarstvu. Pridobivanje je bilo garaško in izjemno 
slabo plačano, veleposestniki pa so zaradi tega imeli velike probleme za najemanje 
delovne sile. Najemniškim kmetom so veleposestniki zaradi tega dodeljevali kmetije, ki so 
za preživetje bile premajhne, kmetje pa so bili prisiljeni opravljati še dodatna dela, kot na 
primer pridobivanje haloge, da bi si povečali dohodek.  
 
Ko je pridobivanje haloge propadlo, je večina teh majhnih kmetov postala odvečna 
delovna sila. Začelo se je množično preseljevanje v Avstralijo, Kanado in ZDA. Nekaj 
trdoživih kmečkih družin pa je vendarle ostalo in najemniško kmetovanje je dobilo pravno 
zaščito. Varno najetje posesti je namreč kmetom zagotavljal zakon o najemniškem 
kmetovanju, katerega so sprejeli leta 1886. Veleposestniki so imeli še vedno velik vpliv in 
so kmetom še naprej grenili življenje in vsiljevali razna nesmiselna pravila. Eno izmed 
takšnih je bila prepoved psov na zemljiščih. Brezobzirnim lastnikom, katerim še danes niti 



Janez Hiršel:  ŠKOTSKO PODEŽELJE  2 

malo ni mar za lokalno prebivalstvo, saj jim je bilo kmečko življenje povsem tuje, so se 
začeli slabši časi. Nezadovoljni kmetje so namreč pričeli z akcijami za odkup zemljišč. 
Prvim je to uspelo kmetom na posesti Assynt v Sutherlandu, saj so leta 1992 postali prva 
kmečka skupnost, katera ima v lasti obdelovalno zemljo. 
 
V današnjem času tudi sodobne tehnike obdelovanja zemlje kmetom še vedno ne omogoča 
normalnega preživetja, zato so še ti vedno primorani opravljati dodatne poklice, kot so na 
primer poštar, voznik avtobusa in podobno. Glavni pridelki pa so še vedno ovčje in goveje 
meso, ponekod pa tudi mlečni izdelki. V zadnjem času se je precej razširilo tudi delo na 
domu in internetno poslovanje. Vedno bolj pa prihaja do izraza ekološko kmetovanje, 
gozdarstvo in ekoturizem. S tem se odpirajo tudi možnosti novih delovnih mest predvsem v 
gospodarskem sektorju, ki zajema ohranjanje narave, ekološke storitve in na naravi sloneč 
turizem. 
 

 
                                                        Slika 2: Kmetija 
                                                        Vir: Lasten 2006 
 
Zanimiv članek, katerega je napisal Archie Prentice, ekonomist, zaposlen pri Scottish 
Natural Heritage, pravi takole: ¨Vsi občudujemo lepoto škotske pokrajine in neokrnjene 
narave. To poročilo pa jasno kaže, da je dobro ohranjena narava bistveni del škotske 
ekonomije. Naravi prijazno kmetovanje in gozdarstvo, povezano z upravljavskimi 
delovnimi mesti zavarovanih območij in zlasti z ekoturizmom, bistveno prispevajo k 
razvoju in gospodarski dejavnosti škotskega podeželja. Ohranjanje narave je za našo 
prihodnost izjemnega pomena. Ne samo zato, ker pomeni možnost doživljanja narave 
dobrobit za posameznike, ampak tudi zato, ker je to osnova za trajnostni razvoj podeželja.¨ 
 
 
 
 
 
 
Vir: 

• Dežela na dlani, Škotska, Mladinska knjiga Založba, d.d., Ljubljana 2002  
• Scottish Natural Heritage in članek The role of the natural heritage in generating and supporting employment opportunities 

in Scotland 
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GLASGOW IN NOGOMET 
 
Škotska je najredkeje poseljeni del Združenega kraljestva. Na 32 % skupnega ozemlja živi 
le 9 % prebivalcev kraljevine. Najmanj poseljeno je Škotsko višavje (Highlands) in otoki 
(Hebridi, otočje Orkney in Shetlandsko otočje). Najbolj poseljen pa je predel med 
Glasgowom in glavnim mestom Škotske, Edinburghom. Tu živi čez tri milijone ljudi. 
Večina prebivalcev Škotske živi v mestih (okoli 90%). Ljudje še vedno govorijo stari keltski 
jezik-škotsko gelščino in njihovi običaji so tesno povezani z dolgotrajnim bojevanjem za 
neodvisnost Škotske. 
 
Glasgow je največje mesto na Škotskem, ter tretje mesto po velikosti v Britanskem imperiju 
za Londonom in Birminghamom. Leži na zahodni obali Škotske, v grofiji Strathclyde, ob 
spodnjem toku reke Clyde.  
Tu je sedež katoliške in anglikanske nadškofije. Od dveh univerz starejša datira iz leta 
1450, tu so še tehnična, glasbena in kmetijska visoka šola. 
 

 

Buchanan galeries  

 
Glasgow je tudi veliko pristanišče, ki je s prekopom povezano z zalivom Firth of Forth. Je 
tudi središče škotskega industrijskega območja z rudniki železa in premogovniki, s 
pomembnimi ladjedelnicami, železarnami, jeklarnami, industrijo vozil, strojno, kemijsko, 
tekstilno in steklarsko industrijo. Od 17. stoletja se je Glasgow razvijal v pomembno 
trgovsko mesto. Po drugi svetovni je imel velike težave pri prestrukturiranju gospodarstva. 
 
Mesto je bilo včasih kraljevo okrožje in je bilo znano kot drugo mesto Britanskega imperija 
v Viktorijanski dobi. Med industrijsko revolucijo je postalo pomembno pristanišče za 
transatlantsko prečkanje. Že prej je bilo ob reki pomembno ladjedelniško središče (najbolj 
pomembno na svetu); tu so zgradili med drugim Cunardove linijske ladje RMS Lusitania, 
RMS Aquitania, RMS Queen Mary, RMS Qeen Elizabeth, RMS Qeen Elizabeth 2 in 
kraljevo jahto Britannia. 
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Popoldne ob treh se je pričela nogometna tekma med Celticom in Dunfermlineom. Ker smo 
imeli premalo časa do ogleda tekme, si tudi Glasgowa nismo kaj prida ogledali. Odhiteli 
smo proti stadionu. Pot nas je vodila skozi »Merchant street« ali po naše »Trgovsko 
mesto«. Nekoč je bila to četrt s skladišči in domovi glasgowskih tobačnih, sladkornih in 
bombažnih baronov. Zdaj je pa to četrt s številnimi restavracijami, bari in klubi, kjer lahko 
obiskovalci uživajo ob hrani, pijači in zabavi. Zelo znane ulice tega predela so: Argyle 
Street, Buchanan Street in Sauciehall Street, t.i. glasgovski nakupovalni predel, znan pod 
imenom »Golden Z« ali po naše »Zlati Z«. 
 
 

 

Trgovina z navijaškimi rekviziti  

 
Pot nas je zatem vodila do ulice Gallowgate, ki vodi na severno stran stadiona. Stadion 
Celtica (Celtic park) utemeljenega 1888, je »ukleščen« med to ulico in London road. Zelo 
nas je presenetila gneča na poti proti stadionu. Če pomisliš, da igrajo udeleženci Lige 
prvakov s predzadnjo ekipo na škotski lestvici, je to popolnoma razumljivo. Pač, gledano z 
našega, slovenskega stališča. Bolj ko smo se približevali stadionu, več stojnic je bilo, 
gneča pa se je le še stopnjevala. Na stojnicah so prodajali vse mogoče navijaške rekvizite 



Oto Janežič:  GLASGOW IN NOGOMET  3 

in spominke, menda najpopularnejšega škotskega kluba. Nekje sem prebral, da imajo 
največ navijačev na svetu, več kot velikani nogometa Real, Barcelona, Arsenal, Juventus… 
 

 

Pred vhodom na stadion  

 
Nogomet je iznajdba Angležev, ki so ga »izumili« konec 18.stoletja (v obliki, ki jo poznamo 
danes, pa približno 100 let pozneje), čeprav začetke te igre pripisujejo Kitajcem (okoli 
2700 pr.n.š.). Teorija, zakaj je nogomet tako popularen, naj bi bila naslednja: skoraj vse 
igre, ki so jih izumili Britanci povezujejo s plemstvom ali zgornjo družbeno plastjo, 
nogomet pa se je »rodil« na neuglednih poljanah ob tovarnah in plavžih v severni Angliji. 
Da je nogomet res »iznajdba« Britancev, nam je bilo jasno ob vstopu na mogočen stadion, 
ki prejme 60.832 gledalcev. Na tekmi – pazite - s predzadnjo ekipo Dunfermline pa nas je 
bilo natanko 55.894!! Kdor se razume na nogomet, mu te številke povedo vse. Za laike pa 
primerjava v slovenskih okvirjih: Maribor, ki je bil udeleženec Lige prvakov je imel s 
»pokojno« Olimpijo okoli 10.000 gledalcev, kar je pri nas zavidanja vredno. 
 

 

Slovenska zastava na Celtic parku  

 
Še bolj pa nas je, vsaj mene, prevzelo obnašanje navijačev. Nikjer ne duha ne sluha o 
zaščitni mreži ali čemu podobnem. In ker smo bili v prvi vrsti za golom, smo resnično 
uživali ob gledanju. Sicer sama tekma ni bila bogve kako kakovostna (končala se je z 1:0 
za domače), a gledalci so ploskali za vsako malenkost: ko je igralec rešil žogo pred out-



Oto Janežič:  GLASGOW IN NOGOMET  4 

črto, pri menjavah, pri strelu, ki je zgrešil gol za »tristo« metrov… Če pri nas igralci tako 
zgrešijo, kaj vse so!  
 
Tako kot se stadion napolni, se tudi sprazni. Brez najmanjšega prerivanja ali hude krvi. 
Povsem drugače kot npr. na našem »nogometnem stadionu« imenovanem Bežigrad. 
Po končani tekmi smo zavili v »pub« navijačev Celtica. Kako privrženi so klubu in Irski, 
smo se tam zares lahko prepričali. Eden od navijačev je imel čez cel hrbet tetoviran znak 
Celtica, velika večina drugih pa ni bila nič manj »poslikana« z znaki ljubljenega kluba.  
 
 
 

 
 
 
 

 
Grb F.C. Celtic 

 
 
Zakaj irske zastave? Celtic je katoliški klub in irski emigranti ga imajo za svojega. 
Natanko ne poznam zgodovine kluba, ampak v 30. letih prejšnjega stoletja je veliko Ircev 
odšlo za delom v Glasgow in ker so katoliške vere, jim je ta klub prirasel k srcu. 
 
Mesto si ni nikoli moglo pomagati glede globokega sovraštva dveh največjih škotskih 
klubov: katoliškega Celtica in protestantskega Rangersa. Pred leti je bilo nemogoče, da bi 
igral protestant pri Celticu, ali obratno. Toda časi se spreminjajo in letošnji »old firm« je z 
drugim golom rešil v korist Celtica nekdanji igralec Rangersov Miller. »Old firm« je naziv 
za obračune med tema dvema kluboma. Do sedaj sta se srečala natanko 372 x! Rangersi so 
dobili 147 tekem, Celtic 133, 91 tekem pa se je končalo z neodločenim izidom. Rekorden 
obisk na Celticovem stadionu je bil leta 1938, ko si je tekmo ogledalo 92.000 gledalcev 
(ker so bila le stojišča). 
 

 

Maskota Celtica  

 
Glasgow Rangers igrajo na stadionu Ibrox od leta 1899. Stadion sprejme 50.400 
gledalcev, rekord stadiona pa seže v leto 1939, ko je gledalo Old firm natanko 118.567 
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gledalcev! Klub je nekoliko starejši od svojega mestnega tekmeca. Ustanovljen je bil 
davnega leta 1873. 
Za konec pa še tole: prepira o novem ljubljanskem stadionu ni videti ne konca, ne kraja. V 
Glasgowu pa igrajo vse domače tekme tudi reprezentanti Škotske. Ampak ne na omenjenih 
stadionih, temveč na »tretjem«: Hampden Scotland's National Stadium, ki sprejme 52.000 
gledalcev. 
 

 

Hampden  
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ZGODOVINA ŠKOTSKEGA KILTA 
 

Kilt iz tartana je bil dolgo časa najbolj razpoznavna kulturna tradicija na Škotskem. 
Pravzaprav mnogo ljudi preseneti, da v bistvu veliko razpoznavnih značilnosti in tradicij 
povezanih z nošenjem kilta v devetnajstem stoletju niso razvili Škotski višavci, ampak 
plemstvo Anglije in Škotske. 
 
Mnogo dokazov je, da je veliko današnjih razpoznavnih tartanov v bistvu kreacija Škotskih 
in Angleških krojačev v času vladanja kraljice Viktorije. Kljub temu je splošno sprejeto 
dejstvo, da osnovni koncept tartana in nošenje kilta izvira v zgodnji zgodovini Škotskih in 
Irskih klanov ali družin. Dokazano je, da so si določeni klani prizadevali za poenotenje 
kroja njihove obleke že v desetem in enajstem stoletju. 
 
Kilt (philabeg, kot je njegov starejše Keltsko ime) je danes standardno oblačilo vseh 
Višavcev, izvira iz starejšega oblačila, imenovanega belted plaid (opasano karirasto 
blago). Keltsko ime za tartan je breacan, kar pomeni delno obarvan ali pegast, zato vsak 
današnji tartan izgleda kot večbarvna razvrstitev prog in kock. Ti vzorci ali setti se 
uporabljajo za identifikacijo klana, družine ali polka, kateri pripada tisti ki jih nosi. Četudi 
je kilt najbolj prepoznaven od tartanov, se pojavlja tudi v obliki hlač, šalov in kril.  
 
Sprva so bili tartani individualno delo tistega, ki ga je nosil, nato so počasi pričeli 
označevati posamezna področja, končno klane in družine.  
 
Okoli leta 1700 je tartan postal simbol aktivnega nacionalizma in vladajoči so ga videli kot 
nošo ekstremistov. V tem času se je nošnja tartana razširila tudi na Škotsko nižavje. Po 
vstaji leta 1715 se je oblikovalo veliko neodvisnih družb, ki so hotele omejiti razvijajoče 
brezvladje. Te družbe so poimenovali Črni stražarji, po temno obarvanih tartanih, ki so jih 
nosili. 
 
Leta 1740 so te neodvisne družbe postale uradne čete s potrebo privzeti uradni tartan. 
Naleteli so na problem, kateri tartan izbrati, ne da bi užalili določeni klan ali izkazali 
preveč pozornosti drugemu. Zato so razvili popolnoma nov tartan, imenovan Tartan črnih 
stražarjev. To je bil prvi dokumentiran tartan, z uradnim imenom in izvorom. Iz tega 
tartana izvirjo vsi tartani Višavskih polkov in mnoge lovske obleke drugih klanov.  
V osemnajstem stoletju se je postal kilt zamenjava za opasano karirasto blago. Šest čevljev 
dolgo blago, opasano okoli pasu, se je izkazalo kot neprimerno za nošenje. Nov, mali kilt 
je postal popularen, narejen iz karirastega blaga, s trajno zašitimi gubami, z ločenim 
spodnjim in zgornjim delom, ki se je lahko po potrebi odstranil.  
 
Leta 1747 so z oblačilnim zakonom prepovedali nositi »višavska« oblačila. Nobena 
njihova oblika se ni smela nositi v javnosti. Prvi prestopek se je kaznoval s šestmesečnim 
zaporom, drugi s sedemletnim delom na prekomorskih delovnih posestvih. Celo dude so 
bile prepovedane, saj so jih smatrali kot glasbilo vojne. Samo posamezniki v vojski so 
lahko nosili karirasto blago. Veliko Višavcev se je vpisalo v vojsko samo zato, da so lahko 
nosili bolj udobno tradicionalno obleko. 
Z oblačilnim zakonom so se za vedno izgubila določena stara izročila in navade. Kljub 
poskusom oživitve tradicije, je bilo nošenje kilta le znak nacionalističnih načel ne pa način 
življenja Višavcev.  
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Karirasto blago je danes postalo 
modni eksperiment elitne Angleške 
družbe. Morda se je prav zaradi 
bojevitosti prvotnih uporabnikov 
škotski karo prijel v punkovski 
modi konec 70. let, od koder ga je 
v visoko modo izstrelila večna 
punkerica Vivienne Westwood. 
Oblikovalka ga vključi v vsako 
jesensko – zimsko moško in žensko 
kolekcijo. 
 
V uradnem registru sodišča Lorda 
Lyona je registriranih že na tisoče 
tartanov, a vseeno se jim vsako leto 
pridruži okoli 30 novih. Tartan z 
vzorcem nekega klana lahko na 
kiltih, kravatah in drugih oblačilih 
nosijo le pripadniki klana – ta 
pripadnost se prenaša skozi 
imensko, krvno ali zakonsko zvezo 
– vendar uradne kazni za nošenje 
tartana z napačnim vzorcem ni. Ni 
tudi jasnih opredelitev glede 
barvnih kombinacij in števila barv 
– večina modernih tartanov zaradi 
tehničnih omejitev sicer nima več 
kot šest barv – ter razporeditve in razmika med črtami v vzorcu, zato je na trgu veliko 
ponaredkov pravih škotskih karov. 
 
Moje osebna izkušnja s škotskim kiltom na Škotskem se je izkazala v povsem drugi luči, kot 
sem si predstavljal. Ena izmed želja je bila, da bi odnesel domov pravi škotski kilt. Imel 
sem ga že na sebi, pripravljen (kljub drzni zamisli), da ga bom nosil doma. Ko pa sem 
pomislil, da bi videl Škota oblečenega v slovensko narodno nošo (doma, na delovnem 
mestu, na sprehodu po mestu) mi je misel zamrznila idejo o nakupu.  
 
Presenetljivo, da kljub najbolj razpoznavni tradiciji Škotske, nisem videl veliko ljudi, da bi 
bili oblečeni v tradicionalno nošo. Niti med sprehodom v glavnem mestu Edinburgu, 
Glasgowu in ogledu ostalih manjših mest oz. naselij. Kaj šele ob kakšni prireditvi, kot je 
nogomet, ki ga jemljejo zelo resno, saj gre cela družina na ta dogodek, niti ob nedeljah za 
obisk cerkve. Torej, moja izkušnja in obisk Škotske mi je dalo za misliti, da je nošenje kilta 
samo propaganda Škotske za pridobivanje turistov in ohranitev zgodovinske tradicije oz. 
kulture. 
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NAMESTITEV V HOSTLU 
 
V okviru našega projekta ŠKIS 06 smo prebivali v hostlu »Comrie croft« self catering 
hostel. Hostli so nasploh zelo priljubljen način bivanja (nočitev) saj omogočajo 
sorazmerno ugodno ceno prenočevanja in osnovne standarde namestitve. Hostel, kjer smo 
bivali bom podrobneje opisal. 
 
Hostel obsega dva objekta in sicer kočo z 56 postelji in kmečko hišo z 14 posteljami. 
Namestitve so možne po sobah 4, 6 ali 8 oseb. Nekatere sobe imajo tuš in WC samostojno, 
ostale pa skupno na hodniku. Namestitve so na pogradih v 2 nadstropjih. Skupni prostori 
so tudi kuhinja, jedilnica, sprejemnica in dnevni prostor. 
 
Kuhinja omogoča pripravo hrane vključno z opremo in pribori, ki so potrebni za serviranje 
in pomivanje posode. Na razpolago je velik štedilnik (plinski) z napo, kapacitete kot v 
gostinskem lokalu (6 gorilnikov), pomivalni stroj (ki je bil v okvari), ter mnogo malih 
gospodinjskih aparatov, hladilnikov; skratka vse kar potrebuješ.  
 

 

Kuhinja 

 
Jedilnica je svetel prostor, ki zagotavlja 30 osebam prijetno uživanje hrane hkrati, ali pa 
preprosto druženje in kramljanje. Sprejemnica z mnogo obvestili in »Things to do&see". 
Tu je na razpolago ogromno gradiva, kaj, kje in kdaj obiskati, ogledati, ali početi. Dnevna 
soba je opremljena z udobno sedežno garnituro ter z TV in video-predvajalnikom, ter z 
precejšnjim obsegom video kaset z različnimi filmi. 
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V pritličju sta tudi kurilnica in pralnica kot pomožna objekta za oskrbo gostov. Objekt ima 
centralno ogrevanje, tako, da je toplota na razpolago. Mi je sicer za ogrevanje nismo 
potrebovali, na razpolago pa smo imeli dovolj sanitarne tople vode. 
 
Recepcija je ločen objekt, ki vključuje tudi manjšo trgovino z tehničnimi predmeti, ter 
servis koles. V trgovini lahko najdemo tudi spominke, pijačo, zemljevide Kolesa sicer lahko 
najamete, kupite, ali uporabite servisne usluge. Sistem delovanja recepcije je 24 ur 
dnevno, vendar brez stalnega receptorja. Na voljo je oglasna deska za sporočila, ključi pa 
so na razpolago na določenih obeskih. To je namenjeno predvsem tistim, ki imajo 
rezervacijo potrjeno (po e-mailu) njihov prihod pa je pozno ponoči ipd. V recepciji je na 
razpolago tudi telefon. 
 
Zajtrke smo pripravljali sami (dežurni so bili vsak dan zadolženi za pripravo in čiščenje) in 
so bili raznoliki in dovolj bogati za vse okuse. Nekajkrat smo pripravili tudi večerjo s 
tipičnimi Slovenskimi jedmi (golaž, gobova juha, goveja juha, pražen krompir). 
V okviru objektov je tudi prijeten zunanji prostor, ki je namenjen druženju in klepetu, pa 
tudi pokrito igrišče za košarko, ki smo ga s pridom nekajkrat tudi uporabili. Na voljo je 
tudi soba z namiznim tenisom in biljardom.  
 
 

 
Pogled na dvorišče 

 
Skratka, bivanje je bilo prijetno, osebje prijazno, hostel pa je lahko izhodišče za mnoge 
izlete v okolico, bodisi peš, ali z gorskimi kolesi.  
Podrobnejše informacije in opise - vključno s prijavo in ceniki - lahko dobite na 
http://www.comriecroft.com 
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PARKI 
 
K pisanju seminarske naloge na temo parkov me je spodbudila strokovna ekskurzija po 
Škotski, kjer razpolagajo z resnično lepimi parki. Ljudje jih množično obiskujejo, se v njih 
sprehajajo, počivajo, malicajo, družijo in rekreirajo. Lepo urejene zelene površine 
raztrgajo sivino mest in omogočajo pobeg mestnemu vrvežu. 
 
 
Definicija: 
 
Park (lat. Parrius – ograda) je večja naravna površina, ki jo človek ureja ali pa vsaj nanjo 
nekoliko vpliva. To pomeni, da določi kje bodo travnate površine, okrasne rastline, nasadi 
dreves, kipi, zgradbe, potoki, ribniki in vodometi in tako uresničuje svojo predstavo o 
izgledu narave. 
 
 
Parki nekoč 
 
Človek je z naravo povezan že od samega začetka svojega obstoja. Od prvih obdobij, ko je 
prevladovalo nabiralništvo in nato ekstenzivno izkoriščanje, pa do danes, ko se je urejanje 
vrtov povzpelo na zelo visoko umetniško raven, je preteklo veliko časa. V tem času so bili 
vzponi in padci, ki pa so vedno prinesli nekaj novega. 
Različne najdbe kažejo, da je imel konec paeloitika človek, ki se je ukvarjal z 
nabiralništvom in lovom, znanje o različnih rastlinah in njihovi uporabnosti. O prvih 
zametkih vrtnarstva lahko pričnemo govoriti z opuščanjem nomadskega življenja in 
ustalitve na enem mestu. Pred približno 10.000 leti so se pojavili prvi zametki vrtov. To so 
bile manjše površine na katerih so gojili zdravilne rastline. Obdane so bile z živo mejo.  
 
Prve prave vrtove so imeli Sumerci okoli 3000 do 4000 let pr. n. št., ki so si ob svojih hišah 
napravili sadovnjake, gredice z zelišči in zelenjavo. V »Epu o Gilgamešu« so omenjeni tudi 
tempeljski vrtovi, v katerih so gojili sadje za darovanja.  
 
Egipčanom vrtovi niso bili samo vir hrane, 
temveč so imeli tudi druge vloge. Nekateri so 
služili kot okolje za grobnice bogatih 
trgovcev in uradniku. V obdobje 2000 let pr. 
n. št. segajo prvi zapisi o vrtovih z ribniki. 
Voda je bila za Egipčane pomembna in vrtovi 
so bili pogosto prepredeni z vodnimi kanali. 
Prevladovala je izključno simetrična oblika. 
Cvetlične grede so bile pravilnih oblik, 
drevesa in pergole z vinsko trto so sadili v 
ravnih linijah.  
Okoli leta 540 pr. n. št. so zgradili 
Babilonske viseče vrtove, ki so eno izmed 
sedmih čudes antičnega sveta. 
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Večino kar vemo o vrtovih antične Grčije smo izvedeli iz različnih pisnih virov, ker so 
arheološki ostanki vrtov borni. V mestih antične Grčije so imeli z zelenjem obdane 
sprehajalne poti in prostore za različne športne aktivnosti. Mesta za govore in pogovore so 
bila predhodniki javnih parkov. Filozofska akademija v Atenah je imela lasten vrt na 
katerem so diskutirali filozofi in učenci. Zasebni vrtovi niso imeli pomembnejše vloge. Med 
5. in 3. stol. pr. n. št. se razvije oblika hiše s središčnim dvoriščem z mozaiki in 
skulpturami. Kasneje se pod egipčanskim vplivom dvorišče spremeni v pravi vrt. 

Rimljani so oblike vrtov povzeli po Grkih. Vrt na 
sredini hiše so razvili tako, da so v center postavili 
vodni motiv. Cvetje so sadili v posode, vrt pa so 
okrasili s kipi bogov. Bogataši so imeli izven mest 
podeželske hiše z velikimi in bogatimi vrtovi. Velik del 
vrtov je bil namenjen pridelovanju sadja, zelenjave in 
vinske trte, manjši del pa so namenili tudi sprehajanju 
– prvi okrasni vrtovi.  

V srednjem veku so za razvoj vrtov skrbeli samostani, 
pri čemer so izstopali benediktinci, ki jim redovna 
pravila zapovedujejo ohranjanje starega znanja o 
vrtovih. Samostanski vrtovi so bili pravilnih oblik, v 
gredah so gojili različne zdravilne rastline in 
zelenjavo, drevesa in grmi so bili sajeni v ravnih 
linijah. V samostanskih vrtovih niso nikoli manjkale 
vrtnice. Posebna oblika vrta je bil prostor miru in 
meditacije, ki je bil zgrajen iz štirih gred, med seboj 
ločenih s križajočima se potema. Središčni vodnjak je predstavljal vir življenjske moči. 

V srednjem veku so izstopali španski vrtovi. Mavri so s 
prinesli s seboj zelo visoko razvito kulturo urejanja vrtov. 
Večina vrtov, ki so se nahajali za hišami in palačami, so imeli 
vodnjak, pogosto tudi vodne kanale, ki so bili obdani z 
množico rastlin. Vodni kanali so skrbeli za bolj svež občutek 
na vrtu in so bili pogosto izdelani iz marmorja. Vrtovi so bili 
razdeljeni na različne dele. Pogosto so postavili paviljone in 
ptičje kletke.  

 

V obdobju renesanse se ljudje ozirajo po 
znanju antičnih dežel. Tako so v 15. stol. 
imeli vrtovi različne antične stile. Leta 
1499 izide roman »Hypnertomachia 
Poliphili« v katerem Francesco Colonna 
podrobno opiše enega izmed vrtov. Vsak vrt 
v tem obdobju je imel svoj značaj, ki so ga 
oblikovali različni elementi. Vrtovi so 
razdeljeni na različna področja, ki so 
razdeljena na simetrične cvetlične grede in 
vodne bazene. Glavna pot je vodila od 
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stavbe do središča vrta. Poti so bile na ravnih delih prekrite s pergolami. Kot pomembnejši 
elementi, ki so imeli okrasni pomen, so se pojavljali labirinti, vodnjaki, jame in antični 
kipi. 

Značilnost baročnih vrtov je bila njihova bogatost oz. »baročnost,« ki je osnova celotnega 
obdobja na vseh področjih. Najbolj so jih razvili Francozi, še posebej pa izstopa Ludvik 
XIV. imenovan tudi Sončni kralj, ki je dal na novo zasnovati vrtove Versailskega dvorca. 
Center vrta je dvorec. 
Sredinska os se oddaljuje od 
dvorca in daje vtis, da izginja 
v neskončnosti. Z grmi in 
grmički so oblikovani 
različni zapleteni ornamenti. 
Žive meje (palisade) so 
visoke in ločujejo med seboj 
posamezne dele. Vrt je 
obogaten z jamami, kipi, 
vodnjaki, vodometi, vazami 
ipd. Pogoste so tudi eksotične 
rastline. Versailski vrtovi so bili za zgled mnogim grajskim vrtovom širom Evrope. Svoj 
pomen so izgubili v obdobju rokokoja, ki je omilil ostre oblike baroka. 

Če so francoski vrtovi doživeli največji napredek v obdobju baroka, so se angleški vrtovi 
pričeli razvijati proti njegovem koncu. Kljub temu, da je Hyde park odprl kralj James I. že 
leta 1603, lahko o večjem razvoju angleških vrtov govorimo od leta 1735 dalje, ko je 
William Kent osnoval park Stowe. Navdih so mu bile idilične slike krajine takratnih 
slikarjev. Najpomembnejša oblikovalca angleških vrtov 18. stol. sta vsekakor Lancelot 
Brown in Humprey Repton, ki sta oblikovanje angleških vrtov povzdignila na zelo visoko 
raven. Stroge ravne linije - ki so do tedaj prevladovale - sta opustila in uvedla večjo 
sproščenost. Ravne površine so postale obogatene z grički, poti so postale zavite, bregovi 
ribnikov in bazenov so dobili naravne linije, drevesa in grmi so se pričeli saditi v skupine 
prostih oblik (clumps). Središče vrta so postale zgradbe v različnih stilih – antični, gotski, 
orientalski, ipd.  

V 19. stoletju prevladujejo oblikovalski elementi iz preteklih obdobij. V bližini stavb so se 
zelo pogosto uporabljali baročni geometrijski elementi. Uporabljajo se tudi eksotične 
rastline. Konec 19. stol. se prične opuščati viktorijanski stil, ki je bil mešanica preteklih 
stilov in pojavi se moderni angleški vrt. Ljudje so pričeli spoznavati Japonsko in Kitajsko 
kulturo, kar se je pokazalo v velikem vplivu teh daljnovzhodnih stilov. Večja pozornost je 
namenjena rastlinam. Grede postanejo mešanica različnih vrst, tako avtohtonih kot tujih, 
ki naj bi dajale čim bolj naraven videz. Pomembne so prezimne trajnice, vrtnice, 
vzpenjavke ter iglavci in njihove medsebojne kombinacije zasaditev. Osnovno vodilo je, da 
v vrtu vedno nekaj cveti. 
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Parki danes 
 
Če so nekoč skušali v kaos vpeljati red, se danes večinoma trudimo v red vpeljati urejen 
kaos. V oblikovanju vrtov se prepletata dve struji. Prva je mešanica nekdanjih stilov, ki se 
križajo s stili z različnih koncev sveta. Druga je usmerjena k čim večji naravnosti. 
Opuščajo se stroge linije, rastline se med seboj mešajo, vrtovi imajo videz travnika, gozda, 
močvirja, ipd. Pri obeh oblikah se uporabljajo sodobni materiali za gradnjo. 
 
 
Načrtovanje 
 
Dober parkovni prostor je rezultat postopka sestavljenega iz treh med seboj povezanih 
opravil: načrtovanja, izvedbe in vzdrževanja. Za vsako od opravil so potrebna znanja, še 
posebej pri načrtovanju je potrebno podrobno določiti sledeča izhodišča za načrtovanje 
(povzeto po Rozman, 1999): 
 
- Analiza naravnih značilnosti okolja, ki so podnebje, oblikovanost zemljišča, rastlinstvo 

in vrste tal,  
- Analiza obstoječih dejavnosti širšega prostora, kjer raziščemo kakšne so dejavnosti v 

okolici in njihovi morebitni vplivi (hrup…) ter kakšna je obstoječa infrastruktura 
(promet, vode, komunalna infrastruktura) v prostoru, ki meji na območje urejanja, 

- Določitev funkcionalne zasnove, kjer se določijo dejavnosti, ki se bodo izvajale v parku 
(sprehodi, igrišča, rekreacija, različni ambienti…), 

- Določitev oblikovne zasnove, kjer se določi funkcionalne povezave med posameznimi 
dejavnostmi, objekte, pohodne površine in urbano opremo, 

- Določitev hortikulturne ureditve, kjer se določi lokacije, njihova razmerja in vrste 
rastlinja (drevje, grmovnice, žive meje, cvetje, vrste trav…), 

- Določitev detajlov, ki podrobno nakažejo način priprave zemljišč (sestava nosilnih 
slojev, drenaža…), detajli objektov, ureditve pohodnih površin detajlov urbane opreme, 

- Določitev faznosti gradnje, v kolikor je ta potrebna in 
- Izračun vrednosti investicije. 
 
 
Izvedba in vzdrževanje 
 
Pri izvedbi je nujno upoštevanje rešitve iz predhodno izdelanih načrtov, pri sajenju pa je 
potrebno poznavanje hortikulturne stroke. Vzdrževanje parkov mora biti skladno s pravili 
stroke in stalno glede na letni čas. Obsegati mora tudi sprotno nadomeščanje rastlin in 
opreme.  
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Parki na Škotskem 
 
Na Škotskem ima praktično vsako naselje park, ki jih ljudje s pridom uporabljajo, se z 
njimi ponašajo celo do te mere, da je na Škotskem mnogo prostovoljnih skupin, ki skupaj 
za javnimi službami skrbijo za vzdrževanje. 
Največji vtis pa so name naredili naslednji parki: 
 
- Drummond Castle Gardens, ki je 

skupaj z gradom tvori čudovit 
primer vrtne, oziroma parkovne 
umetnosti, ki je prevladala v 
Angliji v 16. stoletju. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- North Incha park v Perthu, ki je 

s svojo velikostjo in izvedbo 
protipoplavnih ukrepov zanimiv 
tudi v tehničnem smislu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- The Holyrood park, ki skupaj s 

parkom pred Škotskim 
parlamentom in hribom Arthur’s 
seat v ozadju ponuja čudovit 
ambient in izhodišče za sprehode 
in rekreacijo. 
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Parki na Slovenskem 
 
Za naše parke je značilno, da jih obiskujejo starejša populacija in družine z otroki, srednje 
generacije pa razen rekreativcev v parkih ni zaslediti. Parkovna kultura na slovenskem ni 
razvita do take stopnje kot na Škotskem. Morda je potrebno vzroke za to iskati v 
geografskih značilnostih naše pokrajine, kjer se zelene površine zajedajo do središč naših 
mest tako, da ljudje ne izražajo potreb po dodatnih zelenih površinah. Razloge pa lahko 
iščemo tudi v dosedanji slovenski tradiciji načrtovanja, oblikovanja in uporabe zelenih 
površin v celotnem urbanističnem konceptu. Se pa v zadnjem času tudi pri nas precej 
razvija vrtna kultura (individualne stanovanjske hiše), v posameznih naseljih pa so začeli z 
bogatim urejanjem zelenic in gredic. Ta razvoj se bo v skladu s potrebami čedalje bolj 
strnjenih urbanih naselij zagotovo razširil po celotni Sloveniji in dvignil standard urejanja 
parkovnih površin. 
 
 
 
 
 
 
LITERATURA: 
FATTORI, R. I. (1999). Ideje za ureditev bivalnega vrta. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
Slovar slovenskega knjižnega jezika. (1985). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik, DZS. 
Veliki splošni leksikon. (1997). Ljubljana: Državna založba Slovenije. 
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POHODNIŠTVO 
 
Nedelja 17. 09. 2006. Čas za počitek. Iz Jernejevih ust pade ideja, da bi dan izkoristili za 
prijeten sprehod, bolje rečeno pohod. Z veseljem sem se mu pridružil. Pridružila se je tudi 
Jelka. Gostiteljica Libby nas je odpeljala do točke, kjer se je pričel naš pohod. Na sami 
poti ni bilo nobenih oznak, oziroma so bile izredno slabe. Zanašali smo se na staro karto 
specialko in Jernejevo sposobnost. Te ni manjkalo. 
 
Vzeli smo pot pod noge. Jernej me nekajkrat vpraša ali bom zmogel. Zavedal se je, da pot 
ne bo lahka, polna preprek, predvsem pa dolga. V začetku smo hodili po dokaj široki, 
zanimivi, rahlo strmi poti. Naleteli smo na leseno klopco s posvetilom. Malo smo posedli in 
naredili prve fotografije. Pri tem ni manjkalo smeha.  
 

 
 

Po premoru smo nadaljevali pohodništvo in prišli do prvega križišča. Imeli smo možnost 
desno ali naravnost. V ogradi so se pasle ovce in zvedavo buljile v nas. Kljub vprašanju 
kam, nismo dobili odgovora. Odločili smo se za naravnost. Narobe! Hodili smo kar nekaj 
časa, naleteli na naselje, si ogledovali specialko in iskali pravilno rešitev. Ob poti so rasla 
izredno zanimiva velikanska drevesa. Ob njih so nastale fotografije, katere so nam 
pokazale, da smo res pravi palčki v primerjavi z njimi. 
 
Prišli smo do hiše, kjer smo povprašali za pravo pot. Povedali smo jim, da prihajamo iz 
Slovenije in jih hkrati vprašali, če vedo kje je to? Takoj so kot iz topa izstrelili da 
»Slovakijo« poznajo. Ko smo jim povedali, kje se točno nahajamo, smo prišli do 
ugotovitve, da so že bili pri nas v Kranjski gori. Zanimivo. Čeprav smo po pojasnilu že 
mislili, da vemo, kje se trenutno nahajamo, smo ugotovili, da še vedno nismo na pravi poti. 
Na srečo smo naleteli na možakarja, kateri je rešil našo zadrego. Pokazal nam je pravo 
pot, nas pospremil delček poti in nam zaželel veliko užitkov. Tudi z njim se je ponovila ista 
zgodba o legi Slovenije. 
 
Končno najdemo pravo pot. Ugotovimo, da bi morali zaviti že prej desno. Pač neka nova 
zanimiva izkušnja. Začeli smo se vzpenjati. Po daljšem času pridemo do mesta, kjer se je 
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pot zožila in bila je vse manj prehojena. Obraščena je bila z reso in praprotjo. Okoli nas 
smo opazovali lepe gozdove. Zdelo se je kot, da nenehno nekdo skrbi zanje. Na določenih 
področjih so bile lepe kamnine, po naših »strokovnih« ugotovitvah naj bi bil to granit in 
ostali kamni, kot ostanki vulkanov. Resnično lepa neokrnjena narava. Vsake toliko časa 
nam pot prekriža voda. Sčasoma pridemo do izredno močvirnatega terena, katerega ni in 
ni bilo konca. Kljub dobri obutvi nam jo je dobro premočilo. V začetku smo izmenjali nekaj 
kletvic, sčasoma pa so postale stvari prav zanimive. Resnično pravo doživetje, pravi 
balzam za živce. Za popestritev pa je poskrbel tudi Jernej, ki nam je s svojo hudomušnostjo 
krajšal pot. Seveda pri tem ni manjkalo tudi strokovnih pogovorov predvsem o otrocih in 
bioenergiji katere velik poznavalec je tudi sam. 
 

 
 
Vsak korak, ki se je končal v blatu ali vodi nam je privabil smeh na ustnice. Prav tako smo 
se zabavali, ko smo naleteli na ograde, katere so razmejevale parcele. Res da so imele 
vrata, vendar zaklenjena. Na določenih mestih so bile prav za prečkanje teh mest 
nameščene lestve. Plezanje po njih je bil pravi užitek. To se nam je zdelo tako zabavno, da 
smo vsak tak korak ovekovečili s fotoaparatom.. Smešna so se nam zdele tudi vrata 
namenjene prav za ovce. Odpirale so se prav čudno, tako da sem sam s svojim trebuščkom 
komaj prilezel skozi njih. Zopet smeh. Na poti smo srečali črede ovc, ki so se mirno pasle. 
Prav zanimivo je bilo, kako nas je vodja črede gospod oven opazoval in opozarjal svoje 
varovanke na nevarnost. Nabit s kondicijo sem sopihal kot stara lokomotiva. Še dobro, da 
sem vzel dosti zaloge vode, ki pa mi je kaj kmalu pošla. Tu se je zopet izkazal Jernej, ki je 
ves čas bedel nad mojim počutjem. Tudi tempo je prilagodil, tako, da sem obema z lahkoto 
sledil in pri tem tudi užival.  
 
Zazrli smo se v daljavo, kjer smo vsi nestrpno opazovali, kdaj bomo zagledali jezero, 
katero je bil naš prvi cilj. Razgled je bil res lep, vendar jezera ni in ni bilo na spregled. V 
daljavi smo zagledali manjšo leseno hiško in si tako pritrdili, da gremo v pravo smer. 
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Jernej si je pomagal tudi z nihalom. Razložil nama je, da mu ne more dati natančnega 
odgovora, ker mu ne more postaviti natančnega vprašanja. Zaupal sem mu, saj se je 
izkazal kot izredno iznajdljiv človek. Predstavljeno nam je bilo, da so Škoti izredni 

pohodniki in  
 
 
da prav uživajo v naravi. Mi pa žal razen ovc nismo srečali niti žive duše. Kot zakleto, v 
divjini, sami za povrhu pa še na tujem. V daljavi smo zagledali letati tudi helikopter in v 
šali smo si govorili, da nas že iščejo. No pa na srečo nismo bili potrebni pomoči, kajti 
spredaj v daljavi smo zagledali jezero, zadaj za nami pa še dva pohodnika. Veselili smo se. 
To smo si tudi pokazali. Joj, koliko malo je potrebno, da je človek vesel in zadovoljen. 
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Prispeli smo do jezera. Odložili smo nahrbtnike, se usedli in prigriznili. Pravo razkošje. 
Prirejena miza je bila polna dobrot. Jernej je žrtvoval svojo ruto, ki nam je služila kot prt. 
Naredil je vsakemu sendvič, postregel trdo kuhano jajce, sok, jabolka. Ni manjkala tudi 
dobra kapljica. S seboj smo imeli tudi borovničevec. Počakali smo, da sta prišla do jezera 
tudi tujca in smo ju povabili na kozarček. Veselo sta se nam pridružila, izpila požirek in 
povedala, da sta prišla na ribolov. Izmenjali smo nekaj besed in jih povabili na prigrizek. 
Poslovila sta se in odšla svojo pot. V miru smo pojedli obed, veselo kramljali in naredili 
načrt za povratek. Resnično bi lahko rekli podobno kot naši južni sosedje, da smo dali 
»mozak na pašo«. Užitek, ki se ga ne da opisati z besedami.  

 
 
Pospravili smo kar je ostalo in se obnašali zelo ekološko, saj smo vse odpadke odnesli s 
seboj. Tako smo šli zopet novim dogodivščinam na proti. Gazili smo po močvirju, prečkali 
večji potok in začeli hoditi po brezpotju. Na vsakem koraku samo resje. Ponekod požgano 
in videlo se je, da je vmes posegla človeška roka. Začeli smo se spuščati in vedno globlje 
smo bredli v neznano. Vsaj tako se nam je zdelo. Iz resja smo prehajali v gosto praprot. 
Najbolj požrtvovalen je bil zopet Jernej. Brez vprašanja nama je z Jelko vtiral pot. Vmes 
smo se do dobra nasmejali, saj smo videli na vsakem drugem koncu lepšo pot. Ko smo 
prispeli do tistega kraja, je bil teren enak ali pa še slabši. Povsod samo močvirje, na vsake 
toliko časa nam je pot prekrižala voda. Za nameček je pričelo še deževati. Slalomsko smo 
se spuščali v dolino. Praprot, praprot, praprot. Povsod samo praprot. Kamor pogledaš. V 
veliko pomoč nam je bila Jelkina tolažba, da bomo na koncu našli polno košaro jurčkov. 
Od kot ji ta instinkt ne vem, morda dober ženski nos. Stvar se je kasneje izkazala za 
resnično. 
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V daljavi smo videli naselje, cesto in jezero, katerega smo že poznali. Če si se ozrl nazaj, 
nisi mogel verjeti svojim očem kot vse smo hodili. Nikjer konca. Zadnjih par sto metrov se 
mi je zdelo, da ne bomo nikoli prehodili. Kamor smo se namenili, je pot postajala vse bolj 
neprehodna. Končno smo se začeli spuščati ob neki ograji. Pot strma kot bi se spuščali s 
Triglava. Za nameček je še drselo. Spotikali smo se tudi ob stebla praproti. Padali smo kot 
za stavo. Najprej Jernej, nato Jelka, sam pa svojih padcev sploh nisem štel. Pazil sem le, 
da sem držal razdaljo in tako preprečil katastrofo. Moja predhodnika bi tako lahko mislila, 
da se je utrgal plaz. No pa sta jo vseeno srečno odnesla. 

 
Končno smo prispeli do doline. Tukaj nas je čakalo še nekaj preprek. Največji problem je 
bila bodeča žica. Pri prečkanju sva bila z Jernejem zelo pozorna, saj sva morala paziti na 
svoje bogastvo. Si prestavljate, da bi komu izmed naju spodrsnilo?? Lahko bi ostala 
brez….! 
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Ostalo nam je še kos izredno blatne poti. Pred nami so začele bežati ovce in čakali smo 
samo še na trenutek, ko nas bo napadel kakšen pes čuvaj ali pa razjarjen kmet. No na 
srečo tega nismo doživeli. So se pa uresničile Jelkine napovedi. Zagledali smo polno 
jurčkov. Res prava paša za oči. Pozneje tudi za želodec. Veselo smo jih nabirali in 
občudovali. Eden je bil lepši od drugega.  
Dež je neusmiljeno namakal naša telesa. Po svoje zanimivo. Resničen stik z naravo. 
Zakorakali smo na cesto in po prehojenih približno treh kilometrih prispeli do mesta, kjer 
smo bili dogovorjeni. Premočeni, prijetno utrujeni, predvsem pa srečni smo poklicali 
Libby. Prišla je hitro po nas in ni skrivala veselja, ko nas je zagledala. Priznala nam je, da 
jo je ves čas skrbelo, da se ne bi zgubili. Toda mislim, da pod Jernejevim vodstvom to ne bi 
bilo mogoče. 
 

 
Prispeli smo v hostel. Vsi trije smo kar stekli pod prho. Sledil je tudi pregled klopov. 
Midva z Jelko sva imela vsak po enega. Za svojo požrtvovalnost je bil najbolj poplačan 
Jernej, saj se ga je lotilo največ klopov. Hvaležnost pa taka. Prijetno utrujen sem kar padel 
v posteljo.  
Za prijetno doživeto izkušnjo se najlepše zahvaljujem Jerneju za odlično organizacijo. 
Svoje telo sem napolnil z resnično pozitivno energijo. Prav tako hvala Jelki za prijetno 
družbo. Vidim, da so na tem svetu še prijetni ljudje. 
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ANGLEŠKA (ŠKOTSKA) HRANA 
 
Naša strokovna ekskurzija na Škotsko je bila polna novih spoznanj, strokovnih predavanj, 
zanimivih ogledov in obupne oziroma drugačne hrane (kuhanje Štajercev v Hostlu je 
seveda izvzeto). 
 
Angleži so se mi zdeli vedno nekaj »več«, zato me je njihova hrana in njihove 
prehranjevalne navade presenetila. 
 
 
Tradicionalna hrana 
 
Tradicionalna hrana naj bi obstajala le še v stereotipih turistov. Tipično angleško kosilo ni 
več kos mesa z dvema vrstama zelenjave ali pa goveja pečenka z jorkširskim pudingom. 
Angleška oziroma škotska hrana res ostaja nekaj posebnega. Špageti, kot jih jedo, z 
italijansko jedjo nimajo veliko skupnega, so bolj razkuhani oziroma »pocasti«. Kitajske 
jedi so prikrojene domačemu okusu (ne ravno kitajski kuhinji). Toda kljub vsemu trudu 
Angležev, da bi bili modni tudi v prehranjevanju, se je nekaj starih prehranjevalnih navad 
obdržalo: še zmeraj se mastijo s fish and chips (ocvrta riba s krompirčkom). Angleži in 
Škoti krompirja ne uživajo zgolj ob ocvrtih ribah. V pubih (tipičnih pivnicah) si je težko 
predstavljati pinte (dobrih 5,6 dl, kolikor drži običajen vrč) piva brez vrečk krompirjevega 
čipsa. Sodobni Angleži so, vsaj kar zadeva kulinariko, zelo pragmatični. Vprašajte jih, kaj 
je angleška kuhinja, in odvrnili bodo, da pač to, kar Angleži jedo.  
 
Tradicionalna škotska jed je haggis, ki je narejen iz ovčje drobovine, zmešane z ovsom in 
začimbami ter skuhano v ovčjem želodcu. Prav tako so znani škotski masleni keksi. 
 
Tradicionalna pijača je škotski "whisky", ki vsebuje 40 - 50% alkohola in je narejen iz 
fermentiranega ječmenovega sladu.  
 
 
Sendviči 
 
So pa veliki ljubitelji raznovrstnih sendvičev, kar smo dodobra spoznali v teh enajstih dneh 
našega izobraževanja.  
 
Izdelovanje sendvičev naj bi odkril angleški aristokrat Earl of Sandwich v 18. stoletju, 
čeprav nekateri temu oporekajo. Bojda mu je bilo všeč, ker si ni popackal prstov na roki, 
kar se mu je pri kartanju večkrat zgodilo, zaradi česar so se odtisi mastnih prstov od kosov 
mesa kaj kmalu pokazali na kartah.  
 
Dva odrezana kosa kruha, malo salame, nekaj rezin sira in to je to. So odličen nadomestek 
za kosilo v službi, ko enostavno nimate časa za kosilo, velikokrat pa jih srečamo v obliki 
malih prigrizkov na kakšnih slavnostnih prireditvah.  
 
Za pripravo sendviča obožujejo vse vrste kruha, samo da je dovolj mehek (za moje pojme 
premalo pečen). V sendviče pa vtaknejo vse kar jim pade na pamet: 
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1. sendvič s kuhano govedino, papriko in majonezo, 
2. sendvič s sirom in kumaricami ter z majonezo ali čim podobnim, 
3. sendvič s tuno in čebulo ter z majonezo ali čim podobnim, 
4. sendvič s tuno in koruzo ter z majonezo ali čim podobnim, 
5. sendvič z rakci in koruzo ter z majonezo ali čim podobnim, 
6. sendvič z jajcem in majonezo, 
7. sendvič s šunko in sirom, 
8. sendvič s šunko, paradižnikom in zeleno solato, 
9. sendvič z govedino in senfom, 
10. sendvič z jajcem in krešo in tako naprej…. 

 
 

  
               Angleški sendvič (????) 
 
 
 

Slovenski sendvič (kruh, poli salama, sir,…) 
 
 
Zaključek 
 
Kakor koli že, Škoti niso ne vem kakšni gurmani. Hrana je prav zares svojevrstna, brez 
pravega okusa, na trenutke zelo umetna. Nekateri izmed nas bi najverjetneje dejali, da je 
bila najboljša hrana na Škotskem tekoča hrana, to mislim Whisky in pivo. 
 
Pred preveliko izgubo kilogramov nas je rešilo predvsem Škotsko nepoznavanje gob in 
seveda kuharska vnema nekaterih Štajercev. 
 
Mislim, da ga ni čez govejo juho, »tenstan« krompir in govedino. 
 
Pa dober tek! 
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CESTIŠČA IN ZUNANJA UREDITEV MEST NA ŠKOTSKEM 
 
 

V okviru našega projekta ŠKIS 06 smo potovali po Škotski. Ogledali smo si več mest in pri 
tem videli več načinov ureditev cest in zunanjih ureditev, ki so zelo razgibano urejeno 
(mesto). 

Zanimivost pri cestiščih je da je zaključni sloj – asfalt zelo hrapavo obdelan kar zelo ugodno 
vpliva na zavorno pot pri zaviranju. Vsi vgrajeni materiali imajo po večini granulacijo (asfalt 
- zaključni sloj) 0-22 mm. 

Na nekaterih cestiščih je opaziti tudi barvni asfalt v rdeči barvi granulacije 0-22 mm, za kar 
je uporabljen rdeči granulat. Pri nas uporabljamo in izdelujemo rdeči asfalt kot zaključni sloj 
0-8 mm, za kar je uporabljeno vezivo sintetični bitumen z dodatkom barvila (rdeč). 

Na potovanju po Škotskem smo videli veliko cestnih krožnih križišč, ki so zelo skrbno 
načrtovana glede na samo križišče. V manjših naseljih so narejena krožna križišča v manjši 
obliki, tako da se promet samo umirja (krožno krožišče je obdelano samo s talno obeležbo in 
vertikalno signalizacijo). 
 

 
 

Struktura obrabnega sloja asfalta. 
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ZUNANJA UREDITEV MEST 
 

Pri ogledu mest je zanimivo avtobusno postajališče. Avtobusna postaja je postavljena tik ob 
cestni robnik, ki loči cestišče od pločnika, s tem, da je avtobusno postajališče (hišica) 
postavljeno obratno kot pri nas (na cestno stran je popolnoma zaprta, vstopa se iz pločnika). 
S takim načinom postavljanja so zaščiteni potniki, ki čakajo na avtobus s tem pa se poveča 
prostor na pločniku za pešce. 

Vse avtobusne postaje nimajo izogibališča za avtobuse.  

 

 
 

Avtobusno postajališče 
 
Zanimiva je horizontalna signalizacija, ki se razlikuje od naše. 
 

 
 

Talna obeležba. 



Marjan Kvas: CESTIŠČA IN ZUNANJA UREDITEV MEST NA ŠKOTSKEM 3 

 
Peš cone so večinoma tlakovane z različnimi materiali. Na tlakovanih površinah prevladuje 
kamen, ki se nahaja na Škotskem, betonski tlakovci različnih oblik in barv ter liti asfalt na 
pločnikih.  
Vse tlakovane površine so obrobljen s kamnitimi robniki tako da je mogoče ob sanaciji oz. 
popravilu ločiti in obdelovati samo površino, ki je poškodovana ne da posegamo oz. 
poškodujemo drugi tlak.  
 

  
 

Tlakovane površine. 
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UMIRJANJE HITROSTI CESTNEGA PROMETA V EDINBURGHU 
 
Na Škotskem je vsako leto približno 15.000 prometnih nesreč v katerih ljudje umrejo ali pa 
se ponesrečijo. Tudi v glavnem mestu Škotske, Edinburghu, statistika beleži letni porast 
prometnih nesreč in njihovih žrtev. Tako je bilo v letu 2001 zabeleženo 1757 nesreč, v 
katerih je bilo 2110 žrtev, od tega 320 otrok. Novice o mrtvih in ranjenih na cesti postajajo 
skoraj normalna stvar, to pa je nesprejemljivo. 
Prevelika hitrost oziroma vožnja z neprilagojeno hitrostjo je eden od glavnih dejavnikov 
zaradi katerih prihaja do nesreč.  
V Veliki Britaniji so bile prve omejitve hitrosti veljale za lokomotive. Leta 1865, jim je bila 
dovoljena hitrost 3 milje/uro (4,83 km/uro). Leta 1902 je Angleški parlament objavil izjavo v 
kateri je opozoril, da bo prav hitrost v prihodnosti predstavljala grožnjo urejenemu 
prometu. Sprememba zakonodaje je leta 1934 v naseljih dovoljevala hitrost do 30 milj/uro 
(48,28 km/uro). Omejitve so se nato spreminjale glede na vrsto vozila ter ceste. Leta 1965 so 
uvedli poizkusni projekt, po katerem je bila hitrost izven naselja omejena na 70 
milj/uro(112,65 km/uro). Po letu 1978 so sprejeli zakonodajo o omejitvi hitrosti, ki velja še 
danes. 
Škotska vlada je v marcu 2000 proglasila novo »nacionalno cestno varnostno strategijo z 
zmanjšanjem žrtev do leta 2010«. Cilj strategije je doseči izboljšanje cestne varnosti v 
naslednjih desetih letih, velik poudarek v njej je izboljšanje cestne varnosti otrok. 
Istega leta je mestni svet Edinburgha sprejel »Lokalno transportno strategijo (LTS)«, katere 
temelj je zagotavljanje cestne varnosti. Mestna uprava je odločena, da do leta 2010 
razpolovi število žrtev med otroci v primerjavi s povprečjem1994-98. Zato je v mestnih 
predelih, predvsem tam, kjer se nahajajo osnovne šole, omejil hitrost vozil na 20 milj/uro 
(32,2 km/uro). 
 
Kaj pomeni hitrost iz fizikalnega stališča in kaj zmoremo ljudje 
 
Svetovni rekord v teku na 100 m je manj kot 10 sekund oziroma 36,4 km/uro. V tisočletnem 
razvoju so se naša čutila prilagajala hitrosti gibanja in naše zaznavanje in ukrepanje v 
prostoru je naravnano na hitrost, ki smo jo sposobni doseči z tekom ali hojo. Zaradi izkušenj 
prednikov je v nas vgrajen strah pred padcem. Dovolj natančno si znamo predstavljati 
posledice padca npr.10 m globoko (energija udarca je približno enaka trku s hitrostjo 50 
km/uro). Padec bi pomenil bolečino, poškodbe in verjetno celo smrt. Ko pa sedimo v 
udobnem sedežu avtomobila nam hitrost 50 km/uro ne pomeni niti najmanjše grožnje. Ne za 
nas in le manjšo grožnjo za šibkejše udeležence, ki jih srečujemo ali pa prehitevamo. 
 

Hitrost Energija udarca ustreza 
padcu z višine 

30 km/uro 3,5 m (1.nadstropje) 
50 km/uro 10 m (3.nadstropje) 
80 km/uro 25 m (8.nadstropje) 
100 km/uro 40 m (13.nadstropje) 

 
Če je ovira pešec ali celo otrok so posledice jasne še bolj. Pešec ima dobre možnosti da 
preživi trk z vozilom, ki vozi do 30 km/uro (v primerjavi padec z višine 3,5 m). Udarec vozila 
v telo s hitrostjo 50 km/uro je enak padcu z višine 10 m, pri hitrosti 100 km/uro pa je sila 
udarca enaka padcu z višine 40 m. Skoraj gotovo pešec takega trka ne preživi.  
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Prav tako je na hitrost 36.4 km/uro, ki jo je človek sposoben doseči z tekom, naravnana 
tudi sposobnost vida. Svojo pozornost usmerja človek na razdaljo, ki jo bo dosegel v treh 
sekundah. Pri pešcu je to 5 do 6 m, če hodi s hitrostjo med 5 in 7 km/uro. Enako vidi tudi 
voznik. Odvisno od hitrosti vožnje je to 20 do 80m pred vozilom. Z naraščanjem hitrosti se 
pojavi učinek tunelskega vida, ko voznik zaradi fiksacije pogleda daleč naprej, preprosto 
ne vidi, kaj se dogaja levo in desno od vozila na krajši razdalji. Vidno polje, v katerim 
zaznavamo dogajanje je pri odraslem človeku z zdravim vidom 180o. Že pri hitrosti 50 
km/uro se kot našega vidnega polja zmanjša na 150 o in pri hitrosti 150 km/uro zaznavamo 
spremembe le v vidnem polju 50 o.  
 
 
Kaj so Cone 20 milj? 
 
Navedeni razlogi in fizikalna dejstva so razlog, zakaj ravno omejitev hitrosti na 20 milj/uro 
(32,2 km/uro). Hoja in kolesarjenje sta koristni za otroško zdravje in učenje obnašanja na 
cesti. Zato njuna omejitev zaradi nevarnosti na cestah ni koristna. Nasprotno.  
 
Področja z omejitvijo hitrosti na 20 milj/uro(32,2 km/uro) obsega okrožja osnovnih šol v 
mestu. Definirano območje vsebuje več cest, na vseh velja omejitev 20 milj/uro(32,2 
km/uro) ves čas. Za izvedbo Con 20 milj so bili potrebni tehnični ukrepi: postavitev 
osvetljenih znakov z omejitvijo hitrosti v kombinaciji z cestnimi grbinami (ležeči policaji) 
na vhodnih cestah v Cono. 
 
Izjema so Cone 20 milj, skozi katere vodijo glavne ali zelo prometne ceste. Tam velja 
omejitev v času, ki je aktualen za prihod in odhod večine otrok v šolo. Izven tega časa je 
omejitev 30 milj/uro(48,3 km/uro). Znaki, ki so postavljeni v teh conah so opremljeni še s 
dodatnimi utripajočimi lučmi, ki v času omejitve hitrosti utripajo. Grbin tukaj ne 
postavljajo.  
 
Odločitev, da se v območjih osnovnih šol uvede omejitev hitrosti, se je izkazala za zelo 
učinkovito. Statistični podatki o nesrečah so pokazali,da se je v conah kjer velja omejitev, 
število nesreč močno zmanjšalo. Med otroci , ki hodijo v šolo peš za 70%, med tistimi ki se 
vozijo s kolesom pa za 48%. 
 
 
Zaključek 
 
Vsi vozniki imamo svoja stališča o hitrosti in njenih posledicah. Prav tako tudi do ukrepov, 
ki se uvajajo in so sestavni del vladne politike za zagotavljanje cestne varnosti. Zakonska 
določila in prometna signalizacija ne dajejo učinkov, če se večina voznikov tega ne drži. 
Tudi represivni ukrepi so manj učinkoviti, saj so naperjeni proti večini voznikov. Najboljše 
rezultate dajejo akcije, ki povezujejo preventivno delo z represivnim delom policije in 
imajo cilj spremeniti stališča o hitrosti. 
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GOBARJENJE NA ŠKOTSKEM 
 
Škotska je lepa dežela, ki mi je dala doživeti mnoge lepote, kar si jih je bilo vredno 
ogledati in doživeti. Po gozdovih, travnikih, pašnikih in tudi v drugačnem, včasih zelo 
nenavadnem, okolju raste neprešteto število različnih vrst gob. Ena izmed teh vrst so bile 
razsejane gobe, ki rastejo brez nabiralcev »Škotov«, ki teh gob ne uživajo. Za nas je bilo to 
veliko doživetje, saj je pri nas mnogo več nabiralcev gob, kod jih narava lahko ponudi. 
Prvo nabiranje se je ponudilo, ko smo skupaj z gozdarji obiskali področje pogozdovanja. 
Pri povratku do avtomobilov se je ob cesti pojavila lepa prava Ajdovka, ki je sama čakala 
na nabiralca. Poleg nje se je razvrstila cela vrsta pravih lepih gobanov. V soglasju z 
vodniki je bilo možno te gobe pobrati, za kar se nam je vnaprej nasmihala dobra gobja jed. 
Nabrane gobe smo z skupnimi Štajerskimi močmi in izrednima kuharjema Vojkom in 
Marjanom pripravili za zajtrk. Vsem so dobro teknile. Slika prikazuje pravega lepega 
gobana, ki ga tudi pri nas ne najdeš kar tako. Nastanek gob prostotrosnic se razvije iz 
raznospolnih trosov, ki se pod zemljo razvije v podgobje, iz katerih v ugodnih razmerah 
leto za letom zraste goba. Za gobarja je prav tako pomembno, da zna gobe razpoznavati 
po njihovih bistvenih lastnostih in značilnostih. Najpogosteje jih ugotavljamo po njihovih 
nadzemnih delih. Pri tem pa je predvsem važna njihova oblika, barva in druge lastnosti 
klobuka. 
 
 

 
                                                         Slika 1 Ajdov goban 
 
Lep jutranji dan se odpraviva z Vojkom po pešpoti na sprehod po svežem Škotskem zraku. 
Na poti sva zagledala rumene gobice in takoj je bilo videti, da so to prave lisičke. Ko 
preiščeva in nabirava gobice, je bila košarica gob zopet pripravljena za kuharje. 
Naslednje jutro smo lisičke očistili in že je Marjan pripravljal jed iz praženih lisičk. 
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Lisička raste od junija do oktobra v listnatem ali bukovem gozdu v ozkih dolinah s potjo ob 
potočku v skupinah. Prav takšen teren je bil v tem okolju z potočkom in listnatim drevjem.  
Lisička ima polkrožen klobuk, ki se jim med rastjo robovi dvignejo in naredijo lijak. Lističi 
so tanki vejičasti, ki rastejo po zunanji strani lijaka. Meso je rahlo oranžasto v kocenu belo 
in trdno. Slika prikazuje nabrane lisičke, ki so bile zelo dobra jed. 
 

 
                                                             Slika 2  lisičke 
 
Naslednji dogodek se je ponovil na prosto nedeljo, ko smo se odpravili po sprehajalni poti 
po gozdu v mesto Comrie. Ob robu gozda zagledamo nekaj lepih jurčkov, katere smo 
skrbno pobrali in spravili v vrečko. V nadaljevanju hoje po gozdu naletimo na novo gobje 
mesto, na katerem je rastlo kar veliko gob različnih velikosti. Tudi nje smo pobrali in 
spravili ob drevo. Pot smo nadaljevali po lepi panoramski gozdni poti do mesta, kjer smo 
imeli odmor za pivo, ki je trajal skoraj do mraka. Ker je bil povratek že vprašljiv zaradi 
vidljivosti hoje po gozdu, smo iskali možnosti kako iti po isti poti nazaj in pobrati nabrane 
gobe. Vendar se poti po temi nisva ustrašila Bine in jaz, ter uspela kljub trdi temi pobrati 
vse gobe in jih prinesti domov. Pomagala nama je majhna planinska lučka, ki nama je 
svetila na poti do doma. Naslednji dan je nastala dobra gobova juha. 
 
Prav tako je nastala še ena kuharska dobrota in to prava Štajerska gobova juha, ki sta jo 
pripravila Marjan in Vojko. Ob zaključku našega poslavljanja in pokušini prave Škotske 
jedi, ki nam jo je pripravila ga. Liby, je dobro teknila gobova juha, ki je bila za posladek. 
Če bi še hodili po lepi pokrajini, bi znova in znova lahko pobirali gobe ter pripravljali jedi 
še na druge načine. Sedaj mi je poznano, da je Škotska prav prijazna dežela, ki ima 
izredno ugodno klimo za rast gob, katere pa sami ne znajo uporabljati za gobje jedi.  
 
Za zaključek naj poudarim, da sem med obiskom spoznal prijazno, lepo in urejeno deželo v 
kateri živijo prijazni in dobri ljudje. Pokrajina je čudovita, prav tako bivanje v hostlu, kjer 
smo lahko prikazali tudi nekaj kuharskih dobrot, predvsem gobjih za katere nisem sploh 
razmišljal da se lahko zgodijo. Proti koncu obiska smo nekateri dejali, če še srečamo 
kakšno gobo jo pustimo lepo v naravi za drugega gobarja ali polža do jo bo pospravil. 
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GLASBENA KULTURA NA ŠKOTSKEM 
 
Raznovrstne kulturne študije na različnih koncih sveta so pokazale, da so pojmi kot so 
kultura, glasba in narod pogosto povezani tudi s pojmom identitete. V primeru Škotske 
lahko z gotovostjo trdimo, da je škotska identiteta močno vezana na angleško. Vendar pa je 
bilo veliko strokovnjakov pri tej trditvi močno prepričanih, da je bila Škotska vedno 
podjarmljena Veliki Britaniji oz. da je bila podjarmljena angleški kroni. Moderni 
zgodovinarji menijo, da je bila zaradi angleške nadvlade skozi stoletja škotska nacionalna 
identiteta zelo šibka. Pri tem se predvsem sklicujejo na šibkost škotskih institucij (npr. 
pravnega reda, cerkve in izobraževanja, »poangleženja« škotskega plemstva). V nasprotju 
s to trditvijo pa zgodovinar dr. Devine meni, da je v 19. stoletju škotska nacionalna 
identiteta postala del angleške tradicije, kar je Škotom pomagalo pridobiti zelo močno 
mesto znotraj angleškega imperija. Njihova nacionalna identiteta je bila zelo močna, 
vendar vedno v sozvočju z angleško kulturo in družbo. Ravno iz 19. stoletja izvirajo 
namreč tudi mnogi elementi škotske identitete, ki so dobili pomembno mesto v angleški 
kulturi in so svetovno znani (npr. simboli Škotskega višavja kot so kilt, tartan, škotske dude 
in nacionalni heroji kot sta bila William Wallace in Robert Burns) (www.drustvo-ucit-
zgodovine.si/dokumenti/skotska.htm). 
 
Prav tako so v glasbi od glasbil na Škotskem še vedno najbolj cenjene dude (imenujejo jih 
»bagpipe«), saj so tudi postale simbol za škotsko glasbo. Kljub temu, da še do danes ni 
čisto jasen njihov zgodnji razvoj, so se zgodovinarji zedinili (po virih sodeč), da bi naj 
dude prvotno razvili nekje v času predkrščanstva. Razvile naj bi se iz inštrumenta, ki zelo 
spominja na trobilo tipa rogov. Z dandanašnjo tradicijo igranja dud in njim podobnim 
inštrumentov, so dude zelo tradicionalen inštrument tudi v Britaniji, Kataloniji in v Istri. 
Prav tako ni povsem znan podatek, kdaj so bile dude prvič predstavljene na Britanskem 
otoku. Najdbe, izkopanine in spomeniki, ki so jih arheologi izkopali na Otoku, pričajo na 
difuzijo (prehodnost, mešanje elementov različnih kultur). Na Irskem prvi zapisi o dudah 
segajo v srednji vek, prav tako tudi prej omenjeni kamniti spomeniki, ki segajo v 8.stoletje. 
V 12. stoletju je Evropo preplavil tok vzhajajoče kulture in umetnosti, kateri jo je razširil 
preko obstoječih, tudi državnih meja (križarji). Križarji so na svojih pohodih po Evropi 
raznesli po svetu tudi dude kot inštrument, zato se ne smemo čuditi njihovi razširjenosti 
(Katalonija, Bretanija, Istra). Prav tako so dude danes razširjene tudi v državah, ki so bile 
v preteklosti pod angleško oblastjo, tudi na Srednjem Vzhodu. Redki so ohranjeni primeri 
(zapisi) o dudah pred 18. stoletjem (razen manjšega števila slikarij, kipov, bakrorezov itd.). 
 
Z rastjo angleškega imperija je rasla tudi razširjenost in prepoznavnost dud. Posebej so 
dude (škotske visokogorske) postale znane zaradi Kraljeve garde, katera je igralce na dude 
še posebej izurila med obema vojnama v 20. stoletju.. 
 
Glavna naloga dud je bila (v večini tradicij) predvsem to, da so ustvarjale glasbo za ples. 
V veliko državah je plesna glasba, ki so jo izvajale dude sovpadala z rastjo t.i. 
»profesionalnih plesnih ansamblov«, kar je povzročilo, da je postala tradicionalna, ljudska 
glasba (in ljudski plesi) vse bolj pozabljena 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bagpipes#Overview). 
 
V 18. stoletju so med tradicionalna glasbila škotske glasbe sodile tudi gosli (»fiddle«). 
Zanimivo je, da so škotski goslači pomembno sooblikovali podobo zgodnjega ameriškega 
countryja, saj so gosli še danes eno najpomembnejših glasbil v tej glasbeni zvrsti (čeprav 
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se tega danes več ne čuti). Pred dudami in goslimi je bila v rabi tudi harfa, imenovana 
»clairseach«. V 19. stoletju so jo spet začeli uporabljati in je priljubljena še danes. 
 
Škotske melodije so v večini pentatonske (lestvica v razponu petih tonov), na jugu tudi v 
duru in molu. Nekatere pripovedne pesmi so v tetratonski lestvici, žalostinke pa v 
malotonskih. Lirske pesmi izhajajo deloma iz bardske dvorne poezije, obstajajo pa še 
plesne pesmi, ki oponašajo inštrumentalno plesno glasbo s petjem brez besed. V 17. 
stoletju se je razvil poseben tip pesmi »oran moi«. Balade so podobne skandinavskim in 
nekatere so se ohranile v Južnih Apalačih v ZDA, kjer so se prikradle v repertoarje Boba 
Dylana in drugih sodobnih trubadurjev. Škotska posebnost so še rokovnjaške balade, 
imenovane »raid ballads«. 
 
Naj se na tem mestu dotaknem še same tematike pesmi. Pri ljudski glasbi je potrebno 
poudariti to, da ni bila nikoli napisana, prenašala se je iz ust v usta. V kolikor se je ljudska 
viža zapisala, je postala umetna. Ponavadi tudi ustvarjalec ljudske viže ni znan. To daje tej 
pesmi še dodaten skrivnostni lesk, zaradi katerega je tudi tako zanimiva. Pri prenašanju te 
pesmi je pomembno občinstvo, ne pa ustvarjalec. Ljudska pesem je napisana za občinstvo, 
če je le-to ne bo maralo, bo to izvajalcu takoj pokazalo. Zato je za ljudsko pesem 
pomembno tudi to, da je melodija predvsem zelo spevna in prijetna za uho. Tako je hitreje 
zagotovljeno njeno širjenje. Ljudska pesem je vsebino črpala iz vsakdanjega življenja, 
ljubezenskih razočaranj, bolezni, delovnih navad in običajev, praznikov itd. V škotskih 
baladah je tematika pogosto črpana tudi iz zgodovinskih dogodkov, vojn in lokalnih 
junakov ter legend. Tako so nastale že zgoraj omenjene mejne (rokovnjaške) balade ali 
»raid ballads«. Škotska je za to tematiko idealna dežela (s topografijo, zgodovino, socialno 
ekonomijo, poetično tradicijo), saj je bíla neštete boje z južnimi sosedi Angleži (tako so 
postala znana lokalna imena kot je bil npr. William Wallace). »Meja« se na angleški strani 
nanaša predvsem na dežele Northumberland in Cumberland, na škotski strani pa na 
Berwick, Roxburgh, Dumfries, Peebles in Selkirkshire. Te dežele so bile odrezane tako od 
severa kot od juga; ostale so nekje vmes. Primorane so bile razviti povsem svojo, trdno 
fizično in kulturno integriteto (identiteto). Kot primer lahko tu navedemo zid, ki so ga 
zgradili Rimljani (le-ta naj bi ločil civilizirana južna plemena od divjakov, ki živijo v 
Škotskem višavju). 
 
Tako so melodije, tematike in plesi, ki so se ob teh baladah plesali precej raznoliki. Balada 
kot taka je: prvič, ples, zaradi ritmičnih refrenov - pesniki so ti, ki le-te ustvarjajo; drugič, 
individualna pesem; tretjič, dvorna pesem (zaradi dokazov, ki balado postavljajo v čas 
dvorne aristokracije). 
 
Škoti, predvsem tisti, ki so živeli na mejnih območjih, niso po združitvi krone dopustili, da 
bi pesmi o njihovih lokalnih junakih utonile v pozabo. Sir Walter Scott je bil ta, ki je obudil 
in poskrbel, da škotske legende niso utonile v pozabo (oživel je junake kot so Thomas of 
Erceldoune, William Wallace, Bonnie Prince Charlie; napisal pa je tudi knjigo 
»Minstrelsy of Scottish Border«). 
 
Tako kot zgodbe so tudi melodije škotskih pesmi združile tako plesne kot tudi 
inštrumentalne elemente. Večina ljudskih melodij je zasnovanih po starodavnih modalnih 
lestvicah (http://www.quesita.com/PM.qst?a=o&d=11600834). 
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Slika 1: Glasbenik z dudami                                                                          Slika 2: Glasbenik s harmoniko 

 

Za zaključek bi rad prikazal vzporednico med škotskimi dudami in slovensko harmoniko. 
Oba inštrumenta igrata pomembno vlogo v glasbeni kulturi obeh držav. Harmonika velja 
za najbolj prepoznavni element slovenske glasbe, saj ni glasbe brez harmonike (in s tem 
tudi veselice). Glasba harmonike nas spremlja že precej časa. Že od časa NOB-ja se je 
pogosto prepevalo ob spremljavi harmonike, dandanes pa so vedno bolj popularni 
glasbeni sestavi s harmoniko. Podobna zgodba velja za dude na Škotskem; lahko se 
strinjamo, da so dude prepoznavni inštrument Škotske. Hkrati lahko rečemo, da imajo 
pomembno vlogo v družbenem življenju ljudi, pomembna pa je tudi njihova zgodovinska 
zavest. 
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RAVNANJE Z ODPADKI NA ŠKOTSKEM 
 
V centralni Škotski, v mestu Perth smo imeli podrobnejšo predstavitev ravnanja z odpadki 
v podjetju WASTE SERVICES IN PERTH AND KINROSS. Mesto Perth in Kinross 
skupaj sodita v eno izmed enajstih tako imenovanih »odpadkarskih« regij. Na Škotskem so 
pričeli z ločenim zbiranjem odpadkov šele pred dvema letoma. Ločevanja so se lotili 
pogumno, saj že za prihodnje leto načrtujejo 25 % zajetje koristnih odpadkov ob dejstvu, 
da ločenega zbiranja odpadkov po zakonu še nimajo urejenega kot obveznega. 
 
Med vožnjo po ulicah mesta Pertha smo opazili, da imajo gospodinjstva pred hišami 
postavljene tri zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Moder zabojnik je namenjen 
zbiranju papirja, rjav za organske odpadke in črn za mešane odpadke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na obisku pri SEPA – Scottish Environment Protection Agency, ki velja za nevladno 
organizacijo in igra pri varovanju okolja pomembno vlogo, so nam povedali veliko 
zanimivih podatkov povezanih z odpadki in nas seznanili z osnovno statistiko. Brez 
organizacije SEPA na Škotskem si je težko predstavljati učinkovit nadzor nad 
onesnaževalci oz. vsemi, ki ravnajo v nasprotju s strategijo varovanja okolja. Njihovo 
geslo je: »Let,s Get It Sorted!« 
 
Ravnanje z odpadki je na Škotskem organizirano v 11 »odpadkarskih« regij. Vsaka regija 
dela po svojem programu s tem, da obstaja tudi generalni plan za vseh 11 regij, ki 
predstavlja okvir delovanja ravnanja z odpadki na Škotskem. Ker ločeno zbiranje 
odpadkov traja kratek čas imajo kar nekaj začetniških težav. Predvidevajo, da bi lahko 
reciklirali 70 % vseh odpadkov. Letošnji cilj katerega so si zastavili je 20 % zbranih in 
predelanih koristnih odpadkov.  
 
Na Škotskem vsako leto nastane:  
 

• vseh odpadkov   12 milijonov ton    
• odpadkov v gospodinjstvih  3 milijone ton      
• nevarnih odpadkov   160.000 ton         
• bolnišničnih odpadkov  15.000   ton        
• odsluženih avtomobilskih gum 29.000   ton         
• elektronskega odpada   56.000   ton         
• odsluženih avtomobilov   140.000 ton         
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Na predavanju so izpostavili zbiranje odpadnega olja, katerega zberejo 70 % s čimer so v 
EU na prvem mestu. 
 
Nekoristne odpadke oziroma odpadke iz katerih ne izločijo koristnih odpadkov odpeljejo 
80 % na in odlagališča in 20 % pa v sežigalnice.  
 
V prihodnosti bodo cilji na področju ravnanja z odpadki temeljili predvsem na: 
 

• Spodbujanju dobrega gospodarjenja z odpadki 
• Zmanjševanju odpadkov na izvoru 
• Povečevanju reciklaže 
• Zaščiti zemlje – odprava ran iz preteklosti (rekultiviranje starih odlagališč) 
• Izobraževanju ljudi (osveščanju) 

 
 
Kako delujejo v praksi? 
 
V območju regije mesta Perth in Kinross živi 140.000 ljudi v 64.000 gospodinjstvih. Odvoz 
odpadkov opravljajo z 42 smetarskimi vozili. Za odvoz iz odročnih in manj dostopnih 
področij imajo sklenjeno pogodbo z dvema podjetjema, ki uporabljata manjša okretnejša 
vozila. 
 
Z ločevanjem odpadkov so začeli šele pred dvema letoma vendar se učinki že poznajo. 
Tako kot povsod se pojavljajo razlike v uspešnosti delovanja po posameznih regijah. Tam 
kjer so se naloge lotili kompleksno se rezultati kažejo hitreje na nekaterih področjih pa 
ljudje niso dobro obveščeni, zato tudi ločeno zbranih odpadkov ni veliko. 
 
Odpadkov iz umetnih mas ne zbirajo. Na vprašanje zakaj, so nam odgovorili, da je to 
zaenkrat še predrago in da sredstva, ki bi jih porabili za to raje namenijo za programe, ki 
dajejo večje učinke. 
 
Ločeno zbiranje odpadkov zakonsko še ni določeno. V primerih, ko ljudje nočejo 
sodelovati nimajo veliko možnosti za ukrepanje.  
 
Delo z ljudmi imajo v prvem planu. Velik poudarek dajejo pisnemu obveščanju 
prebivalstva ter podajanju informacij preko radia in televizije. Po mestu smo opazili tudi 
nekaj panojev, ki spodbujajo ljudi k ločevanju odpadkov. 
 
 
Zaključek 
 
Za doseganje boljših rezultatov na področju ravnanja z odpadki bodo morali na Škotskem 
veliko truda vložiti v lokalne in državne predpise, kjer bi bilo dobro določiti ločeno 
zbiranje odpadkov kot obvezno. Na ta način bi veliko lažje ukrepali proti kršiteljem. Na 
začetku je apeliranje na človekovo zavest dovolj, a premalo za dosego cilja (70 % 
predelanih odpadkov). V ureditvi, ki spodbuja individualizem je skorajda nemogoče doseči 
ta cilj brez zakonske obveze ločenega zbiranja odpadkov za pravne in fizične osebe. 
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LJUBEZEN GRE SKOZI ŽELODEC 
 

ali vpliv kraljevskih zajtrkov in ostalih specialitet, dobrih kuharjev in jedcev na dinamiko 
skupine 

 
Skupina je organizem, ki živi svoje življenje relativno neodvisno od želja avtorjev programa. 
Običajno se „življenje” začne v pripravljalnih aktivnostih. Najbolj intenzivno je med izvedbo, 
po zaključku usiha. Ko se pripravlja program se predvidi aktivnosti, ki spodbujajo sodelovanje 
posameznikov v skupini za vse tri stopnje (priprava, izvedba, zaključek). A vsega se preprosto 
ne da predvideti, kar lahko izpostavimo kot izhodiščno dejstvo. Drugo dejstvo je, da ena 
skupina ni nikoli enaka drugi (nikoli ne stopiš v isto vodo ene reke). Dejstvo različnosti zelo 
dobro poznajo starši z več otroki, kot tudi člani in vodje različnih skupin.  
 
Tudi med našim izpopolnjevanjem mentorjev iz komunalnega sektorja na Škotskem smo „vse” 
predvideli, predvidevanja so se uresničila. Ta spis namenjam (vsaj meni osebno) največjemu 
prijetnemu presenečenju. Če ga povzamem: Priprava hrane je eden izmed najboljših 
načinov skupinske dinamike. Ob tem seveda ne smejo izostati ostali „klasični” elementi, kot 
je predhodno pripravljen program, jasno razdeljene vloge v skupini, jutranje napovedi 
dnevnega dogajaja, dežurstva, vsakdanja večerna in zaključna evalvacija, ... 
 
Določitev dežurnih za vsak dan se je izkazala kot zelo dobra poteza. Ne samo, da so dobro 
pripravili zajtrke in celodnevno pranje posode. Presenetila je izvirnost v pripravi zajtrkov. Ti 
so bili vsak dan boljši, bolj raznoliki in bolj navdušujoči. Gobe z jajci, ham&eggs, palačinke, 
domača salama, bar coffe in zelenjavni dodatki so bili „cukrčki” naših zajtrkov. Pripravljalci 
(vsak dan dva) so se kar „topili” od prijaznosti in inovativnosti, kot bi tekmovali za naj 
„breakfast person”. Ker hrana deluje na vseh pet čutil so poskrbeli tudi za okusno dekorirano 
postrežbo. Ob obilici dovtipov, šal in sploh smeha se je dan vedno začel z nabito in radostno 
energijo. To smo potrebovali med intenzivnim delom čez cel dan, saj je bil delovnik vsak dan 
krepko daljši od domačega. Dežurni so začeli pripravljati zajtrk okrog 6.30, zajtrk je trajal od 
7.30 – 8.30. Ob 9.00 smo se običajno odpeljali na „šiht”. Večerja je bila običajno med 20.00 
in 22.00. 
 
Vse nas je presenetil podatek, da Škoti ne prakticirajo gobarjenja. Zato smo na čudovite 
primerke jurčkov in lisičk naleteli praktično na vsakem koraku. Med udeleženci iz različnih 
krajev, je potekala tudi živahna izmenjava receptov, izrazov, postopkov, obljub, napovedi,... da 
o praktičnih prikazih priprave gob in ostalih jedi ne govorimo. Za pripravo hrane seveda 
potrebujemo material iz trgovine. Navajeni na našo hrano smo – s pomočjo Libby – iskali 
približke, če že originalov ni bilo. Koruznega zdroba za polento ni imela veleblagovnica, 
temveč vaška trgovina. A smo ga dobili. Tako je bila večerja z golažem in pečeno polento 
popolna.  
 
Poglavje zase pa je bilo nedeljsko kosilo in specialne večerje. Za klasično nedeljsko kosilo 
(goveja juha, pražen krompir, paradižnikova solata in vino iz Sicilije) je zaslužna skupino iz 
štajerske, ki je pod vodstvom Marjana pričarala domače vzdušje. Večerje so bile raznolike. 
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Marjan in Vojko sta pripravila (ob pomoči ostalih) golaž in pečeno polento, Branka je odprla 
sezono z nabiranjem in pripravo gob. 
 
Paziti je potrebno, da priprava hrane ostane zanimiva, ustvarjalna, spontana in vesela, ne pa 
obveza in mučno opravilo. To so vedno znova potrjevali pripravljalci zajtrkov in naša „prva 
kuharska liga”: Albin s strokovnim mešanjem čebule, Jelka z peko domačega kruha, Marjan z 
govejo in gobjo juho ter golažem, Vojko z jurčki z jajci, vlivanci v govejo juho in praženim 
krompirjem, Janez z pečenjem omlet za zajtrk. Odrezala se je tudi Libby z izvrstno kuretino, 
govejo pečenko in seveda nacionalnim haggisom zadnji večer. 
 
Groba analiza (samo)priprave hrane pokaže naslednje koristi: 

• Močna dinamika in povezanost skupine 
• Zabava med pripravo, kuhanjem, hranjenjem in pospravljanjem 
• Stroški (samo)priprave hrane na osebo so manjši (kar je pomembno pri limitiranem 

proračunu in kjer je hrana – kot na Škotskem – draga). V primerjavi z hotelskim ali 
B&B zajtrki so bili naši verjetno cenejš in zagotovo boljši. Vsa druga hrana, ki smo jo 
sami kuhali je cenejša kot v restavracijah.  

• Priprava priljubljene hrane 
• Kot zaključek dobrih stvari lahko izpostavimo misel: „Če ne moreš dobiti tistega, kar 

si želiš, si želi tisto, kar lahko dobiš”. To lahko velja tako za nabavo osnov, za izbor 
receptov in seveda kuharjev, ki jih je med komunalci očitno dovolj. 

Med pomankljivosti bi lahko šteli: 
• Čas za pripravo hrane in čiščenje posode (ni bilo zaznati kot ovira) 
• Nelagodje bi lahko povzročili izraziti kuharski antitalenti, ki pa bi zato povzročili več 

smeha, predvsem pa komentarjev (in vitke telesne linije, bi lahko pripomnili).  
• Nekaj časa je šlo tudi na račun nabave hrane v trgovini (gobarjenja tu seveda ne 

štejemo).  
• Slabše poznavanje lokalne hrane, kot posledica priprave svoje. Kombinacija obeh 

pristopov se je v našem primeru izkazala kot smiselna. 
 
Prispevek lahko zaključim z ugotovitvijo, da je hrana pomemben in razpoznaven element v 
smislu razlikovanja med narodi in zapomljivosti ter da ima lahko zelo pomembno vlogo pri 
delovanju in zadovoljstvu skupine. Splošna ugotovitev pri samopripravi hrane je, da je 
kvaliteta boljša, količina večja, postrežba bolj prijazna. V bodoče programe izmenjav je 
smiselno pripravo hrane vključiti sistemsko. Ob vseh pripravah pa se ne sme pozabiti na 
element spontanosti, ki je običajno tudi najboljši. K kuharski uspešnosti LdV izmenjave na 
Škotskem so pripomogle okoliščine (sezona gob, dobri kuharji v skupini, možnost kuhanja,...) 
a te niso bistvene. Bistveno je (samo)zavedanje, da so vetrovi in valovi VEDNO le na 
strani hrabrih krmarjev. Namesto krmarjev lahko vstavimo „kuharjev in jedcev” 
 
Ob vsej hvalnici priprave hrane na delo skupine ne pozabimo bistva. V našem primeru je bilo 
to spoznavanje komunalnih praks Škotske, ki jih bodo mentorji prenašali naprej v matičnih 
podjetjih. 
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Jurček na začetku novega poslanstva 

 

 
Vmesna faza transformacije v rokah kuharskih mojstrov 

 

 
Tik pred zdajci 
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ŠKOTSKE CESTE 
 
Avtoceste 
 
Škotsko avtocestno omrežje, v dolžini 3.500 km je bistveno za povezovanje mest, 
podeželskih skupnosti in pristanišč. Omrežje je zelo raznoliko, od širokih mestnih vpadnic 
do osamelih cest v severozahodnem višavju. Čeprav avtoceste predstavljajo samo 6% od 
celotnih Škotskih cest, prevzamejo 37% vsega prometa in kar 62% tovornega prometa. 
Avtocestno omrežje je vredno okoli 11,6 bilijonov funtov in je v pristojnosti Škotskega 
ministrstva za transport. 
 

 
    Slika 1: Škotsko avtocestno omrežje 
 
 
Škotsko ministrstvo za transport s svojimi strokovnjaki z vseh področij skrbi, da transport 
poteka varno, učinkovito, zanesljivo, je okoljsko sprejemljiv in da zadosti sedanjim in 
prihodnjim potrebam po transportu. 
 
Ministrstvo za transport skrbi : 
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- Za strateški razvoj cestnega omrežja 
- Da so ceste in objekti varni 
- Za ohranjanje prometnih tokov 
- Da je omrežje razpoložljivo čez celo leto 
- Izobraževanje o nacionalni cestni varnosti in reklamiranje le te 
- Za varnostne ukrepe na voziščih, vključno z omejitvami hitrosti in prehodi za pešce 
- Zakonodajo za umirjanje prometa 
- Usmerjanje krajevnih oblasti pri spornih prometno varnostnih vprašanjih 

 
Avtoceste s pogodbami (5 do 7 let) oddajo v upravljanje in vzdrževanje zasebnim družbam. 
Dnevno delo operativnih družb vključuje: 

- Pregled in popravilo vozišča in objektov 
- Košnjo trave 
- Zimska služba 
- Vzdrževanje in popravilo razsvetljave in signalizacije 

 
 
Krajevne ceste 
 
Krajevne oblasti – občine so odgovorne za prometno varnost na krajevnih cestah na 
svojem območju. Uveljavljajo široko območje meril, vključno z: 

- Omejitvami hitrosti 
- Območja za umirjanje prometa in cestne grbine 
- Patrulje pri prehodih v območju šol 
- Prehode za pešce 
- Izobraževanje o lokalni cestni varnosti in reklamiranje le te 

 
 
Prometna varnost 
 
V letu 2000 so v sodelovanju s krajevnimi oblastmi, policijo in ostalimi organizacijami z 
interesom prometne varnosti sprejeli cilje in strategijo za zmanjšanje žrtev na škotskih 
cestah do leta 2010. V primerjavi s povprečjem iz leta 1994 do 1998 želijo doseči : 

- 40 % zmanjšanje števila nesreč s smrtno žrtvijo ali težjo telesno poškodbo 
- 50% zmanjšanje števila nesreč s smrtno žrtvijo ali težjo telesno poškodbo otrok 
- 10% zmanjšanje števila nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami 

 
Do leta 2005 je bil narejen velik napredek. Število nesreč s smrtno žrtvijo ali težjo telesno 
poškodbo se je zmanjšalo za 40%, število nesreč s smrtno žrtvijo ali težjo telesno poškodbo 
otrok se je zmanjšalo za 57%, število nesreč z lažjimi telesnimi poškodbami pa se je 
zmanjšalo za  22%. 

 
V desetih dneh bivanja in precej prevoženih kilometrih se tudi z zadnjega sedeža kombija 
opazi , da so škotske ceste dobro vzdrževane in pretočne. Pretočnosti precej pripomorejo 
krožna križišča, saj so izvedena povsod tam, kjer le prostor to dopušča. Odvodnjavanje 
vozišč je učinkovito urejeno z obcestnimi drenažami. Presenetili pa so me, sicer redki, 
individualni priključki na avtocestah. 

 



DNEVNA POROČILA 



Dnevna poročila 
 

Avtor:  
število 
strani 

   
Baloh Vesna:  6 
Blažič Katarina:  3 
Bravec Branka:  3 
Cerovečki Nenad:   12 
Dobovičnik Vojko:   2 
Fefer Jernej:  5 
Gregorc Leon:  2 
Janez Hiršel: 4 
Janežič Oto:  4 
Jazbinšek Edvard:   4 
Karo Janez:   3 
Konjar Iztok:   10 
Kos Borut:   6 
Kovač Dragar 
Mateja: 

 
4 

Kvas Marjan:  2 
Novak Mavec Jelka:  6 
Preložnik Anton:  2 
Rožanc Albin:  4 
Rupnik Jožica:  5 
Žnidaršič Bojan:   8 
Žvan Iztok:  4 
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Program Leonardo da Vinci – Škotsko komunalno izobraževanje 
Slovencev 

DNEVNA POROČILA ( 10. do 21. september 2006) 
 
 
Nedelja, 10. september 2006 
 
Na brniškem letališču smo se člani skupine zbrali ob dogovorjenem času. G. Žnidaršič 
nam je za boljšo razpoznavnost razdelil rumene kape z znakom Vitre, kolega Borut, ki je 
bil zadolžen za promocijska darila, pa razne slovenske spominke za naše škotske gostitelje. 
Opravili smo skupinsko fotografiranje pred odhodom ter se poslovili od družin in 
prijateljev. Z EasyJet-ovim letalom smo poleteli proti londonskemu letališču Stansted, kjer 
smo po temeljitem pregledu presedli na avion za Edinburgh. Po mirnem letu smo na 
letališču spoznali našo gostiteljico gospo Libby, ki nam je organizirala prevoz do Comrija, 
kjer smo bili nastanjeni v času našega bivanja na Škotskem. 
 
 
Ponedeljek, 11. september 2006 
 
V kraju Battelby sta nam ga. Tess Darwin, ki je s programom Leonardo da Vinci že 
obiskala Slovenijo, in ga. Lindsey Gibb predstavili delovanje SCOTTISH NATURAL 
HERITAGE, zavoda za varovanje in ohranjanje naravne dediščine Škotske. Center 
Battelby je ena od enot SNH, ki sestavljajo mrežo podobnih centrov širom Škotske. Glavna 
naloga centra je izobraževanje, svetovanje in ozaveščanje (lokalnega) prebivalstva o 
pomenu naravne dediščine. V ta namen imajo v centru šolsko pot, kjer lahko obiskovalci 
spoznajo ogrožene divje živali, si ogledajo primere dobre prakse ali se udeležijo tečajev in 
delavnic, ki jih organizirajo in vodijo v centru, z namenom približati naravno dediščino 
prebivalcem Škotske. 
 
Popoldan smo si ogledali gradnjo (zasebne) vetrne elektrarne WIND FARM AT BRAES 
OF DOUNE. Instalirana moč elektrarne bo 72 MW in bo največja vetrna elektrarna na 
Škotskem. Sestavljena iz 36 vetrnic obsega območje 13 km2, ki je prekrito s šotnim barjem. 
Zemljišče je v najemu. Velik del investicij predstavlja izgradnja cest za težko mehanizacijo 
in prevoze delov vetrnic (izrednih dimenzij). Zaradi podlage (šotno barje), višine in teže 
vetrnic so temelji posamezne vetrnice globoki vsaj 3 do 4 m. Na 60 m visokem nosilcu je 
pritrjena tri-kraka vetrnica s premerom 80 m. Pri optimalni hitrost vetra 6 m/s lahko ena 
vetrnica oskrbuje z električno energijo 1200 gospodinjstev. Tehnologija in izdelava vetrnic 
je Danska, vrednost vsake pa 1 mio £. Po opravljenih študijah bo pogin ptic (ob polnem 
obratovanju elektrarne) zanemarljiv. 
 
 
Torek, 12. september 2006 
 
G. Donald McNeill nam je s sodelavci predstavil svoje delo v Državni komisiji za gozdove. 
Zaradi katastrofalnega stanja gozdov, slabo gospodarjenje in vremenske spremembe so 
povzročili, da je bilo le 4% površine Anglije prekrite z gozdovi, je bila leta 1919 
ustanovljena Državna komisija za gozdove. Komisija zdaj upravlja s 600.000 ha gozdnih 
površin, kar predstavlja 17% škotskega ozemlja (večino so z monokulturo pogozdili v 60. 
letih). Proizvodnja lesa je bila dolga leta glavni »namen« gozdov, medtem ko je danes 
glavna naloga širjenje oz. rekultivacija gozdnih površin, ohranjanje prvobitnih, avtohtonih 
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gozdov, pomemben pa je tudi sociološki vidik gozdov, t.j. turizem, rekreacija, kvalitetnejši 
način življenja… Škotska je razdeljena na 14 gozdnih območij. Za vsako območje skupine 
strokovnjakov načrtujejo izgradnjo gozdnih poti, poti potrebnih za premikanje gozdne 
mehanizacije, vrsto zasadite, »gozdno kolobarjenje« - pogozdovanje, posek, čiščenje 
korenin, pogozdovanje… Tako letno pridelajo do 17 mio ton lesa, izkupiček pa porabijo za 
financiranje delovanja Državne komisije za gozdove. 
 
Popoldan smo si na Gozdnem območju Lorne ogledali degradirano območje opuščenega 
rudnika svinca. Rudnik je s presledki deloval med leti 1424 in 1928, ko je bil dokončno 
zaprt. Na pobočju so še vidne sledi proge in tirnic za prevoz jamskih vozičkov, zarušeni 
vhodi v jamo ter slabo zavarovani opuščeni jaški. Večino degradiranega območja 
predstavljajo jalovišča z ostanki svinčene rude. Zaradi reliefa terena površine rudnika niso 
sanirali, zaradi vsebnosti svinca v tleh pa je tudi rekultivirali niso.  
 
 
Sreda, 13. september 2006 
 
V sejni sobi edinburghške mestne hiše so nas sprejeli strokovnjaki s področja prometa in 
nam predstavili načrtovanje, vzdrževanje in urejanje prometnih površin v Edinburghu. V 
mestu, kjer živi 450.000 prebivalcev in znaša pretočnost avtomobilov 1mio avto/teden je 
promet in prometna varnost eden večjih problemov. Prioriteta je zmanjšanje 
avtomobilskega (individualnega) prometa v mestnem jedru, zato izvajajo in načrtujejo 
aktivnosti, za dosego tega cilja: 

- spodbujanje kolesarjev in pešcev (gradnja kolesarskih in pešpoti, podpora 
kolesarskim društvom…) z namenom spremeniti »kulturo« in kvaliteto življenja, 

- železniška postaja v centru mesta, v zadnjem obdobju pa so zgradili 4 nove 
železniške postaje na obrobju mesta, 

-  spodbujanje avtobusnega prometa, gradnja novih avtobusnih postaj, območja v 
katerih je dovoljen le avtobusni promet, subvencioniranje vozovnic…, 

-  gradnja velikih parkirnih prostorov v predmestjih 
 
Poleg zmanjšanja prometa pa veliko skrb posvečajo izboljšanju cestne varnosti. V ta 
namen izvajajo »program varnejših cest«, ki vsebuje tudi: 

- zmanjšanje in preprečevanje prometnih nesreč, 
- analize vseh prometnih nesreč za ugotavljanje vzrokov nesreč, 
- povečanje varnosti šolskih poti (prostovoljci, ki skrbijo da otroci varno prečkajo 

cesto), 
- zmanjšanje hitrosti (ovire na cesti, območja »zmanjšane« hitrosti…), 
- izboljšanje prometne signalizacija… 

 
Popoldan smo si ogledali novo zgradbo Škotskega parlamenta ob vznožju ugaslega 
vulkana, ki je priljubljena destinacija rekreativcev in turistov. 
 
Zadnja je bila predstavitev in ogled stanovanjske soseske Slateford Green Community 
Center. Pri projektiranju in izgradnji naselja so bili upoštevani sodobni arhitekturni in 
energetski trendi. Naselje je zgrajeno iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati oz. so že 
bili reciklirani, za energijske potrebe skupnih prostorov izkoriščajo obnovljive energetske 
vire, stanovanja zračijo s pasivno ventilacijo… 
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Četrtek, 14. september 2006 
 
Organizacijo SEPA sta nam predstavila g. Mark Wells in g. Calum McGregor. To je 
nevladna organizacija, ki je financirana s strani vlade (protislovje → vendar po trditvah 
predavatelja vlada ne vpliva na odločitve in delovanje). Del sredstev za svoje delovanje 
pridobijo z opravljanjem inšpekcij (denarne kazni) na področju onesnaževanja okolja. 
Poleg opravljanja inšpekcij pa so glavne naloge SEPE: 

- zaščita in izboljšanje okolja, 
- spodbujanje in sodelovanje pri uravnoteženem, z okoljem usklajenem razvoju, 
- izdajanje predpisov in uredb, 
- izobraževanje in osveščanje, 
- sodelovanje pri načrtovanju, ekonomiji in vladni politiki … 

Pri opravljanju nalog se SEPA drži načela, da okolje ni le skrb okoljevarstvenikov, zato 
deluje in sodeluje predvsem z ljudmi, katerim okolje ni glavni vir dohodka oz. ni njihovo 
primarno delovno področje. Zaposleni se zavedajo, da za odgovorno ravnanje z okoljem ni 
dovolj le zakonodaja, saj zakoni niso napisani zaradi zakonov samih. Trudijo se, da so 
zakoni napisani »človeško«, saj le tako lahko spodbujajo ljudi, da jih upoštevajo in 
ravnajo v skladu z njimi. 
 
V drugem delu predstavitve delovanja SEPE smo si ogledali primer ekonomičnega in 
ekološko urejenega odvodnjavanja večjih javnih površin. 
 
 
Petek, 15. september 2006 
 
Ravnanje z odpadki na območju Pertha in Kinrossa nam je predstavila ga. Erin Scott z 
ekipo. Škotska je na področju ravnanja z odpadki razdeljena na 11 območij, katerih lokalni 
programi gospodarjenja z odpadki so prilagojeni nacionalni strategiji ravnanja z odpadki. 
Na območju Pertha in Kinrossa v 64.000 gospodinjstvih živi 140.000 ljudi. Večina jih 
prebiva v gosto strnjenih naseljih, manjši del pa na podeželju, v manjših, oddaljenih 
zaselkih. V centrih opravljajo odvoz odpadkov 2, na ostalih področjih pa 1-krat tedensko. 
Čistočo mestnih centrov pomaga vzdrževati 80 zaposlenih, katerih naloga je le 
odstranjevanje nepravilno odvrženih odpadkov. Poleg izobraževanja in osveščanja 
prebivalcev dosegajo višjo »zavest« z zaposlovanjem inšpektorjev, ki za nepravilno (v 
naravo, na tla…) odvržen odpadek lahko zaračunajo globo 15 £, kar znaša ca 5.300,00 
SIT. Posledica napredka družbe in višanja življenjskega standarda prebivalstva je tudi 
povečevanje količine odpadkov, zato se trudijo slediti hierarhiji ravnanja z odpadki:  

1. zmanjšati količino odpadkov na izvoru  
2. ponovno uporabiti odpadke 
3. reciklirati odpadke 
4. odložiti odpadke 

Ločeno zbiranje odpadkov so uvedli šele pred dvema letoma. Zanimivo je, da na ekoloških 
otokih v treh različnih zabojnikih zbirajo odpadno steklo (zeleno, rjavo, belo – 
brezbarvno), medtem ko se jim zbiranje odpadkov iz umetnih mas ne zdi »dovolj 
ekonomično«.  
 
Popoldan smo lahko občudovali in uživali v starem, umetelno načrtovanem in urejenem 
parku, katerega lastnica je Lady Jane. 
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Sobota, 16. september 2006 
 
Glasgow smo si lahko ogledali »po zaslugi« naših nogometnih navdušencev, ki so si tu 
ogledali prvenstveno tekmo. Ostali smo izkoristili popoldan za pohajkovanje po mestu, 
oglede mestnih znamenitosti ter spoznavanje tipičnih škotskih pubov.  
 
Nedelja, 17. september 2006 

 
Prosti dan smo člani skupine različno izkoristili. Sama sem se pridružila skupini, ki se je 
odpravila na ponovni, bolj sproščen ogled Edinburgha. Med turističnimi znamenitostmi 
smo si ogledali Edinburghški grad, ki ga obišče povprečno 1 mio obiskovalcev letno. Grad 
so postopoma gradili ter dograjevali vse od 11. stoletja. Do leta 1603 je bil na gradu dvor 
in uradno domovanje škotskih kraljev, kar se je spremenilo s smrtjo britanske kraljice 
Elizabete I. Takrat je škotski kralj James VI postal (tudi) angleški kralj James I in celoten 
škotski dvor se je preselil v London. Na gradu so na ogled kraljevske insignije krona, žezlo 
ter meč škotskih kraljev, spominska cerkev žrtvam I. in II. svetovne vojne, kakor tudi 
vojaška razstava in razstava orožja. Kletni prostori so urejeni kot ječe 18. in 19. stoletja, 
dodatna zanimivost pa je pokopališče »vojaških« psov. Nenazadnje pa se z gradu ponuja 
čudovit panoramski pogled na morje, mesto, vulkanski hrib ob Škotskem parlamentu ter 
zaledje Edinburgha. 
 
 
Ponedeljek, 18. september 2006 
 
Ekipa strokovnjakov s področja načrtovanja, razvoja in urejanja parkovnih površin ter 
pokopališč nam je v Perthu predstavila svoje delo. Parki niso sami sebi dovolj; pomembno 
je, da jih približajo ljudem, da se bodo le-ti radi zadrževali v njih. Zato v Perthu na 
območju parkov gradijo športna igrišča (golf, kriket, nogomet, tenis, odbojka…), igrišča za 
otroke, kolesarske steze, postavljajo trampoline in plezalne stene. V parkih premišljeno 
načrtujejo in urejajo poti, klopi, prostore za piknike. Z namenom popularizacije uporabe 
parkovnih površin organizirajo tečaje golfa, rolanja in druge dejavnosti za popestritev in 
izboljšanje življenjskega sloga prebivalstva. Pri urejanju ostalih mestnih površin so 
izpostavili pomembnost sodelovanja med arhitekti, gradbenimi projektanti ter arhitekti 
krajinarstva, saj le sodelovanje in usklajevanje idej (od izdelave projekta, izgradnje 
objekta do urejanja okolice) lahko pripelje do optimalnih rešitev. Po predavanju smo se 
odpravili na ogled mestnih parkovnih površin, najstarejšega mestnega pokopališča ter 
rastlinjaka, kjer vzgojijo vse rastline za potrebe urejanja in okraševanja mestnih uradov, 
ulic ter parkov. Ob tem velja omeniti, da je do leta 1989 Perth veljal za eno bolj umazanih 
škotskih mest. Od takrat so z vztrajnim delom, dobrim sodelovanjem ter izvirnimi idejami 
dosegli, da je bil v zadnjem obdobju Perth že 6-krat zapored proglašen za najlepše urejeno 
škotsko mesto. 
 
 
Torek, 19. september 2006 
 
Greenhead Moss Community Nature Park je nastal kot rezultat »upora« lokalnih 
prebivalcev (prekomernemu širjenju bližnjega smetišča), dobrega sodelovanja mestnega 
sveta North Lanarkshire, Scottish Natural Heritage, Državne agencije za gozdove… in 
dela številnih prostovoljcev. Nedvomno je lep primer, kako se lahko z odločnostjo lokalnih 
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prebivalcev, veliko prostovoljnega dela in relativno malo denarja rekultivira različne 
degradirane površine. Park obsega območje zaprtega smetišča, opuščenega dnevnega 
kopa premoga ter šotišča. Razprostira se na 110 ha površine, prepredene z lepo urejenimi 
sprehajalnimi potmi. Park sestavljajo področja: 

- travniki divjih rož, 
- stari gozd, 
- umetno jezero z rastlinsko čistilno napravo za odpadne in izcedne vode zaprtega 

smetišča, 
- mokrišče, 
- opuščen, saniran in »naravno« rekultiviran površinski kop premoga, 
- pogozdena območja, 
- šotišče 

 
Popoldan smo si ogledali slapove reke Clyde ter obnovljeno industrijsko mestece New 
Lanark. Tu je tovarnar Robert Owen, prvi v času industrijske revolucije, skušal izboljšati 
delovne in življenske pogoje svojih delavcev. Ob predilnicah je postavil stanovanjsko 
naselje za delavce, jim nudil brezplačno zdravniško oskrbo, brezplačni vrtec in šolo za 
delavske otroke, v naselju odprl trgovino s kvalitetnimi izdelki po zmernih cenah…. V 
mestu so na ogled obnovljena delavska stanovanja, trgovina, šola, stanovanje Roberta 
Owna, proizvodni obrat predilnice, posebno privlačna in vredna ogleda pa je multivizijska 
predstava o življenju in delu otrok v času industrijske revolucije. Mesto New Larnak je od 
leta 2001 vpisano v seznam UNESCO-ove svetovne dediščine. 
 
 
Sreda, 20. september 2006 
 
Najstarejša škotska destilarna Glenturret neprekinjeno deluje že od leta 1775. Tu 
proizvodnja whiskyja še vedno poteka na tradicionalen način.  
Glavne faze v postopku izdelave whiskyja so: 

- mletje ječmena, ki je poleg kvasa in vode glavna sestavina whiskyja,  
- mešanje ječmenove kaše ter vode,  
- 48 urna fermentacija odcejene tekočine v velikih lesenih posodah,  
- destilacija (v ročno izdelani bakreni posodi) in kondenzacija alkoholnih hlapov, 

ponovna destilacija, 
- dodajanje vode (prava koncentracija alkohola) ter polnjenje lesenih sodov (stari 

sodi, kjer so prvotno hranili cherry), 
- zorenje (skupno 10 let) 

Vodič Jim nam je s tipičnim škotskim humorjem razložil postopek recikliranja odpadkov 
proizvodnje: 

- »izrabljeno« ječmenovo kašo uporabljalo kot dodatek krmilom za svinje → meso 
potem pojejo v restavraciji destilarne 

- usedline in ostanke fermentacije uporabijo kot gnojilo za pašnike → krave 
popasejo pognojeno travo (zato večkrat ležijo) → meso potem pojejo v restavraciji 
destilarne  

Po končanem ogledu destilarne smo bili povabljeni na degustacijo whiskyja, kjer nas je 
vodič poučil kako prepoznati kvaliteten whisky in njegovo specifično aromo. 
 
Po ogledu destilarne smo si v Dunkeldu ogledali najstarejšo katedralo na Škotskem. 
Začetek gradnje sega v konec 6. stoletja, ko so keltski menihi na tem mestu postavili 
mision. Katedralo obdaja park v katerem je nekaj zelo starih dreves. Najstarejše med njimi 
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sta dva macesna, ki sta bila posajen leta 1738; iz njunih semen so po celi Škotski zasadili 
mnogo mladih dreves, zato sta poznana kot »Parent Larches«. 
 
Zadnji naš ogled na Škotskem je bil namenjen rečnemu orlu, ki gnezdi na obali Loch of the 
Lowes. Rečni orel spada med ogrožene vrste ujed. Na območju Škotske gnezdi še ca 218 
ptic. Para orlov, ki gnezdi na obali Loch of the Lowes žal nismo videli, prijazni vodiči pa 
so nam pokazali, kako iz »enega gnezda« narediti turistično atrakcijo.  
 
 
Četrtek, 21. september 2006 
 
Kljub prijetnemu bivanju na Škotskem pa sem se že veselila vrnitve domov. Tako smo se v 
zgodnjih jutranjih urah iz Comrieja odpravili proti letališču, kjer smo se poslovili od naše 
škotske gostiteljice Libby. EasyJet-ovo letalo nas je odpeljalo do londonskega letališča 
Standsted, kjer smo po ponovni temeljiti carinski kontroli presedli na letalo proti Ljubljani. 
Po mirnem letu smo pristali na brniškem letališču, planili v objem družinskim članom, ki 
so nas prišli čakat, opravili še zadnje skupinsko slikanje… potem pa goveja juha in 
»restan« krompir - pa še kaj.  
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Škotsko komunalno izobraževanje Slovencev - Program 
Leonardo da Vinci – 

Škotska, DNEVNA POROČILA ( 10. do 21. september 2006) 
 
 
NEDELJA, 10.september 2006 
Zbrali smo se na Brniku. Polne torbe in rumene čepice Vitre so povezovale družbo, ki je 
namenjena na  Škotsko. Polet z letalom, pristanek na letališču Stansted in končno 
Edinburgh. Sprejela nas je predstavnica organizacije ARCH, gospa Libby, ki nas peljala 
do hostla v mestu Combri.  
 
 
PONEDELJEK, 11. september 2006 
Zavod za ohranitev naravne in kulturne dediščine SCOTTISH NATURAL HERITAGE, 
smo obiskali prvi dan. Ustanovljen je bil v letu 2001 z namenom, da pritegne odrasle in 
otroke k ohranjanju narave, jim približa naravo in vzpodbudi stik z njo. 
 
Ogled vetrnih elektrarn,  Wind farm at braes of doune, je potekal v popoldanskem času. 
Elektrarna je v zasebni lasti, razprostira se na širokem gričevnatem področju, kar je 
idealno za dober veter. Elektrarna ima postavljenih 16 vetrnic, gradijo pa še nove. Moč 
vetrnice je 2 MW električne energije, življenjska doba te pa je do 50 let.  
  
  
TOREK, 12. september 2006 
Gozdov na škotskem res ne vidiš veliko. Gozdarja Donald in Suzana sta nam predstavila 
zgodovino pogozdovanja škotske pokrajine. S tem so pričeli v 60. letih, od takrat se je 
gozdna površina povečala iz 4% na 17 %. »Odraslo« drevja požagajo in predelajo. 
Pogozdovanje izvajajo načrtno, praviloma uporabljajo semena dreves »plemenjakov«. 
 
Pri popoldanskem ogledu gozdnega območju Lorne smo si ogledali degradirano območje 
opuščenega rudnika svinca. Na pobočju so še vidne sledi proge in tirnic za prevoz jamskih 
vozičkov. Večino degradiranega območja predstavljajo jalovišča z ostanki svinčene rude.  
 
 
SREDA, 13. september 2006 
Obiskali smo Edinburg in mestno hišo, kjer so nas prejeli predstavniki s področja prometa 
in nam predstavili delo in cilje. Veliko mesto - 450.000 prebivalcev -, prevelik promet, 
premajhna prometna varnost, premalo parkirišč soglavni problemi, ki pestijo mesto. 
Prioriteta je zmanjšanje avtomobilskega prometa v mestnem jedru in boljša cestna varnost. 
Plani in aktivnosti za uresničitev cilja so: železniška postaja v centru mesta, gradnja 
velikih parkirnih prostorov v predmestjih spodbujanje kolesarjev in pešcev, izboljšanje 
prometne signalizacija, zmanjšanje hitrosti. 
 
Popoldan smo obiskali Škotski parlament, ki leži ob vznožju griča. To je ostanek 
nekdanjega vulkana, ki je deloval pred približno 350 milijoni let, sedaj pa je priljubljena 
izletniška pot rekreativcev in turistov. 
Zadnja je bila predstavitev in ogled stanovanjske soseske Slateford Green Community 
Center. 
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ČETRTEK, 14. september 2006 
Nevladna organizacija SEPA skrbi za varovanje okolja. Financira jo vlada, del sredstev pa 
pridobi z opravljanjem inšpekcijskih služb. Naloge SEPE so torej zaščita okolja (tako s 
predpisi, kot z osveščanjem ljudi), nadzor nad onesnaževanjem okolja in osveščanje oz. 
izobraževanje ljudi. 
 
Popoldne,v drugem delu predstavitve SEPE smo si ogledali zbiralnike in zadrževalnike 
meteorne vode, kot primer ekonomičnega in ekološko urejenega odvodnjavanja.  
 
 
PETEK, 15. september 2006 
V mestu Perth nam je strategijo ravnanja z odpadki v 11 regijah predstavila ga. Erin Scott 
s svojo ekipo. Z ločevanjem odpadkov so pričeli šele pred dvema letoma, tako da sedaj 
zbirajo gospodinjstva mešane odpadke, papir in organske odpadke. Ljudmi osveščajo tako, 
da veliko delajo na pisnem obveščanju prebivalstva ter preko radia in televizije. 
 
Popoldan smo lahko občudovali in meditirali v načrtovanem in urejenem parku, katerega 
lastnica je Lady Jane. 
 
 
SOBOTA, 16. september 2006 
Ogled Glasgowa. Prijetno! Ogledali smo si mesto, ki predstavlja kombinacijo stare in nove 
arhitekture, zatavali na bolšji sejem in popoldne zaključili v škotskem pubu s 
spoznavanjem jedi in piva. 
 
 
NEDELJA, 17. september 2006 
Prosti dan smo izkoristili vsak po svoje. Naša skupina se je odločila za ponovni ogled 
Edinburgha. Grad - gradili so ga vse od 11. stoletja - obišče povprečno 1 mio obiskovalcev 
letno. Bil je uradno domovanje škotskih kraljev, kar se je spremenilo s smrtjo britanske 
kraljice Elizabete I. Z Jamesom I pa se je celoten škotski dvor preselil v London. Na gradu 
so na ogled kraljevska krona, žezlo ter meč škotskih kraljev, spominska cerkev žrtvam I. in 
II. svetovne vojne, kakor tudi vojaška razstava in razstava orožja. Kletni prostori so 
urejeni kot ječe 18. in 19. stoletja.  Dan je bil prijeten. 
 
 
PONEDELJEK, 18. september 2006 
V Perthu so nam Škoti predstavili dejavnosti povezane z urejanjem parkov, načrtovanjem 
okolice in delovanjem pokopališč. V Perthu na območju parkov gradijo športna igrišča, 
igrišča za otroke, kolesarske steze, postavljajo trampoline in plezalne stene. V parkih 
premišljeno načrtujejo in urejajo poti, klopi in prostore za piknike. 
Pri urejanju ostalih mestnih površin so izpostavili pomembnost sodelovanja med arhitekti, 
gradbenimi projektanti ter arhitekti krajinarstva, saj le sodelovanje in usklajevanje idej 
(od izdelave projekta, izgradnje objekta do urejanja okolice) lahko pripelje do optimalnih 
rešitev. Perth že 6-krat zapored proglašen za najlepše urejeno škotsko mesto. 
 
Ob povratku smo se ustavili v rastlinjaku. 
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TOREK, 19. september 2006 
Po planu ogledov je bil ogled rekultivacije zemljišča in muzej Roberta Ovna. 
Žal mi je, da sem ogled izpustila, vendar mi je malo ponagajalo zdravje. 
 
 
SREDA, 20. september 2006 
Ogledali smo si najstarejša škotsko destilarna Glenturret, kjer proizvodnja whiskyja še 
vedno poteka na tradicionalen način. Predstavnik firme nam je simpatično razložil 
postopek pridelave in zorenja whiskyja, ter nam z degustacijo dokazal njegovo kvaliteto. 
Faze v postopku izdelave so: mletje ječmena, 48 urna fermentacija odcejene tekočin, 
destilacija, dodajanje vode in zorenje. Odpadke, ki nastanejo pri proizvodnji (ječmenova 
kaša) uporabljajo kot dodatek krmilom za svinje. Usedline in ostanke fermentacije 
uporabijo kot gnojilo za pašnike. 
 
Popoldne smo si v Dunkeldu ogledali najstarejšo katedralo na Škotskem. Zadnji naš ogled 
na Škotskem je bil namenjen rečnemu orlu, ki gnezdi na obali Loch of the Lowes.  
 
 
ČETRTEK, 21. september 2006 
V zgodnjih jutranjih urah  smo se odpravili proti letališču, kjer smo se poslovili od naše 
škotske gostiteljice Libby. EasyJet-ovo letalo nas je odpeljalo do londonskega letališča 
Standsted, kjer sem po carinski kontroli, po obisku letaliških trgovinic za las »ujela« letalo 
proti Ljubljani. Po mirnem letu sem se od skupine na hitro poslovila in zopet zdrvela novim 
dogodivščinam naproti. 
 
S skupino mi je bilo res lepo! 
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ŠKIS 10.9.06 – 21.09.2006 - DNEVNO POROČILO 
 
Nedelja, 10.9.2006 
 
Polet proti Škotski, s prvim pristankom na Stanstedu. Nato polet proti Edinburgu in vožnja 
s kombijem do našega hostla v Comriu. 
 
 
Ponedeljek, 11.9. 2006 
Scottish natural heritage – Zavod za ohranitev naravne dediščine 
 
Predavatelji: Tess Darwin in Lindsy Gibb 
 
Na sedežu zavoda za ohranitev naravne dediščine Škotske, smo spoznali vladno 
organizacijo, ki z izobraževanjem Škotov skrbi za ohranitev naravne dediščine. Sprehodili 
smo se tudi po učni poti. 
 
Wind farm at Breas of Doune – veterna elektrarna  
 
Popoldan smo nadaljevali z ogledom vetrnih elektrarn. Podjetje ALFRED MAIPINE nam 
je predstavilo projekt postavitve 36 vetrnih elektrarn. Posamezna vetrnica proizvede 2MW 
električne energije, kar zadostuje za 1250 gospodinjstev. Vrednost vetrnice je okrog 
milijon £. Posledica gradnje vetrnic je zelo velik poseg v prostor, zgraditi so morali kar 13 
km novih gozdnih cest.  
 
 
Torek, 12.9.2006 
 
Forestry Commission  
 
Predavatelji: Donald McNeill in Suzane  
 
Obiskali smo vladno institucijo gozdnega gospodarstva Forestry Comissen v Crianlarichu, 
ustanovljena je bila leta 1919. Podrobno so nam razložili postopek načrtovanja in 
upravljanja z gozdovi. Nato smo odšli do opuščenega rudnika svinca v Tyndromu. Imeli 
smo prijeten sprehod po Škotski pokrajini z čudovitim razgledom.. 
 
 
Sreda, 13.9.2006 
 
City chambers of Edimburg – Mestna hiša 
 
Predavatelji: Kevin O¨Kane, Seadny Morgen, Michael More, Sandy Gordon 
 
V mestni hiši v Edinburgu so na seznanili predvsem z lokalno prometno ureditvijo. Po 
predavanju so nas popeljali po mestu, kjer smo si lahko ogledali kako obnavljajo cesto – 
asfalt nadomeščajo z granitnimi kockami (tako kot je bilo včasih). Popoldan smo si 
ogledali novi Škotski parlament, ki ima za Škote zelo velik pomen. 
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Slateford Green 
 
Predavatelj: predstavnik HOUSIN ASOCIATION, agencije za upravljanje in gradnjo 
stanovanj. Spoznali smo gradnjo stanovanjskega naselja, katerega stanovanja so 
namenjena socialno šibkejšim družinam. 
 
 
Četrtek, 14.9.2006 
 
SEPA – Scottish Enviranoment Protection Agency 
 
Predavaltelji: Mark Wales, Callum MC Gregor  
 
V SEPI smo spoznali kako na državni ravni skrbijo za varovanje okolja, skladen razvoj in 
planiranje. Nadzorujejo kvaliteto vode in vršijo nadzor nad reciklažo odpadkov. Popoldne 
smo obiskali smo nekaj zbiralnikov meteorne vode.  
 
 
Petek, 15.9.2006 
 
Waste services in Perth and Kinross 
 
Predavatelji: Keith Mc'Namara, Metthew Allen 
 
Spoznali smo komunalno ureditev v mestu Perth.  
 
 
Sobota, 16.9.2006 
 
Glasgow in ogled mestnih znamenitosti. 
 
 
Nedelja, 17.9.2006 
 
Edinburgh 
 
Ogled mestnih znamenitosti. 
 
Ponedeljek, 18.9.2006 
 
Perth and Kinross council – občina 
Predstavitev delovanja »Perth in Kinross district council«, predvsem na področju 
parkovnih ureditev. Ogled parkov in protipoplavne zaščite Pertha. Ogled rastlinjaka, ki 
goji vse rastline za mestne potrebe. 
 
 
Torek, 19.9.2006 
 
Ponovni odhod v Glasgow, ogled Burellovega muzeja. 
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Sreda, 20.9.2006 
 
Whisky destilery – destilarna viskija 
 
Zelo duhovita predstavitev škotske destilarne. Obisk ptičjega rezervata.  
 
 
Četrtek, 21.9.2006 
 
Po opravljenih carinskih formalnostih polet proti domu.  
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POROČILO IZ STROKOVNE EKSKURZIJE PO ŠKOTSKI 
 
1. dan - nedelja 10. 9. 2006 
(odhod) 
 
Po težkem slovesu z domačimi, smo se okrog 14.30 začeli zbirati na letališču. Po 
formalnostih smo ob 16.30 odleteli proti Londonu. Zaradi lepega vremena in mirnega leta 
smo lahko občudovali države preko katerih smo leteli. Po eni uri in štirideset minut smo 
pristali na letališču Stansted pri Londonu. Tu smo lahko videli in začutili kaj pomeni 
poostreni nadzor potnikov na letališču, zaradi terorizma. 
 
 

                               
                                                           Pred odhodom 
 
Po res temeljitem pregledu smo se vkrcali na letalo za Edinburgh in ob 21.00, po lokalnem 
času, nadaljevali pot proti cilju. Ob 22.30 smo varno pristali v Edinburgu. Tu smo se 
vkrcali v dva kombija, s katerimi smo se odpeljali proti končnemu cilju. V poznih večernih 
urah smo prispeli v Comrie, kjer smo se v hostlu namestili po sobah.        
 

               
                        Pogled z aviona                                                 Hostel Comrie 
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2. dan – ponedeljek 11. 9. 2006 
(Škotski zavod za naravno in kulturno dediščino, vetrna elektrarna) 
 
Obiskali smo zavod za ohranitev kulturne in naravne dediščine v Battelbyu. Gospa Tess 
Darling, ki je vodila predavanje, je bila pred dvema letoma na izmenjavi v Sloveniji. 
Najprej nam je povedala kako sam center deluje. To je vladna organizacija, ki jo financira 
vlada. Njihova naloga je spodbujanje ljudi, da hodijo čim več v naravo in jo pobližje 
spoznavajo. S tem želijo spodbuditi odgovornost za varovanje narave in živali. 
 
 

         
                        Pred zavodom                                                           Na obhodu 
 
Na obhodu nam je pokazala zunanje in notranje učne delavnice in igrišča za šolarje, kako 
s krmilnicami skrbijo za ogrožene ptice. Videli smo tudi kako rešujeju velike probleme z 
rododendromi, ki so se preveč razširili in ogrožajo podrast v gozdu. 
 
Po kosilu smo si ogledali področje na katerem gradijo vetrne elektrarne. Z avti so nas 
peljali do delovišča. Še pred tem pa so nam zaradi varnosti razdelili čelade in varnostne 
brezrokavnike. Gospod Luis Auster, glavni inženir zadolžen za gradbišče, nam je povedal, 
da se vetrne elektrarne ležijo na 13 km2 površine , da bo njihova skupna moč okoli 72 MW 
in da velik problem predstavljajo ceste do vetrnic, ker celo območje prekriva šotno 
barje.Vetrnica deluje na drogu, višine 60 metrov, en krak vetrnice pa je dolg 27 metrov. 
Vsaka vetrnica daje v omrežje 2 MW električne energije, kar zadostuje za 1250 
gospodinjstev. Vrednost ene vetrnice je približno 1 milijon £.  
 

                                        
                                                               Vetrne elektrarne 
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3. dan – torek 12. 9. 2006 
(pogozdovanje in gospodarjenje z gozdovi, rudnik svinca) 
 
Zjutraj smo odšli na ogled gozdov in pogozdovanja. Gospod Donald Mc Neal nas je s 
sodelavci odpeljal preko močvirja na pogozdovano področje. Med sprehodom nam je 
razložil kratko zgodovino Škotskih gozdov. Povedal je, da je bilo na začetku prejšnjega 
stoletja le okoli 4 % otoka prekritega z gozdovi. Njim pa je uspelo z veliko truda dvigniti ta 
odstotek na 17 %, in to kljub temu da pridelajo med 15 in 17 milijonov ton lesa na leto. 
Lastnik teh gozdov je država. Videli smo tudi semenska drevesa, na katera so gozdarji 
posebej ponosni, saj predstavljajo avtohtone vrste. Velike težave pri pogozdovanju pa jim 
predstavlja požigalništvo, katerega ljudje še vedno na veliko uporabljajo. Gozdnih poti 
skoraj ne poznajo, tako da morajo na nekaterih mestih uporabljati vozila z gosenicami. 
 
 

    
                     Semenska drevesa                                                  Pogozdovanje 
 
 
Ko smo se vračali nazaj smo opazili veliko gob – jurčkov. Libby nam je povedala, da na 
Škotskem zelo malo ljudi nabira gobe, zato jih je povsod v izobilju. Z velikim veseljem smo 
te gobe pripravili za večerjo. 
 
Ko smo se okrepčali, so nas odpeljali k zapuščenemu rudniku svinca. Ko smo se po strmi 
poti povzpeli na vrh, smo lahko videli le še zapuščine tega rudnika.  
 

                                      
                                                   Zapuščeni rudnik svinca 
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4. dan – sreda 13. 9. 2006 
(mestna hiša, parlament, promet)  
 
V Edinburghu smo najprej obiskali mestno hišo, ki ima preko 500 sob in 1500 oken, od 
katerih so nekatera še originalna iz 18 stoletja. Preden smo vstopili v mestno hišo nam je 
vratar dal priponko obiskovalca. Gospod Kevin nas je sprejel v zelo impresivni sobi s 
starimi slikami.   
 

        
                        Mestna hiša                                                         Sprejemna soba 
  
Najprej nas je seznanil s trenutno situacijo prometa v mestu in kaj so prioritete v tem 
trenutku. Povedal je, da je najvažnejše zmanjšanje prometa v mestnem jedru in s tem 
posredno izboljšati kvaliteto življenja. S dodatnim prostorom za kolesarje in pešce želijo 
prebivalce mesta spodbuditi, k bolj zdravemu življenju in da bi večkrat pustili avte doma. 
 
Velik problem so parkirni prostori, ki jih je le okoli 14.000, zato gradijo le te na obrobju 
mesta. Od tu pa vozijo avtobusi, s tem podpirajo avtobusni promet. Zgradili so trase kjer 
lahko vozijo le avtobusi. Zgradili pa so tudi štiri železniške postaje. 
 
Gospod Michell pa nam je opisal predvsem področje preventive šolarjev, pešcev in 
starejših ljudi. Povedal je, da bi varnost v mestu radi izboljšali z boljšo prometno 
signalizacijo, omejitvijo 20 km/uro, hitrostnimi ovirami, podpiranjem kolesarjev…. 
 
Po končanem predavanju v mestni hiši smo se odpravili na sprehod po tako imenovani 
kraljevi milji, ki povezuje kraljevsko rezidenco in Edinburški grad. Kraljeva milja se 
imenuje zato, ker enkrat na leto, ko se kraljica pelje s kočijo od rezidence do gradu, 
posujejo cesto s peskom, da ne drsi konjem. 
 
Po kosilu smo si ogledali Škotski parlament in okolico. Gradnja parlamenta je bila zelo 
dolga in zanj so zapravili veliko denarja. Kot zanimivost naj povem, da za javnost ni zaprt, 
ampak si ga ljudje lahko ogledajo tudi znotraj. Pred parlamentom je velik park, kjer ljudje 
sedijo, se slikajo, nekateri pa celo sončijo.  
                
Za parlamentom je hrib, ki je ostanek nekdanjega vulkana, ki je deloval pred približno 350 
milijoni let. Danes je ta hrib priljubljena izletniška točka obiskovalcev. Prebivalci 
Edinburgha ga uporabljajo za sprehode, kolesarjenje, prosto plezanje… 
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                                                                   Parlament 
            
       
5. dan – četrtek 14. 9. 2006 
(SEPA – agencija za varovanje okolja) 
 
Ta dan smo obiskali organizacijo SEPA, ki se ukvarja s kontrolo onesnaževanja in 
preprečevanjem le tega. Je agencija, ki bedi nad varovanjem okolja. Gospod Mark Wells je 
povedal, da jih financira vlada iz kazni (inspekcije). Imajo 23 pisarn, največja pa je v 
Stirlingu. Skušajo najti kompromis med varovanjem narave in onesnaževanjem, hkrati pa 
skrbijo za izobraževanje. Dela jim ne zmanjka, saj skrbijo za zelo veliko področje. 
 

                                       
                                                                   SEPA                                                       
 
Škotska s svojimi 11.880 km obale predstavlja okoli 65 % vse obale v Veliki Britaniji in 
okoli 11 % v EU. Nadzorujejo preko 100.000 km obal jezer, rek in potokov. Ravnajo se po 
smernicah EU. Veliko energije vlagajo tudi v izobraževanje mladine in osveščanje 
gospodinjstev. Posebno aktivni so na področju kmetijstva, kjer svetujejo kmetom. 
 
Na področju smeti so v zadnjih treh letih naredili ogromno. Do pred kratkim so bili eni 
najslabših v Evropi v pogledu reciklaže smeti. Danes reciklirajo okoli 23 % smeti, prej pa 
le okoli 5 %. Zanimivo pa je, da so pri zbiranju odpadnih olj najboljši v Evropi, saj zberejo 
70 % vseh odpadnih olj. Veliko odpadkov vozijo na predelavo drugam: odpadne baterije v 
Francijo, umetne mase na Kitajsko, elektronski odpad v Indijo… 
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V popoldanskem terminu smo si ogledali tudi muzej v Stirlingu. Tu smo videli kako skušajo 
na zanimiv način prikazati in podučiti ljudi na ločeno zbiranje odpadkov.  
 

       
                   Utrinek iz muzeja                                                          Muzej 
 
 
6. dan – petek 15. 9. 2006 
(odpadki) 
 
Zjutraj smo se odpeljali v mesto Perth, nekdanjo prestolnico Škotske. Tu smo obiskali 
podjetje, ki se ukvarja z odpadki. Gospod Mc Namara nam je razložil, da imajo 11 
odpadarskih regij, njihova pa se nahaja v centralni Škotski. V njihovem območju je okoli 
140.000 ljudi, v 64.000 gospodinjstvih. To so v večini primerov gosto strnjena naselja, kjer 
veliko ljudi stanuje na majhnem prostoru. V zadnjih desetih letih je 14 % porast 
gospodinjstev.  
 

               
                      Predavanje                                                                        Perth 
 
Delo opravljajo z 42 velikimi tovornjaki, v centru 2 x tedensko, na ostalih področjih pa 1 x. 
Z ločevanjem odpadkov so začeli šele pred dvema letoma, učinki so že vidni. Vsako 
gospodinjstvo ima zabojnik za mešane odpadke, papir in organske odpadke. Imajo tudi 80 
ljudi, ki pobirajo smeti po tleh. Tudi inšpektorji so vseskozi na terenu (kazen za odvržen 
odpadek v naravi je 15 £). Veliko delajo na osveščanju ljudi, razni panoji po mestu, 
obveščanje po radiu in televiziji, brošure za gospodinjstva… 
Po kosilu pa smo se odpeljali v enega najlepše urejenih parkov na Škotskem. To je 
Drummond Gardens pri mestu Crieff. Videli smo enkratno urejen park, tako da so dve ure 
namenjene za ogled le tega, minile kot bi trenil. Res impresivno. 
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                                                           Drummond gardens 
 
 
7. dan – sobota 16. 9. 2006 
(Glasgow, ogled nogometne tekme) 
 
Ta dan je bil namenjen obisku Glasgowa, ki je največje Škotsko mesto. Na trgu v centru 
smo se razdelili v dve skupini. Večja skupina je odšla na ogled mesta in njenih 
znamenitosti, druga manjša pa na ogled nogometne tekme.  
 

                                         
                                                                        Glasgow 
 
Krenili smo proti stadionu Celtica, kar je približno 2 kilometra od trga. Proti stadionu se 
je začela valiti nepopisna kolona navijačev. Tu smo videli, da so imeli vsi ljudje vsaj eno 
obiležje od ljubljenega kluba. Po pregledu policajev so nas spustili na stadion, ki je nekaj 
nepopisnega. Hvala Libby, ker nam je rezervirala karte v prvi vrsti, tako da smo tekmo 
gledali skoraj s trave ob stadionu. Samo vzdušje na tekmi, ki ga naredi 55.000 tisoč ljudi, 
pa je nekaj nepopisnega. 
 
Po končani tekmi se je stadion izpraznil v desetih minutah in odšli smo nazaj. Toda na poti 
nazaj nismo mogli mimo pubov z navijači Celtica. V pubu je igrala neka skupina navijaške 
komade, tako da smo se po parih pivih hitro vživeli v prijetno družbo. Na koncu nas 
prijazni Škoti skoraj niso hoteli izpustiti iz zabave, in po razvitju naše zastave se je hotel 
vsak slikati z nami. 
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                        Na stadionu                                                                  V pubu 
 
 
8. dan – nedelja 17. 9. 2006 
(prosti dan ) 
 
Nedelja je bil prosti dan, tako, da ga je vsak izkoristil po svoji želji. Nekateri so ostali v 
Comriu, drugi so odšli na treking v naravo, tretji v Edinburgh….. Po kosilu, ki smo si ga 
naredili sami, smo si Oto, Jani in jaz v hostlu sposodili kolesa in se odpravili proti Crieffu. 
Na začetku nam je malo preglavic delala vožnja po levi strani cestišča, tako, da je 
prihajalo do smešnih situacij. 
 

           
                           Na izletu                                                                       Crieff 
 
Po približno 40 minutah vožnje smo prispeli v Crieff. Tu smo si ogledali mesto, njegove 
znamenitosti in popili pivo. Med potjo nazaj smo zavili proti eni najstarejših destilarn 
wiskija na Škotskem. Tu smo naredili par fotografij in se veselo odpravili proti domu, 
kamor smo prispeli v večernih urah. 

                                           
                                                             Destilarna 
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9. dan – ponedeljek 18. 9. 2006 
(urejenost parkov, rastlinjaki..) 
 
Zjutraj smo se odpeljali proti Perthu. Tu so nam najprej Škotski predstavniki v 
predavalnici predstavili dejavnosti povezane z načrtovanjem okolice, urejanjem parkov, 
delovanjem pokopališč. Povedali so tudi, da je mesto Perth še leta 1989 slovelo kot zelo 
umazano in zanemarjeno mesto. Takrat so se odločili, da temu ne bo več tako in so se lotili 
raznih izboljšav na tem področju. To jim je tudi uspelo, saj so od takrat naprej bili že 
šestkrat proglašeni za najbolj urejeno mesto na Škotski. 
 
Po predavanju smo se s predstavniki mesta odpravili na ogled Pertha. Najprej smo si 
ogledali mestni park, ki je res namenjen igri, sprostitvi in športu. V tem parku smo videli 
tudi kako se varujejo pred poplavami. Zgradili so protipoplavni zid, ki se razprostira na 
razdalji 6 kilometrov. Ta nasip je kombiniran z zidom in posebnimi vrati, ki se po potrebi 
zaprejo in tako varujejo mesto pred poplavami. V drugem parku smo videli kako so uredili 
skate park za mlade, ki se tu zabavajo. Nato smo si ogledali staro pokopališče, kjer so 
nekateri spomeniki še iz leta 1590. 
 

        
                   Protipoplavna vrata                                               Staro pokopališče   
 
Po kosilu v Perthu in kratkem ogledu centra mesta smo se odpeljali na ogled rastlinjakov. 
V teh rastlinjakih gojijo rože za ureditev ulic, za upravne zgradbe in cvetličnjake na ulicah. 
Gospa nam je povedala, da v rastlinjaku gojijo preko 80 vrst različnih rož, ker pa se bliža 
dan mrtvih, trenutno gojijo le mačehe, ki jih imajo preko 100.000. Za zidom rastlinjaka 
smo videli tudi na novo urejeno pokopališče. 
 

                                     
                                                                    Rastlinjak 



Nenad Cerovečki: Poročilo iz strokovne ekskurzije   10 

10.dan – torek 18. 9. 2006 
(obnova degradiranega področja, tekstilna tovarna) 
 
Po zajtrku smo se s kombiji odpeljali v Greenhead Moss Community Nature Park. Tu so 
nas pričakali vodiči in direktorica tega parka. Ta nas je peljala na teren, kjer smo videli 
področja, ki služijo kot primer rekultivacije degradiranega zemljišča. Na tem zemljišču je 
bilo prej odlagališče odpadkov, ki pa so ga pred 15 leti zaprli. Odlagališče je bilo tu 
zaradi ogromnega števila jam, ki so nastale kot posledica kopanja premoga in šote.  
 
S sredstvi EU želijo v prihodnosti zgraditi pilotsko naselje energetsko neodvisnih hiš. V 
tem naselju naj bi bilo 10 hiš, ki bi za svoje delovanje uporabljale sončno energijo, vetrno 
energijo in z uporabo filtrov bi pripravili tehnološko vodo. 
 

                                      
                                                      Rekultivirano področje                       
 
S kombiji smo se nato odpeljali v mesto New Lanark. Tu je Robert Owen zgradil naselje za 
delavce, ki so delali v tekstilni tovarni in njihove družine. Delavcem je zagotovil za tiste 
čase dobre pogoje bivanja, šolanje njihovih otrok in zdravniško oskrbo. Tu so delavci 
živeli skromno, vendar veliko bolje kot drugje.  
 
Danes je to naselje spremenjeno v muzej, kjer smo videli kako so živeli in delali ljudje v 
tistih časih. Videli smo kakšna je bila včasih šola, industrijski obrat, hišo Roberta Owna; 
nekateri pa so se tudi sprehodili po gozdu do čudovitih slapov. 
 

          
                        New Lanark                                                          Hiša Roberta Owna 
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11. dan – sreda 20. 9. 2006 
(destilarna viskija, rezervat) 
 
Zjutraj smo se odpeljali v nekaj kilometrov oddaljeno destilarno, ki je med najstarejšimi na 
Škotski. Tu nas je pričakal prijazen vodič Jim. Z tipičnim škotskim humorjem nam je 
razložil postopek pridobivanja viskija. Zanj potrebujemo ječmen, kvas in vodo. Po prvi 
destilaciji se dobi tekočina, ki vsebuje le 25 % alkohola, nato z ponovno destilacijo dobijo 
tekočino z 70 % alkohola. Alkohol, ki vsebuje od 63 % do 70 % se imenuje čisti in ta se 
uporablja za izdelavo visoko kvalitetne pijače. Tega alkohola je pri vsaki kuhi okoli 15 %. 
 
 

          
                     Pred destilarno                                                             Degustacuja 
 
Ta viski nato nalijejo v lesene sode, ki so uvoženi iz Španije, kjer so v njih hranili chery. 
Škotski hrast ni primeren za izdelavo sodov, zaradi prepočasne rasti in ima zaradi tega 
pregoste letnice in ne bi dajali zadosti arome in barve. Ko minejo tri leta pijačo 
pregledajo, nato pa jo za sedem let zopet shranijo v sode. Po desetih letih izhlapi okoli 20 
% te pijače.  
 
Jim nas je nato odpeljal v poseben prostor, kjer smo degustirali prej naštete viskije. V 
posebej prirejeni sobi pa nas je sprejel tudi direktor. Razložil nam je, da destilarno letno 
obišče okoli 100.000 ljudi z vsega sveta, kar prinese destilarni okoli 25 % prihodka.  
 
Popoldne smo si ogledali naravni rezervat. Tu prostovoljci varujejo in skrbijo za ptice. Ti 
so nam najprej pokazali hiše v katerih živijo ti prostovoljci. Od tu smo odšli v 
opazovalnico, kjer smo z daljnogledi opazovali različne ptice. Vodička nam je povedala, 
da so še posebej ponosni na vrnitev ribjega orla, čigar prazno gnezdo smo si tudi ogledali.  
 

                                                 Ribji orel 
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12. dan – četrtek 21.9. 2006 
(povratek) 
 
Zjutraj smo se zgodaj zbudili, zbrali stvari, jih naložili v kombija in se odpeljali proti 
Edinburghu. Na letališču smo oddali prtljago, uredili druge formalnosti in se odpravili z 
avionom proti Londonu. Tu je bila zopet zelo stroga kontrola, tako da smo avion za Brnik, 
ujeli v zadnjem trenutku. Ko smo vzdignili vsak svojo prtljago, smo naredili še eno skupno 
fotografijo in se veselo odpravili vsak proti svojemu domu. 
      

 
 

                                                          Vrnitev domov 
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STROKOVNA EKSKURZIJA NA ŠKOTSKO OD 10.9.06 – 21.9.06 
 
1. DAN: 
Po več mesečnih pripravah je končno nastopil datum, ko smo se zbrali na letališču Brnik in 
po medsebojnem spoznavanju odleteli do Londona, kjer smo presedli na drugo letalo, ki nas 
je odpeljalo na Škotsko. Na letališču je nas sprejela ga. Libby in prijazna šoferja, ki sta nas 
zapeljala do kraja Comrie (Bankhouse). 
 
2.DAN: 
V ponedeljek smo - po obilnem zajtrku, ki sta ga pripravila dežurna - posedli v kombi z 
bojaznijo kako nas bo odslej vozil po levi g. Žnidaršič, slovenski šofer. Vožnja je potekala 
brez težav. Dopoldne smo spoznali organizacijo Scottish Natural Heritage (SNH). Osnovna 
dejavnost je ohranjanje naravne dediščine in prikaz v naravi kako se trudijo da uresničijo 
cilje. 
Naslednji obisk je bil ogled gradbišča gradnje vetrnih elektrarn. Po sprejemu so nas 
razporedili v terenska vozila in nas odpeljali do kontejnerskih pisarn. Odgovorni vodja del 
nam je predstavil postopek gradnje, osnovne karakteristike vetrnic, njihovo število in skupna 
moč oddane elektrike v polni obremenitvi bo 72Mw. Po predstavitvi smo se odpeljali na 
gradbišče in si v živo ogledali vse faze postopka gradnje. 
 
3.DAN: 
Odpeljali smo se do kraja Crianlarich, kjer so nas sprejeli predstavniki gozdarskega podjetja 
Foresty Comission. To podjetje je vladna institucija in skrbi za napredek in razvoj gozdov. 
Škotska je bila v preteklosti poraščena z gozdom le 4% in od leta 1919 od kar intenzivno in 
sistematično pogozdujejo. Danes je delež gozda 17%. 
Po ogledu pogozdenih površin smo si še ogledali opuščen rudnik svinca, z čudovito naravo 
okoli njega. 
 
4.DAN: 
Po veselem druženju že zjutraj smo obiskali mestno hišo v Edinburgu, kjer so nas zelo lepo 
sprejeli in nas odpeljali v sobo imenovano Evropska soba. Soba je čudovito opremljena, s 
slikami iz preteklosti zgodovine na dogajanja na Škotskem. Predstavnik občine nam je 
predstavil samo mesto, ki ima 450000 tisoč prebivalcev. Predstavili so kako imajo urejeno 
komunalno infrastrukturo, prometno varnost in trud za zmanjšanje prometnih žrtev med 
otroki. Nato smo odšli peš po ulicah, ogledali izkopanine iz preteklosti in prišli do Škotskega 
parlamenta. Sama gradnja je zelo moderna in z velikim parkom pred parlamentom, kjer so 
posrečene skulpture. 
Nato smo se odpeljali do Comunity centra kjer nam je predstavnik Centra predstavil gradnjo 
socialnih stanovanj, njihovo ureditev in poznejšim ogledom okolice te gradnje. 
 
5. DAN: 
Spoznali smo SEPA (Skotish Environment Protection Agency). SEPA skrbi za razvoj 49 
okrožij pri planiranju izboljšanja okolja in izobraževanja kadrov za dobro doseganje ciljev. 
Skupna velikost vseh okrožij je 1352 km2, imajo zelo čiste reke in zelo se trudijo, da takšne 
tudi ostanejo. Tako kot vsaka država ima tudi Škotska velik problem smeti, količine se vsako 
leto povečujejo, zato velik poudarek dajejo na recikliranje in vračanje surovin nazaj 
industriji.  
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6.DAN: 
Ogled mesta Perth in obisk komunalnega podjetja, kjer so nam strokovni delavci predstavili 
kako ločujejo odpadke in njihova uporaba v industriji. Ločeno zbiranje odpadkov se izvaja na 
območju, kjer živi okoli 140.000 tisoč ljudi. Zavedajo se, da zakonodaja, ki jo je sprejela EU, 
do leta 2010 bo možno sprejeti le 75% odpadkov na deponije komunalnih odpadkov vse 
ostalo pa reciklirati. 
 
7.DAN: 
Glasgow – največje škotsko mesto – smo si ogledali vsak po svoje: ogledi galerij, zanimivih 
stavb in obvezno obisk puba, kjer se dogaja interesantno družabno življenje. Velika 
zanimivost je, da pred vsakim pubom stojijo zunaj ljudje kot pazniki, vendar so to zavedni 
kadilci cigaret, ki se držijo strogega zakona prepovedi kajenja v prostorih. 
 
8.DAN 
Za (edini) prost dan smo si pripravili različne aktivnosti. Nekaj se nas je odločilo za sprehod 
z nabiranjem gob. Te smo pozneje tudi pripravili in pojedli. Po obilnem kosilu smo odšli peš v 
mesto Comrie in se malo poveselili v starem »old« pubu. 
 
9.DAN 
Obisk občinske hiše mesta Perth, kjer so nam predstavili urejanje parkov, komunalno ureditev 
mesta, arhitekturno ureditev kraja z okolico in varovanja mesta pred poplavami. Te so mesto 
v preteklosti večkrat prizadele. Ogledali smo si tudi mestne rastlinjake, kjer gojijo cvetje in 
grmovnice za okrasitev mesta. 
Po predstavitvi smo se sprehodili po ulicah in obiskali enega od parkov, kjer prebivalci 
uporabljajo zelenice za rekreacijo ali zabavo. 
 
10.DAN 
Obisk opuščene deponije odpadkov v mestu Wishaw. Predstavnica nam pove, da so v 
preteklosti tukaj izkopavali premog in šoto, nato pa uporabili prostor za deponijo komunalnih 
odpadkov. Sedaj deponijo ne uporabljajo že petnajst let in je poraščena z različnim rastlinjem 
in grmovjem. Načrtujejo izvedbo pilotskega projekta in sicer izgraditi deset objektov iz 
recikliranega materiala. Objekte naj uporabili za rekreativne namene ali tudi kot stanovanja. 
Odpeljali smo se v mesto New Lanark, kjer smo si ogledali muzej prvega kapitalista Robert 
Owen, ki je za svoje delavce v tekstilni industriji uvedel zdravniško pomoč, gradil stanovanja, 
nudil topel obrok med delom. 
 
11.DAN  
Težko pričakovan dan za obisk destilarne viskija v Famous Grouse. Po kar malo vojaškem 
sprejemu predstavnika destilarne nam je v svojstvenem duhovitem načinu predstavil 
proizvodnjo viskija, kje in kako ga starajo, kako preizkušajo kvaliteto in aromo. Na žalost je 
bilo kar prehitro konec te predstavitve, kakor tudi poizkušanja te čudovite pijače. 
 
Kot vsaka dobra stvar se je tudi nam iztekla ta čudovita ekskurzija in jo zaključili z srečnim 
prihodom na letališče Brnik 21.09.2006 
 
P.s. V upanju, da se še kaj podobnega ponovi 
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POROČILO IZ STROKOVNE EKSKURZIJE PO ŠKOTSKI  
OD 10.9.06 – 21.9.06 

 
Nedelja, 10.9.2006 
(odhod) 
 
Okrog 15.00 ure smo se zbrali na letališču, kjer smo uredili še zadnje formalnosti in 
poleteli proti Londonu. Vreme je bilo lepo zato smo imeli čudovit razgled. Po eni uri in 
petdesetih minutah smo prileteli na Stantsted. Tam smo na lastni koži občutili poostren 
nadzor, ki je posledica groženj s terorističnimi napadi. Po temeljitem pregledu smo poleteli 
proti Edinburgu kjer smo se vkrcali v dva kombija, ki sta nas popeljala v hostel 
neposredno ob vasici Comrie, ki je bil naslednjih 12 dni naš dom.  
 
 
Ponedeljek, 11.9. 2006 
(Zavod za naravno in kulturno dediščino, vetrna elektrarna) 
 
Na obisku zavoda za ohranitev naravne in kulturne dediščine so nam predstavili dejavnosti 
s katerimi želijo pri ljudeh spodbuditi skrb za varovanje narave. Pokazali so nam vrt, ki je 
urejen kot nekakšen učni poligon kjer otroci s starši ali učiteljico lahko spoznajo veliko 
zanimivih stvari (umetna gnezdišča za nekatere vrste ptic, učilnico v naravi...). 
 
V nadaljevanju dneva smo si ogledali področje na katerem gradijo vetrne elektrarne. Pred 
ogledom so nas poučili o varnostnih ukrepih, nas opremili z čeladami in odsevnimi jopiči. 
Na hribu kjer gradijo elektrarne je bilo precej vetrovno. Prijazni gostitelji so nam 
povedali, da vsaka od vetrnic deluje na drogu, ki je visok 60 metrov in da daje v omrežje 2 
MW električnega toka. To zadostuje za oskrbo 1250 gospodinjstev. Vrednost ene vetrnice 
je okrog 1 moi £. Hitrost vetra za optimalno delovanje vetrnice je 6 m/s. Seveda dela tudi 
pri večjih hitrostih vendar le, če je veter enakomeren in ni občutnih sunkov. V slednjem 
primeru se naklon lopatic na vetrnici avtomatsko spremeni in na ta način zavaruje vetrnico 
pred poškodbami.  
 
 
Torek, 12.9.2006 
(gospodarjenje z gozdovi, rudnik svinca) 
 
Ta dan je bil namenjen spoznavanju Škotskih gozdov. V ta namen smo se pod vodstvom 
Donalda Mc Neala in njegovih sodelavcev podali preko močvirja na pogozdeno področje. 
Po poti smo opazili veliko gob. Jurčkov je bilo toliko, da so bili gobarji v naši skupini čisto 
iz sebe. Gozdarji so nam povedali, da na Škotskem zelo malo ljudi nabira gobe. Seveda 
smo to v naslednjih dneh izkoristili in imeli na ta račun kar nekaj kulinaričnih užitkov. 
Gozdarji so nam pokazali semenska drevesa in nam povedali, da je bilo na začetku 
prejšnjega stoletja, natančneje 1919 leta, le 4% otoka prekritega z gozdovi. Ob velikem 
trudu jim je uspelo ta odstotek dvigniti na 17%, kljub temu, da vsako leto posekajo med 12 
in 17 milijonov ton lesa. Težave pri pogozdovanju jim predstavlja požigalništvo katerega 
ljudje še vedno precej uporabljajo in pa nedostopnost področij kjer naj bi pogozdovali.  
Po kosilu in kratkem predavanju kjer so nam opisali postopke urejanja posameznih 
gozdnih regij so nas peljali na področje rudnika svinca katerega začetki sežejo v daljno 
leto 1424. Razen lepega sprehoda in razgleda, ki je bil nagrada za tiste, ki so se povzpeli 
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nekoliko višje ni bilo videti kaj dosti. Narava je namreč že zakrila posledice več stoletnega 
človekovega delovanja.   
 
 
Sreda, 13.9.2006 
(promet v Edinburgu in Škotski parlament) 
 
Obiskali smo Edinburg in mestno hišo, ki ima preko 500 sob in 1500 oken od katerih imajo 
nekatera še vedno originalno steklo iz osemnajstega stoletja. Vsem so na vhodu pripeli 
znak obiskovalca in nas peljali v sobo kjer navadno potekajo sestanki. Na začetku nas je 
Mr. Kevin seznanil z lokalno strategijo ureditve prometa. Težava Edinburga je ta, da imajo 
veliko pretočnost avtomobilov. Ta znaša en milijon avtomobilov tedensko. Poleg tega je 
72% služb v mestnem jedru tako, da 14 000 parkirnih mest nikakor ne zadostuje potrebam. 
V prihodnosti želijo stvar izboljšati zato razmišljajo o modrih conah, velikih parkiriščih na 
obrobju in podobno. Stare avtomobile, ki zasedajo parkirna mesta odstranijo. Stroške za 
odstranitev krije mesto. Ideja, da bi za odstranitev odsluženega avtomobila kupec plačal že 
ob nakupu novega jim je všeč vendar o njej še niso razmišljali. 
 
Po predavanju v mestni hiši smo se sprehodili po kraljevi milji, ki povezuje Edinburški 
grad in kraljevo rezidenco. Cesto obnavljajo tako, da ji vračajo nekdanji izgled. Asfalt 
nadomeščajo z granitnimi kockami. Enkrat na leto, ko se kraljica pelje s kočijo od 
rezidence do gradu, cesto posujejo s peskom. Neposredno ob kraljevi rezidenci so postavili 
Škotski parlament. Gradili so ga zelo dolgo in zanj zapravili veliko denarja. Sedaj, ko je 
gradnja končana je postal je prava turistična znamenitost, saj je vstop (ob temeljitem 
pregledu) dovoljen vsakomur. Poleg parlamenta je grič – ostanek nekdanjega vulkana, ki 
je deloval pred približno 350 milijoni let. Danes je grič priljubljena rekreacijska točka 
prebivalcev mesta (prosto plezanje, sprehodi, tek..) in turistov. 
 
 
Četrtek, 14.9.2006 
(agencija za varovanje okolja) 
 
SEPA je organizacija na Škotskem, ki bdi nad varovanjem okolja. Predvsem skrbijo za 
varovanje narave in nadzor nad onesnaževanjem. 11.800 km Škotske obale predstavlja 
66% vse obale v Veliki Britaniji in 11% v Evropski Uniji. 90% voda imajo v odličnem 
stanju in samo 3% zelo onesnažene. Na 100.000 km obal rek in potokov nadzorujejo 
kemijsko in biološko ustreznost vode. Osnova za delovanje jim v zadnjem času 
predstavljajo smernice EU. Zavedajo se tudi pomena vzgoje otrok in mladine. Ljudem se 
trudijo predstaviti primere dobre prakse. Še posebno so aktivni na področju kmetijstva.  
 
Na področju odpadkov vedo, da je možno reciklirati do 70% proizvedenih odpadkov. 
Letošnji cilj, ki ga imajo je zbrati in predelati 20% proizvedenih odpadkov. Pri zbiranju 
odpadnih jedilnih olj so najboljši v Evropi. Zberejo jih 70%. Nezadovoljni so s tem, da 
veliko odpadkov iz otoka na predelavo vozijo daleč stran in s tem okolju zopet povzročajo 
škodo. Tako odpadne baterije vozijo v Francijo, elektronski odpad v Indijo in umetne mase 
na Kitajsko. V prihodnosti se bodo trudili za dobro gospodarjenje z odpadki, zmanjševanje 
odpadkov na izvoru, povečevanje reciklaže, učinkovitejši nadzor kvalitete zraka, 
izboljševanje kvalitete vode, zaščito zemlje (kamor spada tudi očiščenje starih grehov) in 
učenje ljudi o odgovornem obnašanju in varovanju narave. 
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Popoldne smo obiskali nekaj velikih zbiralnikov in zadrževalnikov meteorne vode. 
Zagovarjajo mešan odvodni sistem na konec katerega se postavi dobra čistilna naprava. 
Po drugi strani pa spodbujajo graditev odprtih zadrževalnikov za meteorno vodo. Ti so 
urejeni kot majhna jezerca. Voda v teh jezercih počasi ponikne. Nesnaga ostane na travi in 
ločju kjer se s pomočjo sonca in drugih atmosferskih vplivov razgradi. 
 
 
Petek, 15.9.2006 
(odpadki) 
 
Petek je bil namenjen odpadkom. V mestu Perth, kjer je potekala predstavitev, so nam 
povedali, da imajo 11 odpadkarskih regij in da njihova leži v centralni Škotski. Na 
področju, ki ga pokrivajo imajo 140.000 ljudi v 64.000 gospodinjstvih. Delo odvoza 
odpadkov opravljajo z 42 velikimi tovornjaki. Vsaka regija ima svoj plan ravnanja z 
odpadki s tem, da imajo vse regije tudi plan v okviru katerega oblikujejo svojo strategijo 
delovanja. Vsako gospodinjstvo ima zabojnik za mešane odpadke, papir in organske 
odpadke. Organske odpadke odvažajo le enkrat na 14 dni.  
 
Z ločevanjem odpadkov so začeli šele pred dvema letoma vendar se učinki že poznajo. 
Odpadkov iz umetnih mas ne zbirajo. Ko smo jih vprašali zakaj so nam odgovorili, da se 
jim ne izplača. Ločeno zbiranje odpadkov zakonsko še ni določeno kot obvezno, zato v 
primeru, ko ljudje nočejo sodelovati nimajo veliko možnosti za ukrepanje. Delo z ljudmi 
imajo v prvem planu. Veliko delajo na pisnem obveščanju prebivalstva, podajanju 
informacij preko radia in televizije. Po mestu smo opazili tudi nekaj panojev, ki spodbuja 
ljudi k ločevanju odpadkov in jim razlaga smisel takega delovanja.   
 
 
Sobota, 16.9.2006 
(Glasgov) 
 
Mesto mi je bilo vedno predstavljeno kot industrijsko zato sem takega tudi pričakoval. Bil 
sem prijetno presenečen ker sem namesto umazanih hiš našel zanimive kotičke in 
posrečene kombinacije starega in novega stila arhitekture. Vidi se, da so v zadnjih letih 
naredili veliko za obnovo pročelij kar mesto zopet dela zanimivo za obiskovalce. Najbolj 
me je pritegnil bolšji sejem kjer smo poleg obvezne šare videli kar nekaj starin in srečali 
nekaj pravih škotskih posebnežev. 
 
 
Nedelja, 17.9.2006 
(treking) 
 
Prosti dan sem izkoristil tako, da sem se še z dvema somišljenika odpravil na daljši 
sprehod. S pomočjo 21 let starega zemljevida smo se sicer enkrat zgubili vendar na koncu 
vseeno našli tipično škotsko jezero na vrhu hriba. Povratek je bil zanimiv saj smo si po 
brezpotjih poraščenih z visoko praprotjo komaj utrli pot do vznožja. Če nas na koncu ne bi 
pozdravil še dež, bi bili prikrajšani ta tipično škotsko izkušnjo, ki vsaj tako pravijo, mora 
biti začinjena z kančkom vlage. Za nagrado smo na koncu nabrali še polno naročje 
jurčkov, ki so nam zvečer pred spanjem napolnili želodce in tudi drugim članom skupine 
omogočili okusiti delček naše dogodivščine.   
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Ponedeljek, 18.9.2006 
(urejanje parkov, cvetličnjak) 
 
Zopet smo se odpeljali v Perth kjer so nam prijazni Škoti predstavili dejavnosti povezane z 
urejanjem parkov, načrtovanjem okolice in delovanjem pokopališč. Zanimivo je to, da je 
Perth veljal še leta 1989 za zelo umazano mesto. Od takrat naprej so veliko dela vložili v 
ureditev mesta in uspelo jim je, da so bili do danes že šest krat proglašeni za najbolj 
urejeno mesto nas Škotskem 
Zanimiva je bila ureditev protipoplavnega nasipa. Razprostira se na razdalji 6 kilometrov. 
Na nekaterih mestih je nasip kombiniran z zidom in posebnimi vrati, ki jih po potrebi 
zaprejo in tako preprečijo vdor vode v mestno središče. Obiskali smo tudi pokopališče na 
katerem najstarejši nagrobnik datira v leto 1590. Urejeno je kot park na katerem lahko 
prirediš tudi piknik ali se spočiješ na klopci. Za naše navade malo nenavadno, za njihove 
pa nekaj vsakdanjega. 
 
Ob povratku smo se ustavili v rastlinjaku v katerem gojijo rože za vse upravne stavbe v 
mestu, cvetličnjake na ulicah in uličnih svetilkah. V sezoni gojijo preko 70 vrst rož. 
Trenutno gojijo v rastlinjaku le mačehe, ki jih imajo okrog 120.000. V rastlinjaku je stalna 
temperatura 28 stopinj Celzija. Zanimiv je model planeta Zemlje, za zapolnitev katerega 
uporabijo preko 20.000 rož in ga navadno razstavijo ob posebnih svečanostih.  
 
 
Torek, 19.9.2006 
(rekultivacija zemljišča, muzej Roberta Ovna) 
 
Mimo Stirlinga in Glasgowa smo se odpeljali na področje, ki so nam ga pokazali kot 
primer rekultivacije degradiranega zemljišča. Povedali so nam, da je bil pred 15 leti na 
razkazanem področju odlagališče komunalnih odpadkov,  katerega so zaprli. Odlagališče 
je bilo zato, ker je bilo tu veliko jam, ki so nastale kot posledica kopanja premoga. Po 
rezultatih monitoringa na področju ni več sproščanja metana. Področje spominja na 
divjino, ki je prepletena s sprehajalnimi potkami. 
V naslednjem letu želijo tu s pomočjo sredstev EU zgraditi pilotno naselje energetsko 
neodvisnih hiš. Naselje bi zaokroževalo 10 stanovanjskih enot, ki bi za delovanje 
uporabljale sončno in vetrno energijo, zbirali pa bi tudi deževnico in jo z uporabo filtrov 
pripravili za tehnološko vodo. Naselje bi pomagali graditi prostovoljci po načrtih pa naj bi 
bilo zgrajeno v enem letu. 
 
Pot nas je nato vodila v New Lanark kjer je Robert Owen okrog leta 1800 zgradil naselje 
za delavce, ki so delali v tekstilni tovarni. Njegova ideja je bila, da je treba delavcem 
zagotoviti dobre pogoje bivanja, zdravniško oskrbo in za njihove otroke šolanje. V naselju 
ni bilo gostilne in ne cerkve. Delavci so živeli skromno vendar še vedno veliko bolje kot 
drugje, kjer delodajalce ni zanimalo nič drugega kot to, da je bilo delo narejeno in delavci 
čim bolje izkoriščeni. Naselje je spremenjeno v muzej, ki smo si ga z zanimanjem ogledali.  
 
Sreda, 20.9.2006 
(destilarna, rezervat) 
 
Dan smo začeli z ogledom destilarne. Sprejel nas je prijazen vodič Jim, ki nam je na zelo 
plastičen način predstavil postopek izdelave Whiskeya in vse skupaj začinil z tipičnim 
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škotskim humorjem. Tako smo izvedeli, da so glavne sestavine za proizvodnjo Whiskeya - 
ječmen, kvas in voda. Da pri prvi destilaciji dobijo tekočino, ki ima 25% alkohola, nato pa 
z ponovno destilacijo povečajo vsebnost alkohola na 70%. Alkohol od 70 do 63% 
imenujejo čisti in ga uporabijo za izdelavo visoko kvalitetne pijače. Tega pridobijo od 
vsake kuhe okrog 15%. 
Whisky po končanem postopku destilacije natočijo v lesene sode. Pretežno so to stari sodi 
uvoženi iz Španije, kjer so v njih hranili cherry. Škotski hrast za izdelavo sodov ni 
primeren saj raste prepočasi in ima zato pregoste letnice. Taki sodi ne dajo zadosti arome 
in barve. Po treh letih pijačo pregledajo in jo še za sedem let shranijo v sode. Les daje 
pijači značilen vonj in barvo. V desetih letih izhlapi okrog 20% tekočine. Pravijo, da je to 
davek za angele. 
Po ogledu so nas povabili še v dvorano za degustacijo in na srečanje z direktorjem 
destilarne. Ta nam je povedal kar nekaj zanimivosti. Med drugim nas je izredno presenetil 
s podatkom, da kar 25% prihodka destilarne prinesejo vodeni ogledi. Letno jih obišče 
preko 100.000 ljudi.  
 
Popoldne smo obiskali naravni rezervat kjer prostovoljci varujejo gnezda in jajca ptic, ki 
jim pri nas pravimo rečni orel. Jajca teh ptic so bila zelo priljubljena kulinarična 
specialiteta, zato so pred leti na tem področju organizirali službo prostovoljcev, ki s 
pomočjo tehničnih sredstev (kamere, daljnogledi za nočno opazovanje) v sezoni parjenja 
skrbijo, da nepridipravi ne delajo škode in kradejo jajc. 
 
 
Četrtek, 21.9.2006 
(povratek) 
 
Po zgodnjem vstajanju smo se odpeljali proti Edinburgu. Na letališču smo se poslovili 
uredili vse formalnosti in odleteli proti Londonu. Tam smo postopek ponovili s tem, da je 
bilo potrebno na pregled osebne prtljage čakati precej dlje kot v Edinburgu. Let je bil 
miren in ko smo pristali na Brniku smo vsi ugotovili, da je povsod lepo vendar doma 
najlepše. Tako se je končala naša 12 dnevna avantura v kateri smo doživeli veliko lepega 
in se naučili predvsem to, da je pomembna glava in srce, vse ostalo pa pride samo od sebe.   
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STROKOVNA EKSKURZIJA ŠKOTSKA (dnevna poročila) 
 
 
Nedelja 10.9:  
Odhod iz Brnika do Londona in iz Londona do Edinburga. 
 
Ponedeljek 11.09:  
Ogled Scottish Natural Heritage. Predstavitev varovanja okolja in naravne dediščine. 
Sledil je sprehod skozi park, kjer se v neposredni bližini nahaja odlagališče odpadkov. Tu 
smo lahko videli praktični primer odplinjevanja metana, ki nastane med razkrajanjem 
komunalnih odpadkov. 
 
Torek 12.09:  
Obisk gozdarskega podjetja Forestry Comission v Crianlarichu. To je vladna organizacija, 
ki skrbi za gospodarjenje z gozdovi. Ustanovljena je bila leta 1919. Škotska je imela ob 
ustanovitvi le 4% gozdnih površin. Intenzivno in plansko delo (strategija, dolgoročni in 
enoletni plani) ter srčnost gozdarjev je prispevalo k sedanji številki, to je 17% pogozdene 
površine Škotske. 
Popoldne smo si (hoja po strmem bregu) ogledali opuščen rudnik svinca. 
 
Sreda 13.09:  
Mestna hiša v Edinburgu in sprejem v Evropski sobi. Mesto ima 450.000 prebivalcev s 
površino 262 km2. Problemi, ki so najbolj pereči in se jih lotevajo zelo učinkovito so 
povezani s prometom (kot vsa mesta tega sveta). To so parkirna mesta, umirjanje prometa, 
javni prevozi, kolesarjenje in peš hoja ter urejanje ostale komunalne infrastrukture. 
Zelo zanimiv je bil ogled naselja Slateford Green (120 stanovanj za 250 ljudi). Večina 
stanovanj je v najemu del pa je prodanih. Zanimivost je v tem, da ni parkirnih mest 
(prebivalci naj bi uporabljali javni prevoz ali kolo), da je naselje energetsko zelo varčno in 
da uporablja sivo vodo (deževnico). Urbanistično je oblikovano tako, da stavbe (kot 
ograja) obkrožajo notranje zelene površine. 
 
Četrtek 14.09:  
Predstavitev agencije »SEPA« (Scotish Envirament Protection Agency). SEPA je državna 
inštitucija, ki skrbi za varovanje okolja, skladen razvoj, planiranje in izobraževanje.  
 
Petek 15.09:  
V Perthu so nam strokovni delavci, zadolženi za posamezna področja, predstavili ločeno 
zbiranje odpadkov, sortiranje odpadkov in servis izvajanja uslug. Območje ki ga pokrivajo 
z zbiranjem odpadkov šteje 140.000 ljudi.  
 
Sobota 16.09:  
Ogled mesta Glasgow in nogometne tekme.  
 
Nedelja 17.09:  
Prosti dan, brez strokovnih ogledov.  
 
Ponedeljek 18.09:  
Obisk mesta Perth, kjer so nam v mestni občini posamezni člani za različna področja 
predstavili urejanje parkov in vse kar je povezano v zvezi z komunalno ureditvijo.  
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Torek 19.09:  
Ogled deponije v zapiranju na robu mesta Wishav. Deponijo so zaprli pred petnajstimi leti, 
in je v celoti razplinjena. Najprej so na omenjenem območju izkopavali šoto (kot energent 
in rodovitno prst). Danes je to območje z zelo raznoliko vegetacijo. Na območju 
nameravajo zgraditi deset tipskih hišic (prvo že letos). Posebnost gradnje bo uporaba 
»odpadnih« materialov (avtomobilske gume), materialov, ki se dajo brez težav reciklirati 
(les) in uporaba obnovljivih virov energije (sonce, veter, biomasa). Po vzorčni stavbi bodo 
nadaljevali z urbanizacijo. Hiše bodo namenjene različnim javnim potrebam (klubske in 
socialne aktivnosti za okoličane, socialna stanovanja,…  
Popoldne sledi ogled mesta – tovarne New Lanark, kjer je škotski socialni utopist Robert 
Owen pred 200 leti postavil osnove za vseživljenjsko učenje, predvsem pa vpeljal veliko 
socialnih dobrobiti za delavce (bolnica, malica, otroci ne delajo,…). V se to smo videli in 
doživeli med ogledom mesta, ki je danes muzej.  
 
Sreda 20.09:  
Ogled destilarne Wiskija v Famous Grouse. 
 
Četrtek 21.9:  
Vrnitev v domovino. 
 
Kakor koli že, ekskurzija je v celoti uspela. Morda bi bilo dobro v bodoče razmišljati o 
organizacij ogledov komunalne infrastrukture (aktivnega odlagališča komunalnih 
odpadkov, vodovodnega zajetja, čistilne naprave itd.). 
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Program Leonardo da Vinci 

ŠKOTSKO KOMUNALNO IZOBRAŽEVANJE SLOVENCEV 

10. – 21. september 2006 
 
V popoldanskih urah zbor na letališču Brnik. Sledi polet do Londona, kjer na letališču 
Stantsted presedemo na letalo za Edinburgh, kamor prispemo v poznih nočnih urah. Sledi 
transfer s kombijem v Comrie, kjer se namestimo.  
 
 
Ponedeljek, 11.09.2006 
 
SCOTTISH NATURAL HERITAGE 
Prvi dan ogledov smo pričeli z obiskom zavoda za ohranitev naravne in kulturne dediščine. 
Zavod skrbi za naravo in živali, izobraževanje ljudi, veliko pozornost pa namenjajo 
izobraževanju najmlajših. Po predavanju smo si ogledali učno pot, kjer izobražujejo 
otroke, odrasle in tudi učitelje. Ob učni poti imajo razne postaje za učenje, kot na primer 
vrtno uto, skriti prostor v grmovju, umetno gnezdišče za ptice, tako da je učenje bolj 
privlačno, posebej za otroke. 
 
VETERNE ELEKTRARNE 
Popoldan je sledil drugi del ogleda in sicer smo si nazorno ogledali izgradnjo veterne 
elektrarne. Pred odhodom smo imeli krajše predavanje, kjer so nas podučili o morebitnih 
nevarnostih pri samem ogledu, načinu izgradnje, tehničnih podatkih in podobno. Ko smo 
se opremili z zaščitno opremo, nas je organizator prepeljal na gradbišče s terenskimi 
avtomobili. Izgradnjo smo si ogledali od samega začetka, to je od temeljev, pa do končne 
opreme in povezave v skupni center. 
 
 
Torek, 12.09.2006 
 
GOSPODARJENJE Z GOZDOVI 
Odpeljali smo se v mesto Crianlarich, kjer smo bili dogovorjeni z gozdarji, da nam 
razkažejo in povejo nekaj o njihovih gozdovih. Leta 1919 je bilo le 4 % njihovega ozemlja 
prekritih z gozdovi. Danes je gozdov približno 17 %. Sprehodili smo se po zelo 
močvirnatem terenu do dreves – plemenjakov, na katere so zelo ponosni. V sedanjem času 
se povečuje tudi sprehajalni turizem po teh območjih, kar pa ni čudno saj 90 % ljudi živi v 
mestih. 
 
RUDNIK 
Po izvrstnem kosilu smo se odpeljali v Tyndrum, kjer smo si ogledali opuščen rudnik 
svinca. Začetek rudnika sega v leto 1424. Na ogled opuščenega rudnika smo se sprehodili 
kar precej visoko in nisem si mogel zamisliti, kako so ljudje takrat trpeli pri pridobivanju 
rude. Na poti do rudnika me je prevzela lepota pravljičnega gozda. 
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Sreda, 13.09.2006 
 
EDINBURGH 
V Edinburghu, glavnem mestu Škotske, smo najprej obiskali mestno hišo, kjer so nas zelo 
lepo sprejeli. Predavanje je pričel Mr. Kevin, obsegalo pa je mestno ureditev, skrb za 
šolske otroke – omejitve hitrosti okoli šol skratka celotna strategija prometa. Mrs. Michele 
razlaga način dela oziroma reševanje problemov prometnih nesreč z udeleženci predvsem 
otroki. Mr. Gordon nam je predstavil problem parkiranja v mestu in določene rešitve. 
 
V nadaljevanju smo si ogledali mestno jedro Edinburgha in se sprehodili do parlamenta, 
kjer smo v parku imeli kosilo. Po krajšem odmoru smo si ogledali čudovit parlament 
španskega arhitekta. Parlament so Škoti ustanovili leta 1999. Zanimiv objekt so gradili 
dalj časa in je prava turistična atrakcija. Ob neposredni bližini parlamenta je grič, ki je 
ostanek nekdanjega vulkana in je namenjen predvsem rekreaciji. 
 
V popoldanskem času smo si ogledali še naselje varčnih hiš. V naselju ni avtomobilov, 
gradbeni materiali so predvsem iz odpadnih snovi objekti pa porabijo zelo malo energije. 
 
 
Četrtek, 14.09.2006 
 
STIRLING - SEPA 
Na ogled smo se odpravili Stirling. SEPA je organizacija, ki se ukvarja z varovanjem 
okolja, predvsem na področju varovanja narave, nadzor nad onesnaženjem, izobraževanje 
in podobno. Področje njihovega dela je ogromno, saj imajo samo obale 11.800 km, katera 
predstavlja 66 % obale Velike Britanije in 11 % celotne Evropske obale. 150 jezer ima 
večjo površino od 1 km2, manjših pa je veliko več. Nadzor in kontrolo onesnaženja vršijo 
tudi na približno 100.000. km rek. Ti podatki nam veliko povedo obseg njihovega dela. 
 
Popoldne smo se odpeljali v Bathgate pri Livingstonu, kjer smo si v močnem deževju 
ogledali rastlinsko čistilno napravo. To so nekakšni zadrževalniki meteorne vode v obliki 
jezer, tako da voda počasi ponika, onesnaženje pa ostane na rastlinah, kjer se s pomočjo 
sonca in ultravijoličnih žarkov razgradi. 
 
 
Petek, 15.09.2006 
 
PERTH – ODPADKI 
V petek smo se odpeljali v Perth, kjer smo imeli predstavitev ravnanja z odpadki. Obiskali 
smo nekakšno upravo komunalnega ravnanja z odpadki, kjer smo poslušali predavanje. 
Njihova regija leži v centralni Škotski, skupaj pa je na Škotskem 11 regij. V njihovem 
področju živi 140.000 prebivalcev v 64.000 gospodinjstvih. Žal pa nam zadev na terenu 
niso pokazali. Na sprehodu po mestu smo opazili le nekaj plakatov, kateri prebivalstvo 
spodbujajo k ločenemu zbiranju odpadkov. 
 
DRUMOUND GARDEN 
Na poti proti hostlu smo se ustavili v prekrasno urejenem vrtu. Takšno urejenost vseh 
rastlin v vrtu oziroma parku si lahko samo zamisliš. Vsi smo bili presenečeni in začudeni 
saj dokler stvari ne vidiš, ne verjameš da je kaj takšnega sploh mogoče narediti. 
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Sobota, 16.09.2006 
 
GLASGOW 
V soboto smo imeli na programu ogled industrijskega mesta Glasgow. Z nekaterimi 
nogometnimi navdušenci sem si ogledal nogometno tekmo Scotland premierleague med 
domačim Celticom in Dunferrmline. Domači so zmagali z 1:0, vendar me je bolj kot 
rezultat navdušilo vzdušje na stadionu kjer je bilo 56.000 navijačev. Po tekmi smo se peš 
vračali proti mestu, tako da smo v živo doživeli utrip v pubih.  
 
 
Nedelja, 17.09.2006 
 
Nedeljo smo si izbrali za dan počitka in prosti program. Dopoldan smo izkoristili za 
počitek in pripravo nedeljskega kosila – goveja juha, restan krompir, govedina, popoldan 
pa smo najeli kolesa in se še s te plati ogledali Škotsko pokrajino. 
 
 
Ponedeljek, 18.09.2006 
 
PERTH – ZELENE POVRŠINE, PARKI 
V ponedeljek ponovno obiščemo Perth. Vendar tokrat zaradi urejenosti samega mesta, 
parkov in pokopališča. V Perthu so se po letu 1989 odločili, da uredijo mesto. Prej je 
namreč mesto bilo zelo umazano. Po predavanju si ogledamo mesto. Povsod so cvetlični 
nasadi, urejene sprehajalne poti, park je pred naraslo vodo zaščiten z nasipi in velikimi 
vrati, katere po potrebi zaprejo, da zaščitijo mesto pred poplavami. 
 
Drugi del ogleda pa smo posvetili rastlinjaku, kateri je lociran na robu mesta. Ogledali 
smo si rastline, katere gojijo v samem rastlinjaku in način vzgoje. 
 
 
Torek, 19.09.2006 
 
WISHAW – REKULTIVIRANO ODLAGALIŠČE, 
Odpeljali smo se južno od mesta Glasgow do mesta Wishaw, kjer smo si ogledali 
rekultivirano odlagališče odpadkov. Odpadke so odlagali v opuščen rudnik (dnevni kop). 
Odlagališče so zaprli pred petnajstimi leti. Sedaj je na tem območju urejen park s 
sprehajalnimi potmi. V načrtu imajo, da na tem območju zgradijo hiše iz odpadnih 
materialov, kot so izrabljene avtomobilske gume, steklo in podobno. Poudarek je izkoristek 
sončne in veterne energije. 
 
NEW LANARK – MESTO MUZEJ 
V popoldanskem delu obiščemo muzej delavskega naselja, katerega je svojim delavcem 
zgradil tovarnar Robert Owen. V naselju so bili poleg tovarniških še stanovanjski objekti, 
šola za delavske otroke, trgovina in pa samo stanovanjsko poslopje lastnika. Ogled je bil 
zanimiv, zelo zanimiv. Na reki Clyde, katera teče skozi mesto muzej New Lanark smo si 
ogledali tudi znamenite slapove. 
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Sreda, 20.09.2006 
 
GLEN TURRET – DESTILARNA  
Zadnji dan pred odhodom domov smo si ogledali destilarno Whiskeya. Destilarna v vasici 
Glen Turret spada med manjše destilarne na Škotskem, je pa ena izmed najstarejših. 
Ogledali smo si sam postopek proizvodnje Whiskeya in ga seveda na koncu tudi 
degustirali. Po ogledu nam je spregovoril sam direktor destilarne. Letno destilarno obišče 
okoli 100.000 tisoč ljudi in ogledi prispevajo kar 25 % prihodka. 
 
DUNKELD – NARAVNI REZERVAT 
Popoldan smo si po obilnem kosilu ogledali mesto Dunkeld, katero je med najstarejšimi 
mesti na Škotskem. Ogledali smo si ulico, kjer je bila nekoč tržnica in zanimivo katedralo. 
Po ogledu mesta smo si ogledali naravni rezervat, ki je namenjen za opazovanje živali, 
predvsem ptic. Zelo so ponosni na ptico rečni orel, ki je zelo ogrožena vrsta. 
 
 
Četrtek, 21.09.2006 
 
POVRATEK DOMOV 
Prelepa Slovenija! 
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POROČILO S STROKOVNEGA IZLETA NA ŠKOTSKEM OD 10.9. 
DO 21.9.2006 

 
Nedelja, 10.9.2006 
 
V prelepem jesenskem vremenu smo se okoli 14.30 ure zbrali pred letališko zgradbo v 
Ljubljani, kjer smo uredili formalnosti glede poleta proti londonskemu letališču Stansted in 
potem naprej proti Edinburghu. Na Brniku je bil pregled temeljit, a niti približno ne tako 
»oster« kakor na londonskem letališču. Kljub temu nam to ni pokvarilo dobrega 
razpoloženja. Okoli polnoči smo prispeli na edinburško letališče, kjer nas je pričakala 
naša škotska vodička Libby. Z dvema kombijema smo se odpeljali do našega cilja blizu 
manjšega mesteca Comrie. 
 
 
Ponedeljek, 11.9.2006 
 
Prvi dan našega popotovanja na Škotskem smo obiskali zavod Škotske naravne dediščine 
(Scotish natural heritage) v Batllebyju. Tam smo imeli predavanja o tem kako se trudijo 
pri ljudeh vzbuditi odgovornost za skrb do narave. Večina države je obdelane, zato se 
trudijo, kot smo lahko videli v večjem ograjenem področju, ohraniti naravo nedotaknjeno. 
Pred nekako dvema letoma so sprejeli zakon, da lahko gredo ljudje kamorkoli v naravo, če 
se obnašajo primerno. Pokazali so nam, kako se trudijo pri razmnoževanju ptic na rečnih 
bregovih v posebnih »valilnicah«, kako izsekavajo rododendron, ki je prava nadloga, ki 
zavira rast podrastja, potem rast nedotaknjenega travnika, itd. 
 
Popoldne smo si ogledali »polje vetrnih elektrarn«. S terenskimi vozili smo se odpeljali 
kakšnih deset kilometrov vstran, kjer smo lahko videli kako začnejo z gradnjo. Ker je 
področje zelo močvirnato, so nas opozorili, da naj se gibljemo le po nasutih tleh. 
Načrtovanih je 32 vetrnic s skupno močjo 72 mW. Področje, kjer gradijo elektrarne, je 
veliko okoli 13 km2, vrednost investicije bi pa naj bilo približno miljon £ na »vetrnico«. 
Glede na to kako veter piha, se lahko lopatice na vetrnici obračajo v želeni smeri. 
 
 
Torek, 12.9.2006 
 
Odpeljali smo se mimo jezera Earn (Loch Earn) proti Crianlarichu in potem še proti 
Tyndrumu. Pod vodstvom gospoda Donalda Mc Neila smo si ogledali velik ograjen 
prostor, kjer varujejo borovce in podrastje pred divjimi zajci in jeleni, ki uničujejo le-to. 
Zanimivo je pobočje, kamor smo se vzpeli. Čeprav je na strmini, je pobočje močvirnato in 
je potrebno paziti, da se tla ne vdrejo pod nogami.  
V začetku prejšnjega stoletja je bilo le 4% Britanskega otoka prekritega z gozdom, do 
danes jim je pa uspelo ta odstotek zvišati na 17%. Da ni ta delež še večji, je v precejšnji 
meri krivo tudi nedostopnost področij. Ker gozdnih cest skorajda ni, potrebujejo posebna 
vozila, ki lahko premagujejo pretežno močvirnata področja.  
Po kosilu, ki ga mi nismo vajeni (paradižnikova juha in sendviči), smo se odpeljali v 
bližino Tyndruma, kjer smo si ogledali zapuščen rudnik svinca, star okoli petsto let. Okrog 
leta 1930 so rudarjenje v tem rudniku opustili. Narava je - zlasti v spodnjem delu pobočja - 
že prekrila sledove rudarjenja. 
 



Oto Janežič: Poročilo iz strokovne ekskurzije   2 

Sreda, 13.9.2006 
 
Ko smo obiskali Edinburgh, glavno mesto Škotske, smo lahko že ob vstopu v mesto 
ugotovili, da je promet veliko manjši kot je običajno v tako velikih mestih. Edinburgh ima 
namreč okoli 460.000 prebivalcev. Kot smo kasneje izvedeli, je to posledica načrtovanega 
zmanjševanja prometa v samem mestnem jedru. S tem želijo tudi spodbuditi ljudi k 
gibanju: pešačenje, kolesarjenje… Sprejeli so nas v prelepi mestni hiši, kjer ni manjkalo 
čudovitih starih slik. Mestna hiša naj bi imela okoli petsto soban in okoli tisoč petsto oken, 
od katerih naj bi jih precej še vedno imela prvotno steklo. Po predavanju smo si ogledali 
glavno edinburško ulico, ki jo urejujejo tako, da ji dajejo prvotni videz in menjajo asfalt z 
granitnimi kockami.  
Popoldne smo si ogledali škotski parlament, katerega si ogleda veliko ljudi. Načrtovali so 
ga arhitekti iz Barcelone, gradnja le tega pa je bila zelo draga. 
 
 
Četrtek, 14.9.2006 
 
Četrti dan našega bivanja na Škotskem smo obiskali Stirling, kjer so nam pripravili 
predstavitev organizacije SEPA (Scottish Environment Protection Agency) ali po 
slovensko: agencija za varovanje okolja. Področja delovanja agencije je varovanje narave 
pred onesnaževanjem,  
Škotske obale je okoli 11.800 km, to je 66% vse obale Združenega kraljestva, ter 11% 
obale Evropske unije. Od tega je onesnaženih 10%, zelo onesnaženih voda pa le 3%. 
Osnova za delovanje jim predstavljajo smernice Evropske skupnosti. Po njhovih 
ugotovitvah bi lahko reciklirali 70% odpadkov, trenutno pa jih 23%. Zavedajo se, da 
reciklirajo precej manj od mnogih dežel evropske skupnosti, pri recikliranju jedilnih olj pa 
so na vrhu v ES. Popoldne smo obiskali še zbiralnike in zadrževalnike meteorne vode v 
Bathgateu v bližini Livingstonea. 
 
 
Petek, 15.9.2006 
 
V petek smo imeli predavanje o odpadkih v Perthu, nekdaj rezidenci škotskih kraljev, na 
bregovih reke Tay. Samo mesto ima okoli 40.000 prebivalcev, območje, ki ga »čistijo« pa 
ima 140.000 prebivalcev v približno 64.000 gospodinjstvih. Regija, ki jo oskrbujejo, leži v 
osrednji Škotski, delo pa opravljajo z 42 tovornjaki. Njihov slogan je 3R (reduce, reuse, 
recycle). Z ločevanjem odpadkov so začeli dve leti nazaj, a se učinki že poznajo. Zelo 
dobro se lotevajo obveščanja ljudi na temo ločenega zbiranja odpadkov. Posebno 
pozornost posvečajo ozaveščanju osnovnošolskih otrok. 
 
 
Sobota, 16.9.2006 
 
Pa smo dočakali dan, katerega smo nekateri nestrpno pričakovali. Popoldne - točneje ob 
treh popoldne - je bila v Glasgowu prvenstvena tekma med domačim Celticom in 
Dunfermlineom, klubom iz istoimenskega mesteca severno od Edinburgha. Mesto je dokaj 
zanimivo, a sem bil razočaran nad čistočo, bolje rečeno nečistočo dela mesta v bližini 
stadiona. Fasciniralo nas je vzdušje na samem stadionu. Udeleženec lige prvakov je igral s 
predzadnje uvrščenim klubom, na stadionu pa se je zbralo nekaj manj kot 56.000 
gledalcev! Tudi travnata površina je bila prečudovita. Zdelo se nam je, kot bi razprostrli 
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preprogo, tako gladka površina je. Za naše razmere povsem neverjetna številka. Rezultat je 
bil, po slabi igri, 1:0 za domače.  
Po končani tekmi smo odšli. ne boste verjeli(!), v pub navijačev domačega moštva. Ko so 
izvedeli da smo Slovenci, smo raztegnili slovensko zastavo in smo bili zares »gor vzeti«. Na 
žalost pa lepe stvari kratko trajajo in smo morali kmalu oditi, saj so nas v središču mesta 
čakali ostali člani naše skupine. 
 
 
Nedelja, 17.9.2006 
 
Prosti dan smo izkoristili vsak po svoje. Trije smo se odločili za izposojo koles. Odpeljali 
smo se proti bližnjemu Crieffu. Nič nenavadnega, bi rekel človek. A za nas je bila to 
nevsakdanja dogodivščina voziti se po levi strani ceste. Nehote nas je vleklo proti sredini 
in med smehom smo drug drugega opominjali, da je treba voziti po levi strani. Proti 
večeru smo se odpeljali še v Comrie, a smo - na žalost spet - morali zapustiti pub pred 
nočjo, ker nismo imeli luči. Kot zanimivost naj omenim še to, da smo vsi z navdušenjem 
sedli v gostilno, ker ni bila zadimljena. Ker je prepovedano kajenje, je za naše razmere 
nenavadno, da lokal ni zadimljen. 
 
 
Ponedeljek, 18.9.2006 
 
Dopoldne so nas sprejeli v mestnem svetu Pertha in Kinrossa. Predstavili so nam kako 
urejujejo parke, ter predvsem kakšen je njihov namen. V okrožju Perth je okoli 2000 
kvadratnih milj zelenih površin. Njihov namen je, da se lahko ljudje na njih sprostijo, 
igrajo, jedo, se učijo… Drevesa imajo nasajena na glavnih nakupovalnih ulicah, ob 
cestah… Ko načrtujejo in vzdržujejo parke, o tem obveščajo ljudi 
Tudi tam imajo težave z vandali. Sedemstopet (705) stvari so popravili kot posledico 
vandalizma v letu 2005. Imajo tudi 181 otroških igrišč, pa šolska igrišča, igrišča za golf 
(sploh teh je na Škotskem ogromno-več kot 4000), teniška igrišča. V parkih prirejajo krose, 
bowling na travi in še 200 »sport pitches« (v prevodu mislim da to pomeni »športna 
igrišča«).  
Zelo domiselno je urejen tudi nasip ob reki Tay, ki je nekak »podaljšek ogromnega parka, 
na katerem sem preštel vsaj 14 golov za nogomet. Ta nasip se nadaljuje z obzidjem, v 
katerem so vgrajena velika vrata, ki jih ob naraščajoči reki zaprejo, da mesta reka ne 
poplavi. Nekdo je omenil, da naj bi idejo za ta vrata dobili v Ljubljani. 
Ogledali smo si tudi staro pokopališče, na katerem je najstarejši spomenik iz 16. stoletja. 
75.000 funtov porabijo letno za postavitev teh starih spomenikov, ki se zaradi starosti 
nagnejo. Na koncu delovnega dne smo si ogledali še mestno vrtnarijo. 
 
 
Torek; 19.9.2006 
 
Južno od Glasgowa leži mestece Wishaw. Ogledali smo si področje, kjer je bilo nedolgo 
tega (kakšnih petnajst let nazaj) smetišče, zdaj pa s ponosom pokažejo to rekultivirano 
področje. Po nekakšnem - zelo lepem - ribniku plavajo labodi, race, na velikem področju, 
ki spominja na zapuščen travnik, pa je speljanih veliko sprehajalnih poti. Metan se ne 
sprošča več, kar ugotavljajo z rednimi meritvami.  
Ogledali smo si tudi dnevni kop šote. Tam so okoli leta 1930 našli dobro ohranjeno truplo, 
staro bi naj bilo kakšnih 300 let, ki je zdaj razstavljeno v edinburškem muzeju.  
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Popoldne smo se odpeljali še južneje; proti New Lanarku in si ogledali naselje za delavce, 
ki ga je vodil Robert Owen okoli leta 1800. Delavci so se imeli možnost izobraževati, 
bivanje pa je bilo znosnejše kot drugje na otoku v tistem času. Zdaj je v teh prostorih 
urejen lep muzej z mnogimi stvarmi, ki so ohranjene še iz tistih časov. Ob naselju je reka 
Clyde, ki gorvodno ustvarja lepe slapove. 
 
 
Sreda; 20.9.2006 
 
Nedaleč od našega prebivališča je destilarna viskija, ki je bila ustanovljena v 18.stoletju. 
Ogledali smo si nastanek viskija od začetka do konca. Čez vse to nas je vodil prijazen 
vodič, ki je posebej poudaril, da govori škotsko angleščino, ne angleško. Glavne sestavine 
za proizvodnjo viskija so: kvas, voda in ječmen. Viski zori v posebnih hrastovih sodih, ki 
jih uvozijo iz Španije. Po desetih letih, ko viski dozori izhlapi 20% le-tega. Da ima viski 
svoj značilen okus pripomorejo tudi hrastovi sodi, zato jih uvažajo, ker bi sodi iz domačega 
hrasta ne bili primerni. 
Drugi del dneva je bil rezerviran za ogled katedrale, katere starost sega v 12.-13. stoletje, 
v kraju Dunkeld, ob cesti, ki vodi v škotsko višavje. 
Nedaleč vstran je Loch of the Lowes., kjer je rezervat divjih živali. Najbolj ponosni so na  
ribjega orla (osprey), ki se hrani z ribami. Po dolgem obdobju, se je pred petdesetimi leti 
zopet naselil na tem jezeru in sedaj gnezdi na štirih krajih na Škotskem. Na več krajih ob 
jezeru so namestili tudi kamere, med drugim tudi nad gnezdom omenjene ptice. Prav tako 
lahko iz opazovalnice ob jezeru obiskovalci opazujejo dogajanje na in ob jezeru z večjimi 
daljnogledi. 
 
 
Četrtek, 21.9.2006 
 
Prišel je tudi ta dan in v zgodnjih jutranjih urah smo se odpravili domov. Poleta sta bila 
mirna, le pripetije na londonskem letališču Stansted si bom zapomnil za vse življenje.  
Čeprav smo se veselili odhoda, moram priznati, da mi je bilo žal posloviti od dežele, ki je 
tako drugačna od naše Slovenije. Resnično bi se rad še vrnil nazaj! Naj Škoti ne zamerijo, 
a že na brniškem letališču smo si oči »napasli« na prelepih Slovenkah, ki jih je bilo več na 
Brniku, kot Škotinj ob vsem našem 12-dnevnem rajžanju po Škotski. 
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STROKOVNA EKSKURZIJA ŠKOTSKA (dnevna poročila) 
 
 
Strokovna ekskurzija se je pričela 10.09.2006 z poletom iz Brnika proti Londonu in s 
presedanjem naprej proti Edinburgu na Škotskem, kamor smo prispeli v pozni večerni uri. 
Iz letališča smo nadaljevali pot proti mestu Comrie, kjer smo bivali v idiličnem hostlu 
nekaj kilometrov od mesta. 
 
1. DAN - Ponedeljek 11.09.2006 
Scottish natural heritage– Zavod za ohranitev naravne dediščine 
Predavatelji: Tess Darwin in Lindsy Gibb 
 
Ogled SNH (Scottish Natural Heritage), kjer nam predstavijo varovanje naravne 
dediščine. SNH je vladna organizacija, ki izobražuje in vzgaja otroke ter njihove učitelje s 
poudarkom na varovanju okolja. Po predstavitvi sledil sprehod skozi park oz. učno pot, 
kjer se otroci seznanjajo, kaj vse je potrebno storiti, da je okolje lepše in prijaznejše in se 
jo lahko poslužujejo tudi druge institucije in v neposrednem stiku z naravo. Na učni poti 
smo opazovali opuščeno odlagališče odpadkov, kjer se izvaja odplinjevanje metana, rdečo 
veverico, izdelano leseno učilnico v naravi, ptičja gnezdišča… 
 
Wind farm at Breas of Doune – veterna elektrarna  
 
V popoldanskem času sledi ogled vetrnih elektrarn v izgradnji. Podjetje ALFRED 
MAIPINE nam je predstavilo projekt postavitve 36 vetrnih elektrarn. Pridobivanje 
električne energije na osnovi obnovljivih virov je v današnjem času izredno pomembno, saj 
ne predstavlja onesnaževanja okolja. Izgradnja sama predstavlja velik poseg v naravno 
okolje, saj se gradnja razprostira na površini 20 km2. Postavitev vetrnice predstavlja velik 
strošek. Vetrnice so postavljene na močvirnem področju - šota. Temelji za vetrnico segajo 
3 do 4 m globoko,visoke so 100 m, krak vetrnice pa je dolg 30 m. Zaradi turbulence so 
stebri postavljeni na razmaku 400 m, zaradi različne osi vetrnice na razdaljo 300 m. Pri 
polnem obratovanju proizvede vsaka 2MW električne energije. V temelj je vgrajeno 200 
m3 betona. Z deli so pričeli lansko leto v juniju. Vrednost investicije je 75 mio £. 
Postavitev ene vetrnice traja približno 2 tedna za postavitev temelja, ter 1-2 dni da 
vetrnico postavijo pokonci.  
 
 
2. DAN - Torek 12.09.2006 
Forestry Commission  
Predavatelji: Donald McNeill in Suzane  
 
Obisk gozdarskega podjetja Forestry Comission v Crianlarichu.. To je vladna 
organizacija, ki skrbi za gospodarjenje z gozdovi. Ustanovljena je bila leta 1919. Škotska 
je dežela z malo gozdne površine, vendar jo sedaj nadomeščajo s saditvijo novih gozdov. V 
preteklosti je bilo je bilo pogozdene površine komaj 4%. Vzrok za to je bil preveliko število 
ovac, jelenjadi, sekanje. Gozdove so začeli ohranjati šele v osemdesetih letih. Danes 
predstavlja gozd na Škotskem 17 % površine (kar je za naše razmere še vedno malo). 
V nadaljevanju smo si ogledali opuščen rudnik svinca v Tyndromu. Rudnik je v celoti 
varovano območje samo za oglede z izkopnimi rovi in strmim pobočjem, kjer so ročno 
transportirali rudo. Tu smo kar lepo sprehodili po hribu navzgor in navzdol seveda. 
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3. DAN - Sreda 13.09.2006 
City chambers of Edimburg – Mestna hiša 
Predavatelji: Kevin O¨Kane, Seadny Morgen, Michael More, Sandy Gordon 
 
Edinburg ima 450.000 prebivalcev in se razprostira na površini 262 km2. Vsako leto se 
delajo plani različnih ureditev infrastrukture. Imajo približno 500 km cest, pločniki, 
kolesarske steze ter 400 mostov. Velik problem so parkirna mesta, saj ima mesto veliko 
obiskovalcev. Mestna oblast je sestavljena iz 58 svetnikov, ki pa so vsi politično voljeni. 
Vse ceste so popisane, vzdrževanje in gradnja se izvaja na podlagi ocenjevanja in 
točkovanja in razvrstitve v prednostne liste. Vsako leto naredijo letni plan prometne 
ureditve, njene ekonomije in financiranja. Začeli so z različnimi plani in načrti, ki 
vsebujejo boljše in lažje življenje v tako ogromnem mestu, kot so; vedno bolj spodbujajo 
ljudi k hoji, uporabi koles, javnega prevoza in s tem posledično zmanjšanje uporabe 
avtomobilov ter manj prometnih zamaškov v mestu, upokojenci imajo brezplačen prevoz, 
dve avtobusni podjetji sta državni, ostala so zasebna. Na cestišču, kjer je narisana zelena 
črta, pomeni to najkrajša pot v center, ki je namenjena samo avtobusom, za večjo varnost 
na cestah so v oklici šol zmanjšali hitrosti na 20 milj na uro s postavitvijo fizičnih ovir, 
grbine, otoki, uporabljajo merilce hitrosti okoli šol, zgradili so novo bolnišnico na robu 
mesta in cesto do nje , kar jih je stalo 2,4 mio £ in podobno. Po predavanju so nas 
popeljali po mestu, kjer smo si lahko ogledali kako obnavljajo cesto. Asfalt nadomeščajo z 
granitnimi kockami (tako kot je bilo včasih). 
Popoldan smo si ogledali novi Škotski parlament, ki je postal prava turistična znamenitost. 
Za Škote ima velik pomen. Gre za moderno arhitekturo, ki se zelo prepleta z okoljem. Sama 
zgradbe je bila velik izziv za arhitekta, saj se sklada z okolico in gričem Arthur'Seata, ki se 
dviga v neposredni bližini, iz katerega je najlepši pogled na Edinburg. 
 
Slateford Green 
Predavatelj: predstavnik HOUSIN ASOCIATION, agencije za upravljanje in gradnjo 
stanovanj 
 
Naselje Slateford Green je zgrajeno leta 1997 ima 120 stanovanj, za 250 ljudi. Denar 
dobijo delno od države delno je zasebni. Posebnost naselja je, da nima parkirnih mest. 
Namen tega je bilo narediti območje brez avtomobilov ter večja uporaba ljudi javnega 
prevoznega sredstva. Vse vgrajene materiale je možno reciklirati. Izolacija je narejena iz 
recikliranega starega papirja. Stanovanja so namenjena socialno šibkejšim družinam, saj 
tedenska najemnina znaša za dvosobno stanovanje 50 £. 
 
 
4. DAN - Četrtek 14.09.2006 
SEPA – Scottish Enviranoment Protection Agency 
Predavaltelji: Mark Wales, Callum MC Gregor  
 
To je delno državna in delno ne državna institucija. Zaposlenih je 1200 ljudi in imajo 22 
pisarn po celi Škotski. Skrbi za varovanje in izboljšanje okolja, skladen razvoj, planiranje, 
izobraževanje, ekonomske izračune in izobraževanje. Škotska je razdeljena na 49 okrožij, 
ki imajo skupaj 1352 km2 površine. Dežela ima cca 100.000 km rek, v kateri je 90% dobre 
vode. Pitno vodo črpajo iz jezer, katerih je 150 iz katerih je 80 % vode dobre in rek v 
katerih je kar 90% dobre vode, komaj 7% je zadovoljive in 2% onesnažene. Vodo 
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onesnažujejo: kanalizacija (34%), gnojila v kmetijstvu (26%), površinske vode iz urbanih 
okolij (11%), industrijski odpadki samo (2%) itd. Velik problem predstavljajo smeti, ki jih 
ustvarijo kar 12.000.000 ton, od tega jih 70% reciklirajo. 
 
 
5. DAN - Petek 15.09.2006 
Waste services in Perth and Kinross 
Predavatelji: Keith Mc'Namara, Metthew Allen 
 
Obisk komunalnega podjetja v Perthu. Območje ki ga pokrivajo je sestavljeno iz 40 
okrožij, v katerih živi 140.000 ljudi. Imajo 42 vozil za odvoz odpadkov. Vsaka regija ima 
svoj plan ravnanja z odpadki. Pobirajo samo gospodinjske odpadke. Imajo strategijo 
pobiranja, predvsem pa recikliranja in ločenega zbiranja odpadkov in zmanjševanja 
količine smeti. Strokovni delavci, zadolženi za posamezna področja, so nam predstavili 
ločeno zbiranje odpadkov, sortiranje in servis izvajanja uslug. Evropska direktiva je 
čedalje ostrejša glede zbiranja odpadkov, saj bo do leta 2010 na odlagališče možno 
odložiti samo 75% odpadkov, do leta 2013 pa samo še 50 % smeti. Kam z ostalimi 
odpadki? Nimajo še centrov za recikliranje? So delno državna in delno zasebna lastnina. 
 
 
6. DAN - Sobota 16.09.2006 
Ogled mesta Glasgow in nogometne tekme. Bil je dan za ogled mesta, znamenitosti, 
shoping, pač dan po svoje. 
 
 
7. DAN - Nedelja 17.09.2006 
PROST DAN. Vsak se je odločil kaj si je želel, brez strokovnih ogledov. Nekateri smo odšli 
še enkrat v Edinburg. Ogledali smo si grad, muzej, mesto. Tisti, ki so ostali doma, pa so šli 
na kolesarjenje, del skupine na pohod in nabiranje gob, ostali pa so kar doma počivali. 
 
 
8. DAN - Ponedeljek 18.09.2006 
Perth and Kinross council – občina 
 
Obisk občine v mestu Perth, kjer so nam posamezni člani za različna področja predstavili 
urejanje parkov in vse kar je povezano v zvezi z komunalno ureditvijo. Občina zajema 
2200 kvadratnih milj na katerem živi 400.000 prebivalcev. Servis za urejanje javnih 
površin in komunalnih služb ureja naslednja področja: Urejanje parkov in igrišč, 
pokopališča in krematorij. Predstavljeno je bilo, kaj vse potrebuje celovita ponudba 
rekreativnih delov parka. Urejanje parkov je pomembno za  rebivalce ker v njih počivajo, 
se sprehajajo, ukvarjajo s športom in rekreacijo. Če govorimo o športnem parku je pri tem 
izredno pomembno v prostor umestiti površine za posamezne športne dejavnosti (tek, 
plavanje, golf, kolesarjenje) in druge primerne aktivnosti. Prav tako smo videli varovanje 
mesta pred poplavami z protipoplavnimi nasipi v območju parka in zidanimi zidovi vzdolž 
ulic. Posebnost protipoplavnih nasipov so posebna protipoplavna vrata, ki se zaprejo 
preden začne reka poplavljati. To je kombinacija zidu in jeklenih vrat.   
V okviru te službe delujeta v pokrajini tudi dva servisa, ki urejata pokope. Pokopališč je 
sedem. Hrani obsežno dokumentacijo o pokojnikih vse do leta 1900. Starejše podatke hrani 
muzej. Veliko potomcev zdomcev, ki išče svoje korenine se obrača na njih s prošnjo o 
podatkih o svojcih (podatki o družinskem drevesu) Pri tem jim nudijo pomoč. Spomenike, 
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ki so brez lastnikov, ali pa niso vzdrževani vzdržujejo na občinske stroške. Razmerje 
upepelitev nasproti klasičnem pokopu je 2:1.  
Sledil je ogled parkov in (kasneje) še rastlinjaka, ki goji rastline za vse parke na javnih 
površinah in za vse viseče lonce na ulicah. 
 
 
9. DAN - Torek 19.09.2006 
Individualni obisk Glasgowa. Ogled mesta, dveh muzejev in shoping spominkov. 
Spoznavanje prometne infrastrukture mesta in podeželja. 
 
 
10. DAN - Sreda 20.09.2006 
Whisky destilery – destilarna viskija 
 
Zadnji dan in navdušenje, da je vsega konec, je popestril še ogled destilarne viskija v 
Famous Grouse. Predstavnik destilarne, pristni škot, nas je s svojo duhovitostjo popeljal v 
skrivnostni svet destilacije viskija in njegove zgodovine. Zvedeli smo da je narejen iz 
ječmena , kvasa in vode. Pri prvi destilaciji dobijo tekočino, ki ima 25% alkohola, nato pa 
s ponovno destilacijo dobijo tekočino z 70% alkohola. Alkohol od 70 do 63% imenujejo 
čisti in ga uporabijo za izdelavo visoko kvalitetne pijače. Točijo ga v lesene hrastove sode, 
ki jih uvozijo iz Španije (kjer so v njih hranili chery). Taki sodi dajo viskiju aromo in 
barvo. Sode nato počivajo dolgih 10 let. Po treh letih sod prvič odprejo in z vonjem okusijo 
ali je viski dovolj kvaliteten za nadaljnjo uporabo. Njihov zaščitni znak je ptič, Fomeus 
grouse, ki živi na tem področju. Njegov življenjski prostor je bil prikazan v posebne 
prostoru. Tukaj smo videli okolje skozi oči ptiča. Škotska je dežela, ki proizvede največ 
viskija in to različnih arom ter proizvodnih znamk. 
Obiskali smo še rezervat za gnezdenje rečnega orla kjer prostovoljci čuvajo njegova jajca, 
saj so zelo priljubljena med zbiralci. Zato imajo urejeno nadzorovanje s kamerami, od 
valjenja jajc pa vse do takrat ko ptič prvič poleti v nebo. 
 
 
11. DAN - Četrtek 21.9.2006 
Vrnitev v domovino. 
 
Strokovna ekskurzija je v celoti uspela. Videli in slišali smo veliko novih stvari. Spoznali 
smo nove ljudi, njihov način življenja in del komunalne dejavnosti. 
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STROKOVNA EKSKURZIJA ŠKOTSKA (dnevna poročila) 
 
Strokovna ekskurzija ŠKIS se je pričela na Brniku, od koder smo poleteli proti Londonu in 
naprej za Edinburg. Presenečeni smo bili nad pregledi na letališču v Londonu, ki so bili 
poostreni. Pozno ponoči smo prispeli v Comrie, kjer smo se namestili v Hostlu. 
 
 
Prvi dan: ponedeljek 11.09:  
Ogled Investor in people Scottish Natural Heritage, kjer nam predstavijo  prijazna Tess 
Darwin in Lindsy Gibb predstavijo varovanje naravne dediščine. Po predstavitvi sledil 
sprehod skozi park, kjer se   otroci seznanjajo, kaj vse je potrebno storiti, da je okolje lepše 
in prijaznejše. V neposredni bližini si ogledamo nekdanje odlagališče, kjer se vrši 
odplinjevanje. 
V popoldanskem času sledi ogled Wind farm at Breas of Doune - elektrarna vetrnic   
v izgradnji. Pridobivanje električne energije na osnovi obnovljivih virov je v današnjem 
času izredno pomembno, saj ne predstavlja onesnaženosti okolja.  
Izgradnja sama pa predstavlja velik poseg v naravno okolje, saj se gradnja razprostira na 
površini 20 km2. Ena sama vetrnica predstavlja velik strošek same postavitve. Pri polnem 
obratovanju pa proizvede 2MW električne energije. Višina ene vetrnice je 100m, sama 
vetrnica pa je dolga 30m. Postavljene so v razmaku cca 400m.  
Prvi dan bivanja zaključimo z evalvacijo, in polni novih vtisov izmučeni oddidemo k 
počitku. 
 
 
Drugi dan:torek 12.09: 
 Obisk gozdarskega podjetja Forestry Comisse v Crianlarichu.. To je  vladna organizacija, 
ki skrbi za gospodarjenje z gozdovi. Ustanovljena je bila leta 1919. 
Škotska je dežela z malo gozdne površine, vendar jo sedaj nadomeščajo z saditvijo novih 
gozdov. V preteklosti je bilo je bilo pogozdene površine komaj 4%, sedaj pa že prihaja na 
17% pogozdenosti. V nadaljevanju smo si ogledali zaprti rudnik svinca. Rudnik je v celoti 
varovano območje samo za oglede z izkopnimi rovi in strmim pobočjem, kjer so ročno 
transportirali rudo. 
Pot nas je dodobra razgibala, pričakovali smo morda nekoliko več, kot smo dejansko videli 
predvsem v rudniku. Dan smo zaključili z evalvacijo.  
 
 
Tretji dan: sreda 13.09: 
 Obisk mestne hiše v Edinburgu, kjer smo bili deležni prisrčnega sprejema v Evropski sobi. 
Za naš sprejem so se pripravili predavatelji: Kevin O¨Kane, Seadny Morgen, Michael 
More, Sandy Gordon. 
 Edinburg ima 450.000 prebivalcev in se razprostira na površini 262 km2. Vsako leto se 
delajo plani različnih ureditev infrastrukture. Velik problem so parkirna mesta, saj ima 
mesto ogromno obiskovalcev. Naprej smo se odpeljali do Škotskega parlamenta, ki ima 
izredno lepo arhitekturo v okolju.  
Sledi ogled Comunyti centra (agencije za upravljanje in izgradnjo stanovanj) in naselja 
Slateford Green. Naselje je bilo zgrajeno leta1997, ima 120 stanovanj za 250 ljudi. 
Posebnost naselja je, da nima parkirnih mest. Od 120 stanovanj je večina najemnikov, del 
pa tudi lastnikov. Vse vgrajene materiale je možno reciklirati. Izolacija je narejena iz 
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recikliranega starega papirja. Stanovanja so namenjena socialno šibkejšim družinam saj 
tedenska najemnina znaša za dvosobno stanovanje znaša  50 GBM 
Okrepljeni z novimi spoznanji se vrnemo »domov«, kjer zaključimo z evalvacijo. 
 
 
Četrti dan: četrtek 14.09: 
Predstavitev agencije »SEPA« (Scotish Envirament Protection Agency). SEPA je državna 
inštitucija, ki skrbi za varovanje okolja, skladen razvoj, planiranjem, izobraževanjem. 
Škotska je razdeljena na 49 okrožij, ki imajo skupaj 1352 km2 površine. Dežela ima cca 
100.000 km rek, v kateri je 90% dobre vode. Pitno vodo črpajo iz jezer in rek v katerih je 
kar 90%dobre vode, komaj 7% je zadovoljive in 2% onesnažene. Velik problem 
predstavljajo smeti, ki jih ustvarijo kar 12.000.000 ton, od tega jih 70% reciklirajo. 
Odlično prezentacijo vredno posnemanja in občudovanja sta pripravila: Mark Wales, 
Callum MC Gregor. 
 
 
Peti dan: petek 15.09: 
Obiskali smo komunalno podjetja v Perthu, kjer so nam strokovni delavci , (Keith 
Mc'Namara, Metthew Allen), zadolženi za posamezna področja predstavili ločeno zbiranje 
odpadkov, sortiranje odpadkov in sam servis izvajanja uslug. Območje ki ga pokrivajo z 
zbiranjem odpadkov šteje 140.000 ljudi, saj zbirajo samo gospodinjske odpadke. Evropska 
direktiva je čedalje ostrejša glede zbiranja odpadkov, saj bo do leta 2010 na odlagališče 
možno odložiti samo 75% odpadkov. Presenečeni smo bili nad informacijo,da še nimajo 
centrov za recikliranje. 
 
 
Šesti dan: sobota 16.09: 
 Podali smo se v mesto Glasgow, ki ima približno 1,5 mio prebivalcev. Individualno smo si 
ogledali mesto, nekateri pa so si ogledali nogometno tekmo. Skoraj smo že začutili večerno 
nočni utrip mesta, vendar je bila pred nami še unoinpolurna vožnja do doma, zato smo 
pohiteli. 
 
 
Sedmi dan: nedelja 17.09: 
Nedelja je bil prosti dan, ki smo ga izkoristili vsak po svoje. Kolesarjenje, sprehodi in 
obisk Edinburga so bile zanimivosti, ki so nas zaposlovale, zvečer pa združile v večernem 
klepetu o dogodivščinah. 
 
 
Osmi dan: ponedeljek 18.09: 
je sledil obisk v mesto Perth, kjer so nam v mestni občini posamezni člani za različna 
področja predstavili urejanje parkov in vse kar je povezano v zvezi z komunalno ureditvijo. 
Predstavljeno je bilo, kaj vse potrebuje celovita ponudba rekreativnih  delov parka.. Videli 
smo zanimivo tehniko varovanja mesta pred poplavami z protipoplavnimi nasipi v območju 
parka in zidanimi zidovi vzdolž ulic. Posebnost protipoplavnih nasipov so posebna 
protipoplavna vrata, ki se zapro predno začne reka poplavljati. Pri ogledu rastlinjaka smo 
videli, kako vzgajajo rastline, ki jih uporabljajo na parkovnih površinah . 
Ogled nas je navdušil, saj smo spoznali mnogo novih načinov in strokovnih rešitev v zvezi z 
poplavnimi rešitvami. 
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Deveti dan: torek 19.09: 
Ogled deponije v zapiranju v Višavu. Deponijo so zaprli pred petnajstimi leti, tako da je 
tudi v celoti razplinjena. Najprej so na omenjenem območju izkopavali šoto, kot zelo 
rodovitno prst. Območje je z zelo raznoliko vegetacijo. Na območju imajo v načrtu zgraditi 
deset tipskih enodružinskih hišic za vzorec, nato pa nadaljevati z urbanizacij.  
Sledi vožnja do bližnjega Nev Lenarka, kjer si ogledamo muzej Owenove predilnice. 
Objekti so zgrajeni ob čudoviti reki Cley. V zgornjem toku reke so slapovi do katerih vodi 
sprehajalna pot. Prav tako je ob reki zgrajena elektrarna z dvema turbinama z cevnima 
dovodoma rečne vode. Muzej je izredno lepo urejen, kar kaže tudi lepo urejena okolica. 
Presenečeni  in navdušeni smo si ogledali multivizijo, ki je lahko zgled, za kakšno dobro 
predstavitev tudi v katerem od naših krajev ali muzejev. 
 
 
Deseti dan: sreda 20.09: 
Ogled destilarne Wiskija v Famous Grouse. Škotska je dežela ki proizvede največ Wiskija 
in to različnih arom ter proizvodnih znamk. Osnovna surovina in postopek fermantacije je 
približno isti kot za proizvodnjo piva. Po določenem času zorenja surovine se začne sama 
destilacije, iz katere se proizvede špirit kot osnovna tekočina za nadaljevanje postopka 
izdelave Wiskija. Zorenje Wiskija se vrši v hrastovih sodih, iz katerega se izvleče tanin kot 
barvilo za tekočino, ki traja najmanj deset let ali več. Vmes se vršijo kemične analize, prve 
po treh letih. Ogledali smo si tudi katedralo in park okoli nje. 
Nato je sledil še ogled idilične gozdarske hiše ki je namenjena bivanju prostovoljcev in 
domovanje posebne ptice, ki biva na tem območju. S tem smo zaključili naše strokovne 
oglede in se vrnili »domov« 
 
 
Enajsti dan:četrtek 21.9: 
Vrnitev v domovino. 
Zgodaj zjutraj smo se napotili na letališče v Edinburgu, se poslovili od  Libby, ter 
nadaljevali pot proti domu. Na Brniku smo še opravili zaključno fotografiranje z osebno 
zahvalo g.Bojana vsakemu udeležencu, ter se odpravili domov z obljubo da se srečamo 
prihodnjič v Velenju. 
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ZAKLJUČNO POROČILO 
 

PRVI DAN - Ponedeljek, 11.9.2006  
 

Predstavitev Scottish natural heritage  
 
Prvi dan smo obiskali Battelby, kjer je ena izmed področnih izpostav Scottish Natural 
Heritage (Škotske naravne dediščine) za področje Tayside and Clakmannashire, kjer sta nas 
sprejeli Mrs. Tess in Mrs. Lindsy. 
 
SNH je vladna agencija katere poslanstvo je delo z ljudmi za varstvo naravne dediščine. 
Namen organizacije je: 

- skrb za naravo in naravno dediščino, 
- bogatenje življenjskega okolja,  
- promocija koristne uporabe naravne dediščine, 
- oblikovanje delovnih poti za doseganje c iljev varovanja dediščine. 

 
Skrbijo za varovanje kmetijskih zemljišč, ribištva, 
energetskega področja in nadzor nad posegi v krajino (novi 
objekti, ceste…). Pri tem sodelujejo z mnogimi 
organizacijami predvsem pa se posvečajo izobraževanju 
mladine in odraslih. 
V ta namen imajo v centru urejeno učno pot, kjer v učilnici v 
naravi poučujejo o pomenu varovanja naravne dediščine. 
Udeleženci izobraževanj se na učni poti lahko poučijo o 
problematiki ogrožene rdeče veverice, prikazano je umetno 
ptičje gnezdišče ter problem razraščanja rododendrona v škotskih gozdovih. Ob poti imajo 
tudi travnik na katerem raste raznovrstne avtohtono travniško rastlinje. 
 

Obisk Braes of Doune wind farm 
 
Popoldne je bil namenjen ogledu gradbišča, kjer podjetje Alfred Maipine gradi na področju 
Breas at Doune veterne elektrarne. Gradbišče se razprostira na 20km2, pretežno na srednje 
strmem terenu, na pobočju hriba, med 300 in 400 mnv. 
Predvidena je izgradnja 36 veternic, vsaka z močjo 2 MW. Konstrukcija vetrnice polmera 
40m je poliestrska, steber je kovinski, višine 60m sidran v 
betonski temelj 16 x 16 m skupne globine 3,4 m, tlorisna 
oblika baze je zvezdaste oblike. Temeljna tla so kamnita iz 
katerih pa se predhodno odstrani zemljina. Razmak med 
vetrnicami je 400m, naslednja linija pa je zaradi turbulence 
zamaknjena za 300m.  
Vrednost posamezne veternice znaša 1mio £, vrednost 
celotne investicije pa skupaj z vso infrsatrukturo (kablovodi, 
trafo postajo, nadzornim centrom in cestami) znaša 75 mio £. 
 
Kot je značilno za večino energetskih objektov je tudi pri veternih elektrarnah potreben 
precejšen poseg v sicer neposeljeno, neobljudeno in močvirnato področje. Pri gradnji je 
potrebna izvedba širokih cest blage naklonine, ki morajo zadostovati pogojem transporta 
sestavnih delov veternic. To povzroča zastajanje meteornih voda, ki v času gradnje 
povzročajo precejšnjo erozijo. 
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Po končani gradnji naj bi se področje gradbišča v celoti saniralo, servisne ceste bodo 
bistveno ožje, sanirane naj bi bile trase kablovodov, kljub temu pa bo potrebno kar nekaj let, 
da bo rastlinje prekrilo nastale rane.  
 
 
DRUGI DAN – torek, 12.9.2006  
 

Obisk Forestry Commisson v Crianlarichu 
 
Drugi dan je bil namenjen predstavitvi upravljanja z gozdovi na Škotskem. Škotska se ne 
ponaša s posebno bogatimi gozdovi. V času kolonializma so jih zaradi v ladjedelništva in 
gradnje skoraj v celoti izsekali. Umikati se je moral tudi zaradi ovčjereje in poljedelstva. 
Do nedavnega se je pogozdovalo plantažno in sicer s 
smrekami, ki so jih po 15 do 20 letih posekali in nato 
zasadili nove.  
Načrtno pogozdovanja začne v 60 letih, ko je bilo na 
Škotskem vsega skupaj 4% gozdov.  
Z gozdovi na Škotskem upravlja Forestry Commisson 
Scotland, vladna organizacija, ki skrbi za zaščito in 
izkoriščanje gozdov, gozdnih površin in rast njihove 
vrednosti za družbo in okolje. 
 

Njihova strategija temelji na štirih ključnih principih: 
- skladen razvoj podprt z skladnim upravljanjem 
- socialno vključevanje - možnosti za vse in pomoč izgradnji močnih skupnosti; 
- gozdarstvo za in z ljudmi ter 
- integracija z drugim uporabniki in gospodarstvom  

 
Gostitelji so nam predstavili postopek gozdnega načrtovanja za obdobje 10-ih let. Področje 
razdelijo na posamezne sektorje, kjer na podlagi zatečenega stanja, obstoječih geografskih 
karakteristik, obstoječe in potrebne infrastrukture določijo namensko rabo posameznih 
površin in vrsto kulture, ki naj bi jo sistematično zasadili. Močno si prizadevajo, da bi 
ponovno vzpostavili pestre gozdove z avtohtonimi vrstami dreves in gozdnega rastlinja. Tak 
pristop so nam pokazali v rezervatu avtohtonega škotskega bora, katerega semena 
uporabljajo za vzgojo sadik. 
 

Rudnik svinca v Tyndrumu 
 
V popoldanskem času smo šli na ogled zaprtega rudnika svinca v Tyndrumu. Ob lepo speljani 
gozdni poti smo videli področje kopanja in ostanke žgalnice rude ter nasipe jalovine. Rudnik 
ne obratuje več kot sedemdeset let. V šestdesetih so bili zadnji na tem območju iskalci zlata. 
Danes je rudnik, ki predstavlja naravno in kulturno dediščino namenjen turističnim ogledom. 
Poudariti je potrebno, da Forestry Commisson Scotland skrbi poleg gozdov tudi za 
ohranjanje kulturne dediščine in razvoj turizma na področju gozdnih površin, še posebej 
pohodniškega turizma, ki je na Škotskem zelo priljubljen. 
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TRETJI DAN – sreda, 13.9.2006  
 

Royal Mile Edinburgh - City chambers 
 
Tretji dan smo odpotovali v Edinburgh, kjer nas je gostitelj Kevin O¨Kane odpeljal v Mestno 
zbornico. Čudovita meščanska stavba stoji ob glavni ulici Royal Mile, ki povezuje 
Edinburghški grad in kraljevo palačo z parlamentom v bližini. Temeljni kamen je postavil 
George Drummond leta 1773, gradnja se je začela 1754, končana pa je bila leta 1761.  
Mestno zbornico sestavlja 58 upraviteljev, ki so kot politični predstavniki strank zadolženi za 
posamezna področja. Zbornico trenutno vodi Laburistična stranka, ki je odgovorna za 
načrtovanje in izvajanje politik. V zbornici nas je sprejel 
upravitelj, zadolžen za transport, skupaj z dvema 
strokovnjakoma, ki pokrivata področje načrtovanja 
transporta in upravljanja parkirnih površin. 
 
Mesto ima skupaj z okolico skoraj 450.000 prebivalcev in se 
razteza na območju, velikem 262km2. Območje je bogato z 
infrastrukturo, ki obsega ceste, pločnike, kolesarske steze, 
parkirne površine, avtocesto, železnico in letališče, ki pa 
zaradi prometne prezasičenosti ne ustreza sedanjim 
potrebam in organiziranosti. V mesto se tedensko pripelje 
obišče 1.000.000 avtomobilov. 
 
Edinburška transportna strategija v prihodnosti namerava 
nadaljevati proces preoblikovanja transportnega sistema s 
ciljem zagotavljanja podpore mestnemu življenju, v nasprotju z dominantnostjo in 
prezasičenostjo v dosedanji obliki.  
 
V tem kontekstu so cilji Edinburške lokalne transportne strategije naslednji: 
 
- izboljšanje varnosti za vse uporabnike cest in transporta v celoti, 
- zmanjšanje vpliva prometa na okolje, 
- spodbujanje lokalne ekonomije, 
- promoviranje boljšega zdravja in počutja, 
- zmanjšanje socialne izločenosti.  
 
Navedeni cilji prikazujejo povezavo med transportom in drugim področji, kot je prostorsko 
planiranje, socialna inkluzija, ekonomski razvoj, okolje, zdravje in varnost. Zavedajo se, da je 
doseganje teh ciljev dolgoročna naloga. Zahteva široko polje dejavnosti in aktivnosti, pri 
čemer mora biti vsaka od njih zelo jasno osredotočena. 
 
Cilj, navedeni v nadaljevanju izhajajo iz zgoraj navedenih globalnih ciljev in povzemajo 
usmeritev transportne politike v mestu. Le-ti so: 
 
- zmanjšanje prenatrpanosti transporta, 
- povečanje deleža hoje, vožnje s kolesom in z javnimi transportnimi sredstvi, 
- zmanjšanje potrebe po prevozih, še posebej z avtomobili, 
- zmanjšanje vpliva prometa, vključno z zmanjšanjem prometnih nesreč in škodovanja 

okolju, 
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- povečanje vloge ulic, prostorov, kjer se ljudje srečujejo, kupujejo in v primernih pogojih 
lahko otroci igrajo, 

- izboljšanje sposobnosti ljudi z manjšimi dohodki ali z manjšo zmožnostjo gibanja za 
uporabo transportnih sredstev,  

- zagotavljanje primerne urejenosti cest, pločnikov in kolesarskih stez za varno in udobno 
uporabo. 

 
Za izpolnitev zgoraj navedenih ciljev letno namenijo 60 MIO £. Največji projekti se trenutno 
odvijajo na področju gradnje novih parkirnih mest, selitve bolnišnice na rob mesta in gradnja 
novih avtocestnih povezav prot severu.  
Na področju varnosti poteka projekt preureditve cestišč in gradnje fizičnih ovir s katerimi 
bodo zmanjšali največjo dovoljeno hitrst s 30 na 20 milj na uro. 
 
Za vzdrževanje obstoječega transportnega omrežja letno namenijo 11 MIO £. Vse transportno 
omrežje je kategorizirano, vzdrževanje in gradnja se izvaja na podlagi točkovanja in 
razvrstitve v prednostne liste. Prihodke od parkirnin namenjajo za izboljšanje cestne mreže in 
subvencioniranje mestnega javnega prevoza.  
 
Po temeljiti predstavitvi v zbornici smo si ogledali obnovitvena dela na ulici Royal Mile, kjer 
obnavljajo cestišče vključno z vso infrastrukturo. Pri obnovi se očitno vidi, da se vzdrževanja 
lotevajo načrtno in sistematično z uporabo najboljših materialov.  
 

Stanovanjsko naselje SLATEFORD GREEN 
 
Po obisku mestne zbornice smo se odpeljali na ogled stanovanjskega naselja Slateford green, 
kjer nas je sprejel predstavnik Canmore Housing Association, podjetja za upravljanje in 
gradnjo stanovanj. 
Naselje s 120 stanovanjskimi enotami je zgoraj omenjeno podjetje dokončalo leta 1997. 
Projekt dokazuje da je z modernimi konstrukcijskimi metodami, uporabo okolju sprejemljivih 
materialov in brez parkirišč mogoče izgraditi za sprejemljivo 
ceno prijazno in zdravo bivalno okolje. Naselje je locirano tik 
ob železniški postaji in postaji avtobusnega javnega prevoza, 
kar stanovalcem omogoča dobre povezave z mestom brez 
avtomobila. Na površinah, ki bi sicer bile potrebne za 
parkirišča, pa so urejeni vrtovi, otroška igrišča in ribnik.  
Energetska zasnova gradnje je taka, da se z uporabo visoko 
izolativnih materialov toplotne izgube zmanjšane na minimum. 
Vgrajeno je inštalacija za pasivno odzračevanje, ob 
sprejemljivejših cenah je predvidena tudi možnost montaže fotovoltaičnih panelov.  
 
Menim pa, da se ideja naselja ni v celoti uresničila, saj je bilo pri ogledu naselja očitno, da 
relativno nizke najemnine (200 £mesečno) omogočajo bivanje populaciji z nizkimi dohodki. 
Na žalost se skupne površine slabo vzdrževane, pešpoti pa se uporabljajo za parkiranje 
avtomobilov. Ideja, je temeljila predvsem na reševanju prometne ureditve, izpustila pa je 
pomembnost zagotavljanja višjega nivoja kulture bivanja, kar bi nedvomno trajalo dlje časa 
in pomenilo mnogo večji državi vsebinski in finančni vložek, ki pa bi dolgoročno lahko 
omogočil tudi uresničitev prvotne ideje. 
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Sprehod na Arthur'Seat 
 
V popoldanskem času smo se sprehodili do Edinburgh Castle po glavni ulici Royal Mile do 
kraljeve palače Holyroodhouse. Nasproti palače je moderna stavba Škotskega parlamenta. 
Parlament s svojim parkom, kraljeva palača in hrib Arthur'Seat tvorijo čudovit ambient zlitja 
mesta in narave. V okolici so urejene sprehajalne poti, kjer se množično rekreirajo domačini. 
Vzpon na vrh 400.000 let starega ugaslega vulkana pa nudi lep razgled na mesto Edinburgh. 
 
 
ČETRTI DAN – četrtek, 14.9.2006  

 
SEPA - Scotland's enviroment protector agency  

 
Četrti dan je bil namenjen obisku agencije SEPA, ki je Škotska vladna organizacija za zaščito 
okolja. Ustanovljena je bila leta 1995, danes posluje v 22 pisarnah razporejenih po celotni 
Škotski in ima okoli 1200 zaposlenih.  
Njena osnovna naloga je, izgradnja sistema za področje zaščite in varovanja ter izboljšanja 
okolja. Izvaja pa sledeče naloge: 
- skrb za skladen razvoj,  
- priprave regulativnih aktov,  
- nadzori nad onesnaževalci okolja, 
- izobraževanja na okoljevarstvenem področju, 
- preučevanja vplivov na okolje 
- okoljskega planiranje, 
- okoljske ekonomije in 
- izvajanje vladne politike. 
 
SEPA izvaja naloge zaščite in varovanja: 
- kvalitete voda in vodnega okolja, 
- kvalitete zraka, 
- kvalitete zemljišč 
- ravnanja z odpadki. 
 
Voda in vodno okolje 
Obsega vse površinske vode, reke, jezera, obalne vode in mokrišča. Škotska je zelo vodnata 
dežela, skupna dolžina rek znaša 100.000km, 150 jezer ima površino nad 1 km2, 3788 več kot 
0,04 km2, kar 27000 pa jih je manjših od 100m2. Zaradi zelo redke poselitve nimajo večjih 
težav s pitno vodo, za vodooskrbo uporabljajo predvsem jezersko vodo.  
SEPA kontrolira kemijsko sestavo, biologijo in naravni izgled voda. Kontrola vode dokazuje, 
da je kar 90% vode dobre, 7% zadovoljive in le 2% onesnažene. Glavni onesnaževalci voda 
so: kanalizacija (34%), zaščitna sredstva in gnojila v kmetijstvu (26%), površinske vode iz 
urbanih okolij (11%), industrijski odpadki (2%) itd. 
 
SEPA skrbi za ohranjanje in zaščito kvalitete voda z uvajanjem kvalitetnih čistilnih naprav, 
tako mehanskih kot bioloških, lovilci olj in maščob v področjih, ki so onesnažena z naftnimi 
derivati in ustreznim planiranjem.  
Stroka v Sloveniji zagovarja izvedbo ločene fekalne in meteorne kanalizacije. Fekalna 
kanalzacija odvaja odpadno vodo iz gospodinjstev in javnih površin, ki so obremenjene s 
prometom. Ločeno se odvaja meteorna voda. V Stirlingu smo videli, da je zgrajen enojni 
sistem, ki je priklopljen na kvalitetno čistilno napravo. Površinske vode (vode iz industrijskih 
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streh, parkirišč in dovoznih cest) so speljane preko zemeljskih zadrževalnikov, ki z ustreznim 
rastlinjem delujejo kot biološke čistilne naprave v ribnik.  
 
Kvaliteta zraka 
SEPA si prizadeva za uveljavljanje Evropskih direktiv za zmanjševanje negativnih vplivov, ki 
jih povzroča industrija in človek z uveljavljanjem čistejših tehnologij. 
 
Kvaliteta zemljišč 
Dobra kvaliteta zemljišč je ključnega pomena za človeka, okolje, naravo, industrijo, 
ekonomijo in kulturno dediščino Škotske. SEPA izvaja zaščito zemljišč z izobraževanjem, 
regulativo in nadzorom vplivnih uporabnikov zemljišč. 
 
Ravnanje z odpadki 
SEPA si prizadeva za zmanjšanje količine odpadkov s strategijo, ki zajema ponovno uporabo, 
recikliranje in kompostiranje. Letno proizvedejo 12.000.000 ton smeti, od tega je cca 
3.000.000 ton smeti iz gospodinjstev. Z osveščanjem prebivalstva in ustrezno politiko so v 
zadnjih štirih letih dosegli, da z ločenim zbiranjem izločijo 23% odpadkov, ki jih je možno 
ponovno predelati. Večina odpadkov (80%) se odlaga na odlagališčih, 2% pa jih odstranijo s 
sežiganjem. 
 
 
PETI DAN – petek, 15.9.2006  
 

Wastes services in Perth and Kinross 
 
Peti dan smo obiskali organizacijo, ki na področju Pertha in Kinrossa skrbi za ravnanje z 
odpadki. Na območju, ki je razdeljeno na 40 okrožij živi 140.000 ljudi, oziroma 64.000 
gospodinjstev. Območje je gosto naseljeno na območju Pertha, ki ga obkroža več manjših 
mest. Na celotnem območju na letni ravni zberejo 100.000 ton odpadkov, katerih količina se 
letno povečuje za cca 3%. Z ločenim zbiranjem izločijo 30% odpadkov, kar je več od 
Škotskega povprečja, ki znaša 25%. 
 
Zbiranje odpadkov poteka z 42 vozili in sicer 2x tedensko v urbanih naseljih in 1x tedensko na 
podeželju. Zbirajo se mešani komunalni odpadki in biorazgradljivi odpadki, uvajajo pa 
zbiranje ločenih frakcij na ekoloških otokih. Za ravnanje s komunalnimi odpadki imajo 3 
prekladalne postaje, 8 reciklažnih centrov in 1 tehtnico. Posamezno gospodinjstvo za 
ravnanje z odpadki plača 100 £na leto. 
 
Na področju ravnanja z odpadki imajo zastavljeno strategijo s katero nameravajo doseči: 
- minimalizacijo odpadkov, 
- povečanje deleža materialov za recikliranje, 
- zmanjševanje količine odloženih odpadkov in povečanje pridobivanja energije s sežiganjem. 
 
Sprejeta strategija je skladna z nacionalno strategijo sprejeto, leta 1999 in kot prioritetni cilj 
zastavlja zmanjševanje količine odloženih odpadkov na deponijah in sicer do leta 2010 na 
75%, do leta 2013 na 50 in do leta 2019 na 30%. Za doseganje zastavljenih ciljev nameravajo 
vložiti 6.000.000,00 £na leto. 
 
Organizacija zbira in obdeluje podatke o zbranih količinah odpadkov o katerih poroča 
agenciji SEPA. Na podlagi zbranih podatkov in analiz, ki jih opravljajo pri gospodinjstvih 
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izvajajo planiranje dejavnosti in ugotavljajo svojo uspešnost. Poleg ravnanja z odpadki 
skrbijo tudi za urejanje javnih površin in javnih stranišč. Samo v Perthu imajo postavljenih 
3000 košev za odpadke. Za vzdrževanje redu in čistoče imajo komunalnega nadzornika, ki 
lahko kršitelja oglobi na licu mesta z zneskom 50 £, le-ta je s svojo prisotnostjo zelo 
pripomogel k izboljšanju stanja na področju odpadkov. 
 
Zelo zanimiv je pristop k zmanjševanju količine odpadkov. Začeli so z ločenim zbiranjem 
biorazgradljivih odpadkov in šele kasneje z izločevanjem papirja, stekla in embalaže. Na ta 
način so zelo hitro dosegli relativno visok odstotek izločevanja odpadkov saj biorazgradljivi 
odpadki pomenijo precejšen del v strukturi teže odpadkov. Zmanjšanje količin odlaganja 
neobdelanih biorazgradljivih odpadkov pa je skladen tudi s smernicami Evropskih direktiv.  
 
 
ŠESTI DAN – sobota, 16.9.2006  
 

Glasgow 
 
Ta dan je bil namenjen ogledu Glasgowa, ki je največje mesto z 1,5 milijona prebivalcev in 
predstavlja industrijsko prestolnico Škotske. Nastalo naj bi v 6 stoletju, razcvet pa naj bi 
doživelo v 17 stoletju z razvojem trgovine v eno najpomembnejših pomorskih pristanišč v 
Veliki Britaniji. Po drugi svetovni vojni je zapadel v gospodarsko krizo zaradi velike 
odvisnosti industrije od uvoza surovin. V mestu smo si poleg mestnega središča, kjer 
prevladujejo stavbe v Viktorjanskem stilu ogledali znameniti bolšji trg, ki je v starem 
industrijskem delu. Ponuja ogled starin in druge vsakovrstne navlake. V večernih urah smo 
lahko videli tudi vpliv petka, wiskija in piva na Glasgowčane in turiste.  
 
 
SEDMI DAN – nedelja, 17.9.2006  
 

Edinburgh Castle 
 
Prosti dan, ki sem ga izkoristil za ogled Edinburghškega 
gradu, ki dominira nad samim mestom. Ponaša se s 
tisočletno zgodovino, zbirkami kraljevih dragocenosti, 
vojaškim muzejem, movzolejem padlim Škotom v prvi in 
drugi svetovni vojni. Letno ga obišče preko milijon 
prebivalcev. Enkrat letno ga obišče tudi Britanska kraljica 
Elizabeta, kar predstavlja veliko atrakcijo za turiste in ponos 
za domačine. V ta namen posujejo s peskom celotno ulico 
Royal Mile od gradu do kraljičinega dvora, da konjem 
kraljeve kočije ne drsi na granitnem tlaku. 
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OSMI DAN – ponedeljek, 18.9.2006  
 

Perth and Kinross district council – outdoor services 
 
V ponedeljek smo obiskali »Zbornico okoliša Perth in Kinross«. Sprejeli so nas predstavniki 
zadolženi za urejanje javnih površin. Zajema področje veliko 2200 sq milj, na katerem živi 
400.000 prebivalcev. Servis za urejanje javnih površin in komunalnih služb upravlja s parki, 
pokopališči in krematorijem. 
 
Urejanje parkov 
Parki so za meščane Pertha zelo pomembni, saj v njih počivajo, se sprehajajo, rekreirajo in 
predstavljajo zdrave bivalne površine. V servisu so zadolženi za: 
- razvoj parkov, 
- igrišča v parkih, 
- drevesa in grmičevje, 
- okoljske iniciative in 
- pokrajino. 
 
Vzdržujejo vse mestne parke, 181 igrišč v parkih in šolska 
igrišča. Pri vzdrževanju sodelujejo z 31 prostovoljnimi 
skupinami s 342 člani, ki jim pomagajo pri urejanju javnih 
površin. Za razvoj parkov imajo zaposlene 4 krajinske 
arhitekte. Načrtujejo dolgoročno, pri čemer se na podlagi 
obstoječega stanja in zgodovine parka določi predvsem: 
- režim urejanja, 
- funkcije parka (igrišča, rekreacija, različni ambienti), 
- način urejanja pohodnih površin in urbane opreme, 
- hortikulturna ureditev. 
Poleg urejanja parkov sodelujejo tudi s projektanti objektov in vsemi drugimi 
zainteresiranimi skupinami. 
 
Pokopališki in pogrebni servis 
V okviru te službe delujeta v pokrajini dva servisa, ki urejata pokope in imata skupno 
administrcijo. Vzdržujejo 143 pokopališč, od tega 21 z zgodovinsko vrednostjo. Pri urejanju 
težijo, k čim bolj naravnem izgledu pokopališč. Ta so praviloma ograjena z zidom, pešpoti so 
peščene, na grobovih so postavljeni samo nagrobni kamni, ostale površine so travnate. 
Servis vodi pokope in obsežno dokumentacijo o pokojnikih vse do leta 1900. Starejše podatke 
hrani muzej. To je pomembno zaradi vse večjega zanimanja za urejanje družinskih dreves. 
Imajo en krematorij, ki ga enkrat letno odprejo za obisk. Razmerje med klasičnimi in žarnimi 
pokopi je 2:3. Po predstavitvi smo si ogledali pokopališče, kjer so pokopane pomembne 
osebnosti iz zgodovine tega območja. To pokopališče ima urejeno učilnico na prostem, ki je 
namenjena šolskim ekskurzijam. 
 
V popoldanskem času smo se odpeljali na ogled cvetličarne (Nursery services), ki goji rože in 
grmovnice za potrebe parkov in javnih objektov. Imajo več rastlinjakov, ki jim omogočajo 
celoletno pridelavo. 
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DEVETI DAN – torek, 19.9.2006  
 

Greenhead Moss Community 
 
Ob devetih odhod proti mestu Wishaw, kjer smo si ogledali Greenhead Moss Community 
Nature Park. Značilnost tega parka je, da leži na območju, kjer je človek z pretiranim 
izkoriščanjem grobo posegel v naravo. Na delu območja, kjer se danes razteza park so kopali 
šoto za bližnjo destilerijo, na drugem delu pa je bil odprti kop rjavega premoga. Po opustitvi 
so v te jame začeli dovažati komunalne odpadke, ki so jih odlagali do leta 1990. Ko so začeli 
odpadke odlagati že v neposredni bližini hiš in močvirja imenovanega Perchy Pond, je 
prebivalcem prekipelo. Organizirali so močno kampanijo za zaprtje odlagališča. Po zaprtju 
so skupaj z Greenhead Moss Community začeli s čiščenjem smeti in zasipanjem jam ter 
urejanjem parka, ki se danes razteza na površini 110 ha. Kontrolne meritve vode, ki jih izvaja 
SEPA ne kažejo na kontaminacijo. 
Pogled na travnate površine, grmičevje in jezero, urejene 
sprehajalne površine, predvsem pa zadovoljstvo lokalnih 
prebivalcev, ki smo jih na svojem kratkem ogledu srečali 
daje občutek naravnosti in spokojnosti. Investicija v 
sanacijo odlagališča odpadkov je stala 1,46 MIO £ in jih je 
financiral evropski sklad iz projekta Partner Funding. 
Manjši delež v višini 230.000 £ so zagotovile različne 
lokalne agencije. 
V prihodnosti načrtujejo na področju odlagališča izgraditi 
naselje desetih stanovanjskih hiš. Posebnost te gradnje je, da nameravajo izgraditi stene, 
temelje in zunanje stopnice iz starih odpadnih gum. V naselju je predvidena skupna veterna 
elektrarna in rastlinska čistilna naprava. Hiše naj bi imele na strehah kolektorje za 
izkoriščanje sončne energije ter urejen sistem koriščenja sive vode.  
 
V parku je tudi zanimiv prikaz šotišča, pri čemer so sprehajalne poti in predvsem stopnišče v 
prostor umeščeno tako, da nam z višinami posameznih stopnic prikazuje starost šotišča. 
 

New Lanark World Hertiage Site 
 
Popoldne smo se zapeljali v New Lanark, kjer smo obiskali popolnoma vas, kjer so v 18 
stoletju zgradili predilnico bombaža in stanovanjsko 
naselje za zaposlene delavce. Leta 1800 je naselje kupil 
Robert Owen, ki je upravljal z njim 25 let. V teh letih mu je 
uspelo realizirati ideje, ki so bile za celotno stoletje 
prehitevale tedanji čas. Delavcem je zagotovil dostojno 
bivanje v stanovanjskem naselju, brezplačno šolanje, 
zdravstveno oskrbi in prehrano ter pokojnino. Danes je 
mesto popolnoma restavrirano, v stavbah pa je na čudovit 
način prikazano življenje v tedanjem času. Pri predstavitvi 
muzeja so uporabili najmodernejše interaktivne tehnike, ki 
popeljejo obiskovalca z neverjetno predstavo skozi tedanje obdobje. Vas in muzej sta 
uvrščena v seznam svetovne dediščine, pod okriljem Unesca.  
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DESETI DAN – sreda, 20.9.2006  
 

Glenturret destillery 
 
Zadnji dan je bil namenjen obisku destilerije Whiskija v Glenturretu. Vodič nas je popeljal 
skozi destilerijo, kjer smo videli postopek predelave, ki je še 
povsem tradicionalen. Letno 38 delavcev predela 165.000 l 
whiskija.  
Na predavanju so nam predstavili tudi postopke ravnanja z 
odpadki, ki nastanejo pri predelavi. Odpadke hranijo in jih 
vračajo na kmetije, kjer jih uporabljajo za prehrano goved in 
gnojenje kmetijskih zemljišč. Pri desiliranju oporabljajo 
lastno vodo, ki jo pred vračanjem v odvodnik shladijo na 
28,5ºC. 
Po strokovni predstavitvi smo si ogledali njihov promocijski center, kjer na zanimiv 
mulitvizijski način reklamirajo Whisky, imenovan The Famous Grouse.  
 
 

Dunkeld 
 
Po obisku distilerije smo se za kratek čas ustavili v mestecu Dunkeld, kjer smo se sprehodili 
do ene najstarejših katedral na Škotskem. V trinajstem stoletju zgrajena Katedrala je danes 
župnijska cerkev, katere del je preurejen v muzej. Katedrala s pokopališčem iz 15 stoletja sta 
pod zaščito Historic Scotland, to je agencije, ki skrbi za kulturno dediščino. Katedrala je tik 
ob reki Tay, ob kateri je urejen čudovit park.  
 
 

Loch Of the Lowes Visitors Centre and Wildlife Reserve 
 
Zadnji obisk je bil namenjen ogledu naravnega parka ob jezeru Loch of the Lowes, kjer je 
urejen center za opazovanje ptic. V centru je mogoče preko video kamer 
spremljati jezero in gnezdišče ribjega orla, ki na tem področju gnezdi od aprila 
do konca avgusta. Center skozi leto obiskujejo ljubitelji opazovanja ptic.  
 
Prikazan način je lep primer kako je mogoče z dobro idejo in načrtnim delom pridobiti 
finančno podporo za projekte, ki ohranjajo ogrožene ptičje populacije.  
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POROČILO STROKOVNE EKSKURZIJE PO ŠKOTSKI  
(10.09.2006 – 21.09.2006) 

 
Nedelja, 10.09.2006  
Polet z Brnika 
 
Zbrali smo se na letališču Brnik. Poslovili smo se od domačih in uredili vse potrebne 
formalnosti. Vkrcali smo se na letalo in odleteli proti Londonu. Let je bil zelo miren in 
prijeten. Z letalom sem letel drugič. Lepo vreme nam je omogočalo čudovit razgled in ker 
sem sedel ob oknu, sem imel kaj videti. Zraven mene je sedela angleška turistka, katera je 
bila ravno na obisku Slovenije in tako sem imel možnost spregovoriti prve angleške besede. 
Še dobro, da je letalo tako ozko, kajti pri sporazumevanju nisem mogel mahati z rokami in 
tako so bili ostali potniki rešeni sigurnega prehlada. Ta konverzacija pa mi je prišla zelo 
prav, saj sem počasi izgubil začetni strah pred govorjenjem angleščine. 
 
Po slabih dveh urah smo prileteli v London na letališče Stantsted. Tu smo prestopili na 
letalo za Edinburg in po resnično temeljitem pregledu poleteli proti Škotski. Na letališču 
nas je s svojo ekipo pričakala Libby in po kratkem pozdravu smo se odpeljali v hostel v 
kraju Combri. Tu smo preživeli naslednji dvanajst dni. 
 
 
Ponedeljek, 11.09.2006 
(Obisk Zavoda za naravno in kulturno dediščino in vetrne elektrarne) 
 
Po zajtrku smo se s kombijem odpeljali na obisk Zavoda za ohranitev naravne in 
kulturne dediščine. Najprej so nam s pomočjo računalniške prezentacije pokazali svoje 
poglede na ohranitev narave in kulturne dediščine. Vsi predavatelji so živo, polni vneme 
pripovedovali o njihovih načrtih in podoživljanju tega. Njihov glavni cilj je čim več ljudi 
spravijo v naravo in jo tako bolje spoznajo. S takim načinom želijo pri njih spodbuditi čut 
za skrb in ohranitev lepot narave. Izredno lepe slike narave so nas vse skupaj obdali z 
izredno lepimi občutki. Po končani predstavitvi so nas pogostili s pravim škotskim čajem 
in kavo in nas nato odpeljali v vrt, ki služi kot učni pripomoček. Tukaj učitelji skupaj z 
otroki in starši spoznavajo življenje v naravi, njihove prebivalce (različne živali in 
rastline). Prav tako spoznavajo sožitje med človekom in naravo. Primer je postavitev 
različnih gnezdišč za ogrožene ptičje vrste.  
 
Drugi del dneva smo posvetili gradnji vetrne elektrarne. Po kratki prestavitvi so nas 
gostitelji odpeljali na samo gradbišče, kjer se gradi kompleks vetrnih elektrarn. Sam kraj 
je izredno pust brez vsakršnih vrednot primeren le za gojitev ovc ali pa za gradnjo naprav 
za naravno pridobivanje električne energije. Izredno enakomeren hladen konstanten veter 
je dajal vtis, da so si investitorji izbrali pravi kraj. Izvedeli smo nekaj tehničnih 
karakteristik. Najprej zgradijo dobre temelje. Tukaj so še posebej natančni, saj je kraj 
izredno močvirnat in poln šote. Nato postavijo šestdeset metrske drogove na katere 
pritrdijo vetrnice. Dolžina le teh je cca 40 m. Vsaka od njih pridela 2 MW električnega 
toka in tako oskrbuje 1250 gospodinjstev. Vetrnica deluje ob različnih hitrostih vetra, 
najboljša pa je hitrost okoli šest m/s. Ob večjih hitrostih spremenijo naklon lopatic ali pa 
jih izključijo. 
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Torek, 12.09.2006 
(prestavitev gospodarjenja z gozdovi in obisk rudnika svinca) 
 
Pod vodstvom Donalda McNeilla in gospodične Suzane smo spoznali nekaj o Škotskih 
gozdovih. Prvo presenečenje smo doživeli, ko smo stopili v pravo močvirje. Kot smo 
izvedeli Škotska ni bila bogata z gozdovi. Vsa zasluga gre gozdarjem, saj so v pravem 
smislu pravi pridelovalci lesa. Na leto pridelajo cca 12 do 17 milijonov ton lesa. Kot 
zanimivost smo izvedeli, da je bilo leta 1919 samo 4% Škotske pokritega z gozdovi, danes 
pa je ta delež narasel na več kot 17 %. Nad pogozdovanjem in sečnjo imajo izredno dober 
nadzor. Gozdove pustijo rasti trinajst let, nato naredijo golosek. Za naše razmere, kjer je 
lesa v izobilju je tak način pridelovanja izgledal izredno čudno. Toda globlje smo 
spoznavali njihovo strategijo, bolj smo spoznavali, da vedo kaj delajo. Njihovi načrti so 
dodelani za cca dvajset let. Za razmnoževanje imajo označena in oštevilčena semenska 
drevesa. Problem, ki se pojavlja pri pogozdovanju so velika močvirja, nedostopnost in pa 
ljudje, ki s požiganjem podrastja (resja in praproti) delajo škodo. 
 
Drugi del dneva smo namenili staremu opuščenemu rudniku svinca. Ta je začel delovati 
okoli leta 1424. Čeprav je po mnogih letih narava naredila svoje, smo še vedno lahko 
videli zanimive kamnine, ki so vsebovale različne rudnine. Na nekaterih je bil viden tudi 
svinec. To sta potrdila tudi geologinja Branka in vodja Bojan. Za spomin smo si nabrali 
nekaj primerkov. 
 
 
Sreda, 13.09.2006 
(mesto Edinburg in škotski parlament) 
 
Obisk Edinburga in njegove mestne hiše je naredil name močen vtis. Izredna skrb za 
ohranitev kulturne dediščine. Na stenah visijo izredno lepe stare slike, tla so okrašena s 
starimi preprogami. V celi zgradbi je okoli petsto sob in tisoč petsto oken. Sprejel nas je 
gospod Kevin s svojimi sodelavci. Posedli smo se za mizo, kjer potekajo sestanki. 
Poslušali smo zanimivo razlago o lokalni strategiji glede ureditve prometa v samem 
mestnem jedru. Njihov cilj je, kar se da zmanjšati promet v mestih. Zato urejajo kolesarske 
steze in poti za pešce. Radi bi uredili tudi parkirišča na obrobju mesta in ljudi preusmerili 
na javne prevoze. V mestu imajo cca 14.000 parkirnih mest, kar ne zadostuje za vse 
avtomobile, saj v mesto prihajajo na delo tudi ljudje iz okolice. Prav tako so zaskrbljeni 
glede varnosti v prometu. Imajo izredno veliko nesreč. Predvsem je veliko žrtev, na žalost 
tudi smrtnih med otroki. Problem rešujejo z upokojenci, kateri honorarno varujejo prehode 
za pešce. So vidno označeni in opremljeni s posebnimi tablami. Prav tako imajo cone, kjer 
je omejena hitrost. Pomagajo si tudi s hitrostnimi ovirami in boljšo signalizacijo. Toda 
opazil sem, da vozniki pešcev sploh ne upoštevajo. Mimo njih vozijo, kot da ne obstajajo. 
Mislim, da je velik problem pri vzgoji samih voznikov. 
 
Po predavanju smo se sprehodili po cesti, ki povezuje Edinburški grad in kraljevo 
rezidenco. Nasproti stoji tudi škotski parlament. Ker ga imajo tudi kot turistično 
znamenitost, smo si ga z veseljem ogledali. Zraven parlamenta je lepo urejen park, 
katerega obiskovalci uporabljajo za počitek in sprostitev. V neposredni bližini pa pridno 
izkoriščajo za sprehode, tek in plezanje tudi grič (ostanki nekdanjega vulkana). Zdelo se mi 
je zelo zanimivo, kako Škoti izrabijo vsako minuto svojega prostega časa za relaksacijo in 
počitek. Pohvalno! Imeli smo tudi nekaj prostega časa za solo ogleda mesta, trgovin in 
nakupa. 
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Četrtek. 14.09.2006 
(obisk agencije za varovanje okolja SEPA) 
 
Obiskali smo organizacijo, katera skrbi za varovanje okolja. Imenuje se SEPA. Glavne 
naloge SEPE so: izobraževanje otrok in odraslih, varovanje narave, preprečevanje 
onesnaževanja okolja. Posebno skrb je namenjena vodam. Pod svojim okriljem imajo 
preko 100.000 km rek in potokov, kjer opravljajo različne biološke in kemične analize. 
Prav tako skrbijo za zbiranje in ločevanje odpadkov. Pri tem so zelo uspešni. Kot cilj so si 
postavili zbrati in predelati cca 20% proizvedenih odpadkov. Čeprav so pri tem zelo mladi 
- z ločevanjem odpadkov in s tako predelavo ukvarjajo šele dve leti - jim vseeno dobro 
uspeva. Veliko pozornost namenjajo izobraževanju mladih. To poudarjajo na vsakem 
koraku. Prirejajo različna tekmovanja, katera se mladež z veseljem udeležuje. Njihov 
namen je, da vsi skupaj delujejo kot dober gospodar, se pravi, da zmanjšajo nastanek 
odpadkov že na izvoru. Prav tako bodo izvajali večje kontrole zraka, zemlje in se trudili, da 
z vsemi sredstvi preprečijo onesnaževanje voda. 
 
Ogledali smo si tudi nekaj zbiralnikov in zadrževalnikov meteorne vode. Uporabljajo 
mešan sistem zbiralnikov in zadrževalnikov, kjer je na koncu nameščena čistilna naprava 
in odprt sistem, kjer s pomočjo urejenih majhnih jezer poskrbijo, da voda počasi ponikne. 
Ostanki nesnage pa se na soncu in pod drugimi atmosferskimi vplivi razgradi. Čeprav nas 
je ves čas ogleda spremljalo slabo vreme, smo vseeno podoživeli vtis, da organizacija 
SEPA služi svojemu namenu.  
 
 
Petek, 15.09.2006 
(spoznavanje zbiranja in ločevanja odpadkov) 
 
Odpeljali smo se do Pertha. Gostitelji so nam povedali, da skrbijo za 64.000 
gospodinjstev, kjer je vključenih cca 140.000 ljudi. Odpadke, katere zbirajo v lično 
urejenih zabojnikih (ločeni za papir, organske odpadke in smeti) odpeljejo s specialnimi 
tovornjaki. Trenutno jih imajo 42. Z ločevanjem odpadkov se ukvarjajo približno dve leti. Z 
raznimi reklamami in pismenem obveščanju skušajo vplivati na ljudi. Zdi se, da jim to kar 
dobro uspeva. To se je videlo tudi nad urejenostjo mesta. 
 
Sobota, 16.09.2006 
(ogled nogometne tekme v Glasgovu) 
 
Peljemo se proti Glasgovu. Glavnina gre na ogled mestnih znamenitosti, peščica - med 
katerimi pa sem bil tudi jaz - si je ogledala nogometno tekmo med Celtic park in 
Dunfemine. To je resnično doživetje. Že ko smo korakali po ulici, so se množice ljudi 
opremljene z raznimi rekviziti, kot so zastave, različni navijaški instrumenti, oblečeni v 
navijaške majice, ovite s šali valile prot stadionu. Z glasnim vzklikanjem navijaških gesel, 
prepevanjem navijaških himen so me spominjali na Indijanske bojne plese, katere so 
izvajali pred različnimi bojnimi spopadi. Po strumnem koraku prispemo do vhoda 
stadiona. Množica kulturno vstopa na stadion. Tudi mi stopimo v vrsto, kjer sledi pregled. 
Policisti so zelo korektni in z njimi spregovorimo tudi nekaj besed.  
 
Pri sebi nimajo nobenega orožja. To mi je izredno všeč. Sedemo v prvo vrsto. Za to 
zaslugo je zaslužna Libby. Resnično se je potrudila. Razobesimo slovensko zastavo. Vseh 
pet ponosno stojimo med množico navijačev. Na stadionu se jih je ta dan zbralo 55.000. 
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Drugače stadion sprejme približno 61.000 gledalcev. Navijamo za Celtic, saj smo tudi 
na njihovem stadionu. Navijači se zvedavo ozirajo proti nam in naši zastavi. Za trenutek se 
najdemo tudi na velikem ekranu. Z odobravanjem nam dajo vedeti, da so veseli, ker smo 
njihovi gostje. Res je pravo doživetje, ko se množica ljudi zgane, ko pride do kakšne 
zanimive akcije. Ker sam nisem ne vem kakšen nogometni navdušenec, sem raje opazoval 
množico ljudi. Njihovo obnašanje, reakcije ob akcijah njihovih varovancev. Na koncu je bil 
rezultat 1:0 za Celtic. Zopet smo - kot bi bili natrenirani - zapustili mirno in kulturno 
stadion. Vsa ta množica navijačev. Brez izgredov, uničevanja ali razbijanja. Korakali smo 
po ulici in zavili v pub, kjer se zbirajo navijači Celtica. Ko so zvedeli od kod prihajamo so 
nas pogostili s pravim Škotskim pivom. Vzdušje naredi svoje in resnično se je prileglo. 
Nastala je tudi skupinska fotografija, kjer se vidi naša zastava in njihovi navijaški simboli. 
Po pubu se je razlegal glas Slovenija. Prihajal je iz škotskih ust. Hvala vam za resnično 
lepo doživetje in sožitje med dvema različnima narodoma. Še posebej hvala Otu, Libby, 
Bojanu za resnično lepe doživetje. O tem, da smo zamudili in da nas je ostalih sedemnajst 
čakalo eno uro raje ne pišem.  
 
 
Nedelja, 17.09.2006 
(pohodništvo po Škotskem) 
 
 
Nedelja je čas za počitek. Iz Jernejevih ust je padel predlog, da bi dan izkoristili za prijeten 
sprehod. Bolje rečeno pohod. Z veseljem sem se mu pridružil. Pridružila se je tudi Jelka. 
Libby nas odpelje do točke, kjer se je pričel naš pohod. Na sami poti ni nobenih oznak, 
oziroma so le te zelo slabe. Najbolj smo se zanašali na staro specialko in Jernejeve 
sposobnosti. Teh ni manjkalo. Hoja je vodila po različnih poteh. Hodili smo po močvirju, 
plezali čez ograje, med ovcami in prispeli do zastavljenega cilja. Med potjo smo spoznali 
tudi pravo škotsko vreme, saj nas je namočil dež prav do kosti. Res je bil to resnično 
lep doživeti dan. Hvala Jernej, hvala Jelka. Jernej se je pokazal tudi kot odličen prijatelj, 
saj je tempo ves čas prilagajal mojim sposobnostim in nama z Jelko pogumno vtiral pot in 
nas vse skupaj varno pripeljal do končnega cilja. Pogum je poplačal s celo zbirko klopov. 
Midva sva »kasirala« vsak samo po enega. Več o doživetju sledi v seminarski nalogi. 
 
 
Ponedeljek, 18.09.2006 
(ogled urejanja parkov, ogled rastlinjaka) 
 
Odpeljali smo se v Perth. Gostitelji so nam na zanimiv način predstavili načine urejanja  
parkov, načrtovanja okolice, delovanje pokopališč. Stanovalci mesta zelo veliko truda 
vložijo v okolico. Pri urejanju pomagajo tudi krajinski arhitekti. Rezultat je viden, saj je 
kraj proglašen kot najbolj urejeno mesto. 
 
Med sprehodom po mestu smo si ogledali protipoplavni nasip, kateri varuje mesto pred 
poplavami. Ogledali smo si tudi zelo staro pokopališče. Še vedno zelo lepo skrbijo zanj in 
kot smo izvedeli pokopališča nenehno obnavljajo in oskrbujejo. Uporabljajo ga za 
sprehode in tudi za počitek. Urejen je kot nekakšen park. Zelo so me navdušile lepo 
urejene ulice okrašene s cvetjem. Skoraj na vsakem vogalu stojijo korita z rožami. Mesto je 
okrašeno tudi s skulpturami. Je čisto, na vsakem koraku so mesta, kjer lahko odložiš 
smeti. Kljub temu, da se čez dan prehranjujejo v glavnem v restavracijah s hitro prehrano, 
embalažo le te ne vidiš drugje kot v smeteh. Pohvalno! 
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Za zaključek dneva smo si ogledali še rastlinjak, v katerem gojijo rože za potrebe mesta. 
Trenutno smo lahko videli različne tipe mačeh, drugače pa gojijo preko sedemdeset vrst 
rož. Čeprav stvar verjetno ni poceni, sem imel v mislih, kako malo je potrebno za ureditev 
prijetnega okolja. Čista desetka. 
 
 
Torek, 19.09.2006 
(ogled : primer ureditve zemljišča, ogled muzeja Roberta Ovna) 
 
Po dobro pripravljenemu zajtrku, se odpeljemo mimo Glasgova do področja, kjer nas je 
pričakala prijetna gospodična Grace Martin. Odpeljala nas je na področje, kjer je bilo 
včasih odlagališče odpadkov, katerega pa so pred petnajstimi leti zaprli. Pred davnimi 
časi so tukaj kopali premog in šoto, velike jame pa so izkoristili za odlagališča odpadkov. 
Po zaprtju so ga nasuli in pustili, da je narava naredila svoje. Uredili so tudi poti, kjer 
sprehajalci sprehajajo svoje hišne ljubljenčke. Pri ogledu nam je nekaj besed spregovorila 
tudi neka gospa, ki živi v bližini degradiranega zemljišča in se pokazala kot velika 
aktivistka za ureditev okolice.  
 
V prihodnosti imajo namen tukaj zgraditi naselje. Vsebovalo bi deset stanovanjskih enot. 
Za svoje delovanje bi uporabljalo vetrno in sončno energijo. Za pitje in ostale potrebe, bi 
uporabljali deževnico, katero bi predhodno s pomočjo filtrov obdelali. Na vprašanje, kaj se 
dogaja z metanom, smo dobili odgovor, da po rezultatih monitoringa na tem področju ni 
več sproščanja le tega. 
 
Popoldne smo preživeli v New Lanark visitor centre. Po zanimivem obedu smo si 
ogledali mesto, katerega je Robert Oven zgradil za svoje delavce. Bil je lastnik tekstilne 
tovarne. Bil je izredno napreden in njegova ideja je bila, da morajo imeti njegovi delavci 
dobre pogoje za bivanje, imeti morajo zdravniško oskrbo in njihovim otrokom mora biti 
zagotovljeno šolanje. Naselje je sedaj preurejeno v muzej. Zelo nazorno je prikazan način 
takratnega življenja. Škoda, da smo imeli za ogled premalo časa. Presenečen sem bil, kako 
so imeli takrat lepo urejene prostore, ki so omogočali prijetno bivanje. Zelo zanimiva je 
bila trgovina in dom samega Roberta Ovna. V oči so mi stopile puzzle, s katerimi so si 
otroci že takrat bistrili um. 
 
Sreda, 20.09.2006 
(ogled destilarne, ogled rezervata) 
 
Že navsezgodaj nas je pot vodila v destilarno, kjer pridelujejo najboljši škotski Wisky. 
Prijazno nas je sprejel vodič Jim. Na zelo hudomušen in zanimiv način nam je razložil 
postopek pridobivanja te žlahtne pijače. Glavne sestavine so ječmen, voda in kvas.  
Za pridobitev dobrega wiskyja je potrebno dvakratno kuhanje in tako pridobijo od 63-70 
% stopnjo alkohola, ki ga uporabijo za izdelavo kvalitetne pijače. Od vsake šarže pridobijo 
cca 15 %. Pridelano pijačo shranijo v hrastove sode, kjer jo hranijo deset let. Vmes jo po 
treh letih pregledajo. Za staranje uporabljajo stare sode, uvožene iz Španije saj škotski 
hrast ni primeren. Primeren les daje pijači prijetno aromo in barvo. Približno 20% žlahtne 
pijače tudi izhlapi. Med zanimivejšimi ogledi v destilarni je bila degustacija. Še dobro, da 
sem bil zraven šoferja. Njegov delež sem »odslužil« s temeljitim opisom vseh okusov. 
Dobili smo tudi podatek, da kar četrtino prihodka destilarni prinesejo obiski. Obiskovalcev 
je v enem letu preko sto tisoč. 
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Sledil je ogled naravnega rezervata, kjer prostovoljci skrbijo za neokrnjeno naravo. 
Pretežno posvečajo skrb pticam, ki gnezdijo na tem področju. Še posebno skrb posvečajo 
ribjemu orlu, ki gnezdi samo na tem področju. Ker spada med ogrožene vrste, mu je 
namenjena posebna pozornost. Na tem območju delujejo nekakšna društva ljubiteljev 
ptic. To so ljudje, ki preučujejo življenjske navade ptic od prehranjevanja do 
razmnoževanja. Res lep primer za ohranjanje narave. 
 
 
Četrtek, 21.09.2009 
(nazaj v Slovenijo) 
 
Povsod je lepo, doma je najlepše. Vidno utrujeni, čeprav polni vtisov in lepih doživetij se 
vračamo domov. Pot nas vodi proti Edinburgu proti letališču. Po opravljenih formalnostih 
odletimo najprej proti Londonu in nadaljujemo pot proti Brniku. Tam so nas pričakali 
domači in resnično jih je bilo videti pravo veselje. 
 
 
Sobota, 30.09.2006 
(premišljevanje) 
 
Za mano prihajajo počasi podoživetja nastala na Škotskem. Res sem veliko videl, doživel. 
Na zelo nazoren način sem spoznal kulturo, naravo, življenje Škotov. Predvsem me je 
prevzelo to, da ti ljudje resnično dihajo z naravo in iščejo z njo pravo sožitje. Zavedam se, 
da sam ne bi mogel videti in doživeti toliko lepega. Za to se zahvaljujem Bojanu Žnidaršiču 
(Vitra), Libby Urquhart (Arch), izobraževalnemu zavodu Izraz in fundaciji Leonardo da 
Vinnci Exchange. 
 
Še enkrat hvala. 
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PROJEKT ŠKIS - DNEVNA POROČILA 
 

1. PONEDELJEK 11.9.2006  
 
Scottish natural heritage – Zavod za ohranitev naravne dediščine 
 
Predavatelji: Tess Darwin in Lindsy Gibb 
Bojan predstavi namen našega obiska na Škotskem v okviru projekta izmenjave, ki ga 
financira sklad evropske unije Leonardo da Vinci. Sledi predavanje gostitelja.  
Sama organizacija deluje predvsem z izobraževanjem Škotov za varovanje naravne 
dediščine. To je vladna organizacija, ki izobražuje in vzgaja otroke in njihove učitelje s 
poudarkom na varovanju okolja. Uredili so učno pot, ki se jo poslužujejo lahko tudi druge 
institucije in v neposrednem stiku z naravo izobražujejo mladino. 
Na učni poti smo opazovali opuščeno odlagališče odpadkov, kjer se izvaja odplinjevanje 
metana, rdečo veverico, izdelano leseno učilnico v naravi, ptičja gnezdišča 
 
Wind farm at Breas of Doune – veterna elektrarna  
 
Podjetje ALFRED MAIPINE nam je predstavilo projekt postavitve 36 vetrnih elektrarn. 
Področje na katerem gradijo te elektrarne je veliko 20 km2 . Veternice so postavljene na 
močvirnem področju s šoto. Temelji za veternico segajo 3 do 4 m globoko,visoke so 100 m, 
krak vetrnice pa je dolg 30m. V temelj je vgrajeno 2000 m3 betona. Z deli so pričeli lansko 
leto v juniju. Vrednost investicije je 75 mio £. Posamezna vetrnica proizvede 2MW 
električne energije, kar zadostuje za 1250 gospodinjstev. Postavitev vetrnice traja 
približno 2 tedna za postavitev temelja ter 1-2 dni da veternico zmontirajo. Zaradi gradnje 
vetrnic je bil izveden zelo velik poseg v prostor, zgraditi so morali kar 13 km novih cest.  
 
 
2. TOREK 12.9.2006  
 

Forestry Commission  

Predavatelji: Donald McNeill in Suzane  

Obiskali smo upravo gozdnega gospodarstva Forestry Comissen v Crianlarichu. To je 
vladna institucija, ki skrbi za gospodarjenje z gozdom, (načrtovanje, uporabo gozda v 
ekonomske in turistične namene in tudi kulturno, tehnično in naravno dediščino). 
Ustanovljena je bila leta 1919, saj je le 4 % površine pokrival gozd. Vzrok za to je bil 
preveliko število ovac, jelenjadi, sekanje. Gozdove so začeli ohranjati šele v osemdesetih 
letih. Danes predstavlja gozd na Škotskem 17 % površine (kar je za naše razmere še vedno 
malo). Zelo podrobno so nam razložili postopek  načrtovanja in upravljanja z gozdovi. 
Odšli smo tudi do opuščenega rudnika svinca v Tyndromu, kjer je bil prijeten sprehod po 
Škotski pokrajini z čudovitim razgledom.. 
 
3. SREDA 13.9.2006  
 
City chambers of Edimburg – Mestna hiša 
Predavatelji: Kevin O¨Kane, Seadny Morgen, Michael More, Sandy Gordon 

Edimburg je mesto z 450.000 prebivalcev, razteza pa se na območju 262 km2. Imajo 
približno 500 km cest, pločniki, kolesarske steze ter 400 mostov. Mestna oblast je 
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sestavljena iz 58 svetnikov, ki pa so vsi politično voljeni. Vse ceste so popisane, 
vzdrževanje in gradnja se izvaja na podlagi ocenjevanja in točkovanja in razvrstitve v 
prednostne liste. Vsako leto naredijo letni plan prometne ureditve, njene ekonomije in 
financiranja.  

Vedno bolj spodbujajo ljudi k hoji, uporabi koles, javnega prevoza in s tem posledično 
zmanjšanje uporabe avtomobilov ter manj prometnih zamaškov v mestu. Upokojenci imajo 
brezplačen prevoz. Dva avtobusna podjetja sta državna ostala pa so v zasebni lasti. Na 
cestišči, kjer je narisana zelena črta, pomeni to najkrajša pot v center, ki je namenjena 
samo avtobusom. 

Za večjo varnost na cestah so v oklici šol zmanjšali hitrosti na 20 milj na uro s postavitvijo 
fizičnih ovir, grbine, otoki. Uporabljajo merilce hitrosti okoli šol. Zgradili so novo 
bolnišnico na rob mesta in cesto do nje , kar jih je stalo 2,4 mil £. Parkirna mesta v tako 
velikem mestu so velik problem. Tedensko mesto obišče 1.000.000 avtomobilov. Imajo 14 
večjih parkirišč, ki so v privatni lasti ter 5500 javnih parkirnih mest. 

Po predavanju so nas popeljali po mestu, kjer smo si lahko ogledali kako obnavljajo cesto 
– asfalt nadomeščajo z granitnimi kockami (tako kot je bilo včasih). 

Popoldan smo si ogledali novi Škotski parlament, ki je postal prava turistična znamenitost. 
Za Škote ima velik pomen. Gre za moderno arhitekturo, ki se zelo prepleta z okoljem. Sama 
zgradbe je bila velik izziv za arhitekta, saj se sklada z okolico in gričem Arthur'Seata, ki se 
dviga v neposredni bližini, iz katerega je najlepši pogled na Edinburg. 
 
Slateford Green 

Predavatelj: predstavnik HOUSIN ASOCIATION, agencije za upravljanje in gradnjo 
stanovanj. 

Naselje Slateford Green je zgrajeno leta 1997 ima 120 stanovanj, za 250 ljudi. Denar 
dobijo delno od države, delno je zasebni kapital. Posebnost naselja je, da nima parkirnih 
mest. Namen tega je bilo narediti območje brez avtomobilov ter večja uporaba ljudi 
javnega prevoznega sredstva. Vse vgrajene materiale je možno reciklirati. Izolacija je 
narejena iz recikliranega starega papirja. Stanovanja so namenjena socialno šibkejšim 
družinam saj tedenska najemnina znaša za dvosobno stanovanje znaša 50 £. 

Od 120 stanovanj je večino najemnikov 95 %, 25 % je delnih najemnikov (en del kupnine 
so plačali, za ostalo pa plačujejo najemnini), 26 % pa je 100 % lastnikov stanovanja. 

 
4. ČETRTEK 14.9.2006  
 
SEPA – Scottish Enviranoment Protection Agency 
Predavaltelji: Mark Wales, Callum MC Gregor  
 

To je delno državna in delno ne državna institucija. Zaposlenih je 1200 ljudi in imajo 22 
pisarn po celi Škotski. Skrbijo, varujejo in izboljšujejo okolje, skladen razvoj, planiranje, 
ekonomske izračune in izobraževanje. 

Škotska je velika 1352 km2. Razdeljna je na 49 okrožij. Pitno vodo črpajo iz jezer in rek. 90 
% vode je dobre, 7% zadovoljive in le 2% onesnažene. Imajo 150 jezer iz katerih je 80 % 
vode dobre. Skupna dolžina rek je cca. 100000 km iz katerih je 90 % vode dobre.  
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Vodo onesnažujejo:kanalizacija (34%), gnojila v kmetijstvu (26%), površinske vode iz 
urbanih okolij (11%), industrijski odpadki samo (2%) itd. 

Škoti letno proizvedejo cca 12.000.000 ton smeti, od tega je cca 3.000.000 ton smeti iz 
gospodinjstev, 15.000 ton zdravil. 70 % odpadkov se lahko reciklirajo in dandanes jih 
reciklirajo 23 %, pred 4 leti je bil rezultat samo 4%. 

Obiskali smo nekaj zbiralnikov meteorne vode.  

 
 
5. PETEK 15.9.2006  
 
Waste services in Perth and Kinross 

Predavatelji: Keith Mc'Namara, Metthew Allen 

Območje ki ga pokrivajo je sestavljeno iz 40 okrožij, v katerih živi 140.000 ljudi. Imajo 42 
vozil za odvoz odpadkov. Vsaka regija ima svoj plan ravnanja z odpadki. Pobirajo samo 
gospodinjske odpadke. Imajo strategijo pobiranja, predvsem pa recikliranja in ločenega 
zbiranja odpadkov in zmanjševanja količine smeti. So delno državna in delno privatna 
lastnina.  

Pred njimi je težka naloga saj jim je direktiva države in direktiva evropske unije naložila 
zahtevno nalogo. Do leta 2010 bo na smetišče dovoljeno odložiti 75 % smeti, do leta 2013 
pa samo še 50 % smeti. Kam z ostalimi odpadki? Nimajo še centrov za recikliranje? 
 
 
6. SOBOTA 16.9.2006  

 
Odhod proti Glasgowu. Bil je dan za ogled mesta, znamenitosti, shoping in ogled 
nogometne tekme. 
 
 
7. NEDELJA 17.9.2006  
 
To je bil prosti dan. Del skupine je odšel na oglede Edinburgha, del se odloči za počivanje 
doma in kuhanja slovenske hrane, del za pohodništvo, del pa za vožnjo s kolesi. 
 
8. PONEDELJEK 18.9.2006  
 
Perth and Kinross council – občina 

Odhod proti Perthu. Ogledali smo predstavitev delovanja »Perth in Kinross district 
council«. Predstavili so nam področja za katera so zadolženi. Občina zajema 2200 
kvadratnih milj na katerem živi 400.000 prebivalcev. Servis za urejanje javnih površin in 
komunalnih služb ureja naslednja področja: Urejanje parkov in igrišč, pokopališča in 
krematorij. 

Urejanje parkov je pomembno za prebivalce ker v njih počivajo, se sprehajajo, ukvarjajo z 
športom in rekreacijo. V okviru te službe delujeta v pokrajini dva servisa, ki urejata 
pokope. Pokopališč je sedem. Hrani obsežno dokumentacijo o pokojnikih vse do leta 1900. 
Starejše podatke hrani muzej.Veliko potomcev zdomcev, ki išče svoje korenine se obrača 
na njih s prošnjo o podatkih o svojcih (podatki o družinskem drevesu) Pri tem jim nudijo 
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pomoč. Spomenike, ki so brez lastnikov, ali pa niso vzdrževani vzdržujejo na občinske 
stroške. Razmerje upepelitev nasproti klasičnem pokopu je 2:1. Ogled parkov in 
protipoplavne zaščite Pertha. To je kombinacija zidu in jeklenih vrat. Ogled rastlinjaka, ki 
goji rastline za vse parke na javnih površinah in za vse viseče lonce na ulicah. 
 
 
9. TOREK 19.9.2006  
 
Po neprespani noči (vročina, kašljanje slabo počutje) sem ostala v Hostlu. Celo dopoldne 
sem prespala in se zdravila s čaji. Nato sva se z Branko (ki je zaradi podobnih težav tudi 
obležala) odpravili v gozd po kosilo. Nabrali sve 4 krasne jurčke in si naredili slastno 
kosilo. Potem pa zopet spanje in gledanje televizije. 
 
 
10. SREDA 20.9.2006  
 
Whisky destilery – destilarna viskija 
Ogled destilarne se je začel z duhovito predstavitvijo. Zvedeli smo da je viski narejen iz 
ječmena , kvasa in vode. Da pri prvi destilaciji dobijo tekočino, ki ima 25% alkohola nato 
pa z ponovno destilacijo dobijo tekočino z 70% alkohola. Alkohol od 70 do 63% imenujejo 
čisti in ga uporabijo za izdelavo visoko kvalitetne pijače. Točijo ga v lesene hrastove sode, 
ki jih uvozijo iz Španije (kjer so v njih hranili chery). Taki sodi dajo viskiju aromo in 
barvo. Sode nato počivajo dolgih 10 let. Po treh letih sod prvič odprejo in z vonjem 
pregledajo. Zelo zanimiva je bila tudi degustacija in predstavitev njihovega zaščitnega 
znaka gosi. 
Obiskali smo še rezervat za gnezdenje ribjega orla kjer prostovoljci čuvajo njegova jajca. 
Jajca teh ptic so bila zelo priljubljena med zbiralci. 
 
11. ČETRTEK 21.9.2006  
 
Odhod domov! 
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STROKOVNA EKSKURZIJA ŠKOTSKA (dnevna poročila) 
 
Strokovna ekskurzija se je pričela desetega septembra z poletom iz Brnika proti Londonu 
in z presedanjem naprej proti Edinburgu na Škotskem, kamor smo prispeli v pozni večerni 
uri. Iz letališča smo nadaljevali pot proti mestu Comrie, kjer smo nekaj kilometrov od 
mesta dobili bivanje v Hostlu.  
 
Ponedeljek 11.09:  
Ogled SNH (Scottish Natural Heritage), kjer nam predstavijo varovanje naravne 
dediščine. Po predstavitvi sledil sprehod po učni poti, kjer se otroci seznanjajo, kaj vse je 
potrebno storiti, da je okolje lepše in prijaznejše. V neposredni bližini si ogledamo 
nekdanje odlagališče odpadkov, lepo je bil viden sistem odplinjevanja. 
Popoldne sledi ogled vetrnih elektrarn v izgradnji. Pridobivanje električne energije na 
osnovi obnovljivih virov je v današnjem času izredno pomembno, saj ne predstavlja 
onesnaženosti okolja. Izgradnja sama pa predstavlja velik poseg v naravno okolje, saj se 
gradnja razprostira na površini 20 km2. Ena sama vetrnica predstavlja velik strošek same 
postavitve. Pri polnem obratovanju pa proizvede 2MW električne energije. Višina ene 
vetrnice je 100m, sama vetrnica pa je dolga 30m. Postavljene so v razmaku cca 400m.  
 
Torek 12.09:  
Obisk gozdarskega podjetja Forestry Comission v Crianlarichu.. To je vladna 
organizacija, ki skrbi za gospodarjenje z gozdovi. Ustanovljena je bila leta 1919. Škotska 
je dežela z malo gozdne površine, vendar jo sedaj nadomeščajo s saditvijo novih gozdov. V 
preteklosti je bilo je bilo pogozdene površine komaj 4%, sedaj pa že prihaja na 17% 
pogozdenosti. V nadaljevanju smo si ogledali zaprti rudnik svinca.  
 
Sreda 13.09:  
Tretji dan našega bivanja na Škotskem smo obiskali mestno hišo v Edinburgu in si ogledali 
mesto Edinburg. Po predstavitvi dela na mestni občini s karakterističnimi podatki o 
velikosti mesta, številu prebivalcev, površina mesta. Seznanili so nas s problematiko 
komunalne infrastrukture (parkirna mesta, mestni promet, odlagališče komunalnih 
odpadkov, oskrbovanje z vodo, itd.). Naprej smo se odpeljali do Škotskega parlamenta, ki 
ima izredno lepo arhitekturo v okolju.  
Sledi ogled Comunity centra (agencije za upravljanje in izgradnjo stanovanj) in naselja 
Slateford Green. Naselje je bilo zgrajeno leta 1997, ima 120 stanovanj za 250 ljudi. 
Posebnost naselja je, da nima parkirnih mest. Od 120 stanovanj je večina najemnikov, del 
pa tudi lastnikov.  
 
Četrtek 14.09:  
Obiskali smo škotsko agencijo SEPA – Scottish Envirament Protection Agency. SEPA je 
državna institucija, ki skrbi za načrtno izboljšanje okolja s poudarkom na planiranju 
izobraževanju in osveščanju ljudi. Seznanjeni smo bil s številčnimi podatki o Škotski po 
okrožjih, o skupnih površinah okrožij, dolžinah rek, ki predstavljajo velike zaloge vode iz 
katerih se črpa voda za pripravo pitne vode.  
 
Petek 15.09: 
Obiskali smo Komunalno podjetje v Perthu, v katerem smo se seznanili predvsem z 
zbiranjem odpadkov (ločeno zbiranje, sortiranje odpadkov in izvajanje uslug). Vsa 
predstavitev je bila predstavljena v številkah, osebno pa sem pogrešal obisk ene od 
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deponij, kjer se ta dejavnost odvija, tako da bi lahko videl primerjavo z našo dejavnostjo 
zbiranja odpadkov. 
 
Sobota 16.09:  
Ogled mesta Glasgow, kjer smo si ogledali samo mestno jedro s trgovinami in njihovimi 
tipičnimi gostinskimi lokali. 
 
Nedelja 17.09:  
Dan počitka, rekreacija, dobro domače kosilo - vendar brez oddaje » čestitke in pozdravi«. 
Popoldne smo se odpravili v gozd in nabirali gobe za večerjo naslednjega dne. 
 
Ponedeljek 18.09: 
Ponovno smo se vrnili v Perth na mestno občino, kjer so nam predstavili skrb za zelene 
površine, ki služijo tudi za rekreacijo. Ogledali smo si velik park, ki leži nad strugo reke, ki 
je varovano z poplavnim obrambnim nasipom in z jeklenimi vrati, ki se zapro ob 
naraščanjem reke, ki grozi poplavljanjem mesta.  
 
Torek 19.09: 
Ogledali smo si komunalno deponijo, ki je rekultivirana in celoti odplinjena . Na tem delu 
rekultivirane deponije, ki je že porastla z bujno vegitacijo so urejene sprehajalne poti. 
Pred odprtjem deponije so delu izkopavali šoto kot rodovitno prst. Na tem območju 
načrtujejo zgraditi enodružinske hiše, v bodoče pa bodo ta del v celoti urbanizirali.  
Pot nas je vodila v mesto New Lanark, kjer smo si ogledali muzej tekstilne industrije za 
časa Roberta Owna. Tekstilna tovarna je izkoriščala vodno energijo za pridobivanje 
električne energije, katera je poganjala predilne stroje. Na zgornjem toku reke Clyde je 
postavljena hidroelektrarna z dvema turbinama. 
 
Sreda 20.09: 
Ogledali smo si bližno destilarno wiskya Famous Grose. Škotska je poznana po izdelavi 
različnih vrst viskya. Po sprehodu po destilarni smo si ogledali proces izdelave, ki je v 
osnovi enak procesu pridobivanja piva. Končni produkt destilacije je špirit, kateremu se 
dodajo različne arome. Tako pripravljen visky, zori v hrastovih sodih približno 10 let. 
Nakar se v centralni polnilnici polni in proda na tržišče. 
 
Četrtek 21.9:  
Po zajtrku smo se odpravili na letališče v Edinburgu in se odpeljali proti domovini.  
 
ZAKLJUČEK 
 
Strokovna ekskurzija po Škotski mi je bila zelo všeč, saj sem spoznal lepote druge dežele, 
njihov način življenja, narodno nošo in njihovo gospodarstvo. 
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Poročilo s strokovne ekskurzije po Škotski od 10.9.2006-21.9.2006 
 
10.9.2006, nedelja 
 
Po opravljenih formalnostih na letališču Brnik smo odleteli proti Londonu, od tam pa proti 
Edinburghu. Na svoji koži občutimo poostren režim na letališču zaradi terorističnih 
groženj. Tam nas je pričakala Libby, predstavnica ARCH Škotska. Z kombijem 
nadaljujemo pot proti Commriu, ki bo naslednjih deset dni naš dom.  
 
 
11.9.2006 - Obisk Scottish natural heritage, dopoldne 
 
Predavatelji: Mrs. Tess, mrs. Lindsy 
Bojan predstavi namen našega obiska na Škotskem v okviru projekta izmenjave, ki ga 
financira sklad evropske unije Leonardo da Vinci. Sledi predavanje in ogled parka.  
 
Poslanstvo: 
Izobraževanje Škotov za varovanje naravne dediščine. To je vladna organizacija, ki 
izobražuje in vzgaja otroke in njihove učitelje s poudarkom na varovanju okolja. Področja 
varovanja: 

• Kmetijstvo 
• Ribištvo 
• Energija _vetrne elektrarne 
• Nadzor nad posegi v krajino (novi objekti, ceste….)  

Uredila je učno pot, ki se jo poslužujejo lahko tudi druge institucije in v neposrednem stiku 
z naravo izobražujejo mladino. 
Po zaključku predstavitve in prijazne pogostitve »tee time« smo odšli na ogled učne poti. 
Ob tem smo opazovali opuščeno odlagališče odpadkov, kjer se izvaja odplinjevanje 
metana, umetna gnezdišča za nekatere vrste ptic, prostor z učilnico itd. 
 
Obisk elektrarne vetrnic, popoldne 
 
Podjetje ALFRED MAIPINE gradi v Breas at Doune na 20 km2 36 vetrnih elektrarn. Pred 
začetkom so morali narediti velik poseg v naravno okolje, saj so morali urediti dostopne 
poti (cca 20 km) in vso ostalo infrastukturo, ki omogoča gradnjo, vzdrževanje in priklop 
pridobljene električne energije na trafo postajo. Vetrnice so visoke 60 m, krak vetrnice pa 
je dolg 40m. V temelj je vgrajeno cca 200 m3 betona. Z deli so pričeli junija 2005. Dela 
bodo končana do konca 2006. Vrednost investicije je 75 milijonov £, cena posamezne 
vetrnice je 1. milijon £.  
Zaradi turbulence so stebri postavljeni na razmaku 400m, izdelani so iz poliestra, z peš 
dostopom. Posamezna vetrnica proizvede 2MW električne energije, kar zadostuje za 1250 
gospodinjstev. Dobavitelj opreme je VESTAS wind sistems Warington.(www.vestas.com). 
Pri ogledu smo opazili, da je bil zaradi gradnje vetrnic izveden relativno velik poseg v 
prostor. Čeprav je neposeljen, teren močvirnat in neobljuden, nudi življenjski prostor 
nekaterim vrstam živali in rastlinstvu. Izgradnja dostopnih poti je zahtevala izsek dreves v 
dolžini 12 km, poleg tega pa še izdelava 8 km poti do posameznih vetrnic. Poseg je grob, 
moteč je tudi pogled na presekane vodne poti, ki v obliki umazanih bajerjev zastajajo ob 
poti. Opazili nismo nobenih dodatnih lepotnih posegov, ki bi ta pogled popravili.   
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12.9.2006 - 2.dan  
 
V Škotski pokrajini je bilo včasih malo gozdov (cca 4% vse površine je bil gozd). Vzrok za 
slabo poraščenost so bili preveliko število ovac, jelenjadi, prekomerno sekanje in 
požiganje S strokovnim pogozdovanjem so pričeli okrog leta 1960, danes predstavlja gozd 
17% površine. Značilna je različna stopnja vegetacije. Ob cestah in železnicah se zarašča 
naravni gozd, ker se drobnica in jelenjad tam ne pase. 
Obiskali smo upravo gozdnega gospodarstva (Forestry Comissen) v Crianlarichu. To je 
vladna institucija, ki skrbi za gospodarjenje z gozdom, (načrtovanje, uporabo gozda v 
ekonomske in turistične namene, in tudi kulturno, tehnično in naravno dediščino. 
Pri ogledu pokrajine smo videli primere avtohtonih dreves (škotski bor), povzpeli pa smo 
se tudi do tehničnega spomenika - opuščeni rudnik svinca v Tyndromu. 
Med kosilom nam je bil zelo podrobno razložen postopek načrtovanja in upravljanja z 
gozdovi. Na nas pa je velik vtis naredil obisk opuščenega rudnika, kjer smo poleg 
prekrasne pokrajine ugotovili, da Škoti ne poznajo in ne nabirajo gob.  
 
 
13.9.2006 - 3.dan  
 
CITY CHAMBERS – MESTNA ZBORNICA 
Mr. Kevin (road manager) nam predstavi mesto in področje transporta za katerega je 
zadolžen. Mestna zbornica ima 58 članov, ki so voljeni predstavniki političnih strank 
(political party). Mesto ima 450.000 prebivalcev, razteza pa se na območju 262 km2. Ima 
500 km cest, s pripadajočimi pločniki, kolesarske steze in kar 400 mostov. 
Kot vsa velemesta ima tudi Edinburgh težave z pretočnostjo prometa in parkiranjem. Imajo 
izgrajen centralni parkirni sistem. Mesto obišče tedensko 1.000.000 avtomobilov. Imajo 14 
večjih parkirišč. Mesto ima 5500 javnih parkirnih mest. Načrtujejo in uvajajo še modre 
cone, večja urejena parkirišča in podzemne garaže.  
Na osnovi državne strategije »vizija nič«, ki ima za cilj nič žrtev prometnih nesreč, uvajajo 
cone, kjer je hitrost omejena na 20 milj/uro. To so predvsem zaključeni okoliši z osnovnimi 
šolami.Prav tako poskušajo iz centra izključiti motorni promet in omogočiti ljudem čim 
bolj zdravo okolje Spodbujajo hojo, uporabo koles, javnega prevoza in posledično 
zmanjšanje uporabe avtomobilov. Javni prevoz se s strani zbornice finančno podpira. 
Upokojenci imajo brezplačen prevoz.  
Vse ceste so kategorizirane, vzdrževanje in gradnja se izvaja na podlagi točkovanja in 
razvrstitve v prednostne liste. Za vzdrževanje transportne infrastrukture letno namenijo 11 
MIO £. Za področje novogradenj pa investicije, ki se izvajajo znašajo cca 60 MIO £. 
Prednostni projekti so selitev bolnišnice na rob mesta in gradnja novih avtocestnih 
povezav proti severu. 
 
SLATEFORD GREEN 
Predstavnik HOUSIN ASOCIATION, agencije za upravljanje in gradnjo stanovanj nam 
predstavi stanovanjsko naselje Slateford green. 
Naselje izgrajeno leta 1997 ima 120 stanovanj. Posebnost naselja je, da nima parkirnih 
mest, gradnja je moderna, z uporabi lesene nosilne konstrukcije v poljih stanovanj, betona 
v področju stopnic. Vse vgrajene materiale je možno reciklirati. Namenjena je socialno 
šibkejšim družinam saj mesečna najemnina znaša 200 £, povprečna cena najema pa znaša  
500 £ za dva do trisobno stanovanje. 
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Popoldne 
Libby nas pripelje na vznožje Edinburgh Castle. Povzpnemo se po stopnicah in stojimo na 
prostoru, kjer se je pred enim tednom končal festival. Za njim je vhod v grad. Grad je star 
osemsto let, sezidan je na visoki skali. Nekoč je rabil za kraljevo rezidenco in vojaško 
utrdbo. Viden je iz vseh strani Edinburgha in je gotovo vzbujal strah angleškim vojakom. 
Danes ga za razne sprejeme uporablja škotski premier. Ura je pet popoldne, grad pa se 
zapira ob šestih. Odločimo se, da si ga ogledamo kdaj drugič. Po Royal mile gremo proti 
palači Holyroodhouse, ki je še vedno uradna rezidenca vladajočega monarha. Zgrajena je 
bila leta 1498 v času Jakoba IV. Okoli palače se razteza ogromen Kraljevi park. Nasproti 
palače je moderna stavba škotskega parlamenta. Zgrajena je leta 2002, po načrtih 
italijanskega arhitekta in z uporabo škotskih materialov.  
Ogled Edinburgha zaključimo z vzponom na vrh Arthur'Seata. Pred nami se odpre 
prekrasen panoramski pogled na Edinburgh. Stojimo na vrhu ugaslega vulkana starega 
400.000 let, ki danes s plezalnimi stenami in urejenimi potmi služi v rekreativne namene . 
 
 
14.9.2006 - 4.dan  
 
Zjutraj se z Libby in Bojanom, ki se dobro znajdeta na levi strani ceste, odpeljemo v 
Stirlig. Tam nas pričaka Mark Wales. V odlični predstavitvi nas seznani s škotsko agencijo 
za zaščito okolja SEPA (Scotland's enviroment protection agency). SEPA skrbi za zaščito 
in varovanje okolja, skladen razvoj, regulira in vpliva na planiranje, ekonomske izračune 
in vladno politiko in prakso, ki jo le ta izvaja.  
Vode 
Škotska je razdeljena je na 49 okrožij. Ima veliko dobrih, čistih in pitnih voda. Vodo črpa 
iz jezer in rek. Kar 150 jezer ima površino nad 1 km2, 3788 več kot 0,04 km2 ,kar 27000 pa 
jih je manjših od 100m2. Skupna dolžina rek je cca. 100.000 km. V jezerih in rekah 
kontrolirajo kemijsko sestavo, biologijo in naravni izgled. Kontrola vode dokazuje da je 
kar 90% vode dobre, 7% zadovoljive in le 2% onesnažene.  
Vodo onesnažujejo:kanalizacija (34%), zaščitna sredstva in gnojila v kmetijstvu (26%), 
površinske vode iz urbanih okolij (11%), industrijski odpadki (2%) itd. 
SEPA skrbi za ohranjanje in zaščito kvalitete voda z uvajanjem kvalitetnih čistilnih naprav, 
tako mehanskih kot bioloških, lovilci olj in maščob v področjih, ki so onesnažena z naftnimi 
derivati in ustreznim planiranjem.  
Stroka v Sloveniji zagovarja izvedbo ločene fekalne in meteorne kanalizacije. Fekalna 
kanalizacija odvaja odpadno vodo iz gospodinjstev in javnih površin, ki so obremenjene s 
prometom. Ločeno se odvaja meteorna voda.V Stirlingu smo videli da je zgrajen enojni 
sistem, ki je priklopljen na kvalitetno čistilno napravo. Površinske vode (vode iz 
industrijskih streh, parkirišč in dovoznih cest) so speljane preko zemeljskih zadrževalnikov, 
ki z ustreznim rastlinjem delujejo kot biološke čistilne naprave v ribnik.  
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Smeti 
Škoti letno proizvedejo cca 12.mio ton smeti. Od tega je cca 3.mio ton iz gospodinjstev. 
Večino odpadkov je možno reciklirati (70%) in še pred 4 leti je bil rezultat zbiranja in 
sortiranja odpadkov zelo skromen (4%). Z osveščanjem prebivalstva in ustrezno politiko je 
v štirih letih uspeh boljši, saj sortirani odpadki predstavljajo danes 23% vseh odpadkov. Z 
nacionalno strategijo o ravnanju z odpadki se trudijo za dobro gospodarjenje, 
zmanjševanjem in ločevanjem odpadkov na izvoru, povečevanju reciklaže in poučevanju 
ljudi o odgovornem obnašanju do narave.  
 
15.9.2006 - 5.dan  
 
Peljemo se v Parth, kjer je Libby organizirala srečanje z predstavniki Centra za zbiranje 
odpadkov v pokrajini Perth in Kinross. Predstavnik g.Keith Mc'Namara (waste services 
manager) nam predstavi organizacijo. Delujejo na območju, ki jo sestavljajo 40 okrožij, v 
katerih živi 140.000 ljudi, oziroma 64.000 gospodinjstev. Na letni ravni zberejo 100.000 
ton odpadkov, količina odpadkov se letno povečuje za cca 3%. Na območju ločeno zberejo 
30% odpadkov, kar je več od Škotskega povprečja, ki znaša 25%. 
 
Zbiranje odpadkov poteka z 42 vozili 2x tedensko v urbanih naseljih in 1x tedensko na 
podeželju. Zbirajo se mešani komunalni odpadki in biorazgradljivi odpadki, uvajajo pa 
zbiranje ločenih frakcij na ekoloških otokih.Posamezno gospodinjstvo za ravnanje z 
odpadki plača 100 £ na leto. Na področju ravnanja z odpadki imajo zastavljeno strategijo 
s katero bi dosegli: 
- minimalizacijo odpadkov 
- povečanje deleža materialov za recikliranje 
- zmanjševanje količine odloženih odpadkov in povečanje pridobivanja energije s 
sežiganjem odpadkov. 
 
Prioritetni cilj je zmanjševanje količine odloženih odpadkov na deponijah in sicer do leta 
2010 na 75%, do leta 2013 na 50 in do leta 2019 na 30%.Za doseganje zastavljenih ciljev 
nameravajo vložiti 6.mio £ na leto. Poleg ravnanja z odpadki skrbijo tudi za javne 
površine, stranišča, odstranjevanje grafitov. Samo v Perthu imajo postavljenih 3000 
koškov za odpadke. Za vzdrževanje redu in čistoče imajo komunalnega nadzornika, ki 
lahko kršitelja kaznuje na licu mesta z zneskom 50 £. Z ločevanjem odpadkov so začeli šele 
leta 2003. Pohvalili so se z uspehom. Vendar zbirajo samo papir in steklovino. Na 
vprašanje zakaj ne zbirajo odpadkov iz plastičnih mas so odgovorili, da se ne izplača.  
 
 
16.9.2006 - 6.dan– sobota 
 
Dolgo spanje. Ob 11-ih odhod proti Glasgowu. Mesto ima industrijski značaj, zato kaj 
veliko nisem pričakovala. Všeč mi je bil bolšji trg, kjer sem odkrila nekaj čudovitih 
primerkov.  
 
 
17.9.2006 - 7.dan– nedelja 
 
Prosti dan. Del skupine odide na oglede Edinburgha, manjši del se odloči za počivanje 
doma, del za pohodništvo po okoliških hribih, del pa za gobarjenje. 
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Z Jernejem in Borutom se odpravimo proti jezeru na gori. Libby nam da 21 let staro karto 
z vrisano potjo. Čeprav smo vmes zašli, smo na koncu le prišli do jezera. Krasna narava. 
Pri spuščanju v dolino nas ujame še dež. Iz strme gošče porasle s praprotjo se dobesedno 
prikotalimo in pridrsimo v ravnino naravnost pred jurčke. Krasni primerki, ki zvečer 
obogatijo našo večerjo. 
 
 
18.9.2006 - 8.dan 
 
Ob devetih zbor in odhod proti Perthu na predstavitev delovanja »Perth in Kinross district 
council«. Mike je na splošno predstavil področje za katero so zadolženi. Zajema 2200 
kvadratnih milj na katerem živi 400.000 prebivalcev. Servis za urejanje javnih površin in 
komunalnih služb ureja parke in igrišča, pokopališča in krematorij. 
Mark predstavi kako urejajo parke s pogledom na prihodnost. Parki so pomembni za 
prebivalce ker v njih le ti počivajo, se sprehajajo, ukvarjajo z rekreacijo. V njihovem 
servisu štirje krajinski arhitekti projektirajo zunanje ureditve na javnih površinah in 
skrbijo za operativno izvedbo. Na vprašanje kako vzpostavljajo stik z uporabniki javnih 
površin in kako pridobivajo povratne informacije s strani uporabnikov je bilo odgovorjeno, 
da na dva načina. Prebivalcem ponudijo določeno rešitev in pridobijo njihovo mnenje o 
ideji ali pa jih povprašajo kaj se pričakuje in to upoštevajo pri projektiranju. 
 
Pokopališča 
V okviru te službe delujeta v pokrajini dva servisa, ki urejata pokope in imata skupno 
administracijo. Pokopališč je sedem. Oddelek je za uporabnike ves čas dostopen. Hrani 
obsežno dokumentacijo o pokojnikih vse do leta 1900. Starejše podatke hrani muzej.Veliko 
potomcev zdomcev, ki išče svoje korenine se obrača na njih s prošnjo o podatkih o svojcih 
(podatki o družinskem drevesu) Pri tem jim nudijo pomoč. Spomenike, ki so brez lastnikov, 
ali pa niso vzdrževani vzdržujejo na občinske stroške. Razmerje upepelitev nasproti 
klasičnem pokopu je 2:1. Vse to smo spoznali tudi med sprehodom čez mesto. Popoldne 
smo si ogledali še rastlinjak, ki vzgaja okrasne rastline za vse parke na javnih površinah v 
tem okraju. 
 
 
19.9.2006 - 9.dan  
 
Ob devetih odhod proti Wishawu. Tam nas pričakajo Grace (project manager, odgovorna 
za realizacijo projekta) s sodelavci. V Wishawu so nekoč kopali premog in šoto, ki so jo 
uporabili v bližnji destilarni. Tekom let so površinske jame okoliški prebivalci in industrija 
uporabljali za odlaganje odpadkov. 
Leta 1990 so odlagališče zaprli. Lokalno prebivalstvo in prostovoljne skupine so pričeli s 
čiščenjem smeti in odpadkov ter zasipanjem jam. Danes je na isti površini velik 110 ha 
urejen naravni park imenovan Greenhead Moss Community Nature Park. Pogled na 
travnate površine, grmičevje in jezero, urejene sprehajalne površine, predvsem pa 
zadovoljstvo lokalnih prebivalcev (nekatere smo na svojem kratkem ogledu srečali) daje 
občutek naravnosti in spokojnosti. Investicija v sanacijo odlagališča odpadkov je stala 
1,46 mio £, financiral je evropski sklad iz projekta Partner Funding. Manjši delež v višini 
230.000 £ so zagotovile različne lokalne agencije. 
Kontrolne meritve vode, ki jih izvaja SEPA, ne kažejo na kontaminacijo. V prihodnosti 
načrtujejo izgradnjo centra in naselja energetsko neodvisnih hiš, namenjena predvsem 
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lokalnim potrebam. Posebnost gradnje bo uporaba starih gum (uporabne za izdelavo 
stopnic in temeljev) in stekla v katerem bo odsevala zelena pokrajina. 
Popoldne 
Ogledali smo si nekoč zelo veliko predilnico bombaža v New Lanarku, kjer je Robert Owen 
zgradil naselje za svoje delavce. V njem jim je nudil dobre pogoje za bivanje, šolo za 
otroke in zdravniško oskrbo. Delavci so v tistem času živeli skromno, vendar spodobno 
življenje v primerjavi z delavci drugih delodajalcev, ki jih ni zanimal človek ampak samo 
profit. Danes je naselje obnovljeno, v njem je muzej in delno najemniška stanovanja ter 
hotel. 
 
 
20.9.2006 - 10.dan  
 
Naše bivanje na Škotskem zaključujemo z ogledom destilarne. S pomočjo vodiča Jima 
izvemo vse o proizvodnji te škotske alkoholne pijače. Narejena je iz ječmena in vode. Po 
dvakratni destilaciji jo pretočijo v lesene hrastove sode, kjer zori deset let. V času zorenja 
določena količina izhlapi. Temu pravijo davek angelom. Ostanke proizvodnje uporabijo za 
krmo govedi na bližnjih farmah. Sama proizvodnja ne onesnažuje okolice, kar preverjajo z 
rednimi meritvami odpadne vode. 
Iz Pertha se odpeljemo v Dunkeld. Prekrasno srednjeveško mesto, v celoti obnovljeno, v 
veliki meri iz sredstev EU. Na robu naselja je katedrala iz 13. stoletja v kateri je kripta 
prvega škotskega kralja. 
Popoldne 
Libby in Bojan nas odpeljeta v rezervat, kjer prostovoljci opazujejo redkega ptiča 
imenovan Osprey, pri nas rečni orel.  
 
 
21.9.2006 - 11.dan  
 
Zgodnje vstajanje in odhod proti Edinburghu. Letališke formalnosti, zopet poostrene 
zaradi terorističnih groženj. Popoldne pristanek na Brniku. Ljubo doma kdor ga ima, in 
prijeten objem najdražjih. 
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DNEVNIK STROKOVNE EKSKURZIJE 
 
Strokovna ekskurzija v okviru ŠKIS se je pričela desetega septembra z poletom iz Brnika 
proti Londonu in presedanjem za Edinburgu, kamor smo prispeli v pozni večerni uri. Iz 
letališča smo nadaljevali pot z kombiji proti mestu Comrie, kjer smo nekaj kilometrov od 
mesta dobili bivanje v Hostlu. Noč je bila kratka in že naslednje jutro so se začele 
aktivnosti na ogledih izobraževanja. 
 
Prvi dan ponedeljek 11.09. 
Najprej smo si ogledali organizacijo Scottish Natural Heritage, kjer smo skozi predstavitev 
v dvorani spoznali dogajanja in dejavnosti varovanja naravne dediščine. Nato je sledil 
sprehod skozi park, kjer se praktično vzgaja otroke s poudarkom varovanja okolja. Prav 
tako je v bližini opuščeno odlagališče odpadkov, kjer se izvaja odplinjevanje. 
Nadaljevanje ogleda so bile vetrne elektrarne v izgradnji. Pridobivanje električne energije 
na osnovi obnovljivih virov je v današnjem času izredno pomembno, saj ne predstavlja 
onesnaženosti okolja. Izgradnja sama pa predstavlja velik poseg v naravno okolje, saj se 
gradnja razprostira na površini 20 km2. Ena sama vetrnica predstavlja velik strošek same 
postavitve. Pri polnem obratovanju pa proizvede 2MW električne energije. Višina ene 
vetrnice je 100m, sama vetrnica pa je dolga 30m. Postavljene so v razmaku cca 400m.  
 
Drugi dan torek 12.09 
Obiskali smo upravo gozdarskega podjetja Forestry Comisse v Crianlarichu.. Ta vladna 
organizacija skrbi za gozdarjenje z gozdom, ustanovljena pa je bila leta 1919. Škotska je 
dežela, ki je imela izredno malo pogozdene površine, ki jo sedaj povečujejo s saditvijo 
novih gozdnih površin. V preteklosti je bilo je bilo pogozdene površine komaj 4%, sedaj pa 
že prihaja na 17% pogozdenosti. V nadaljevanju smo si ogledali zaprti rudnik svinca. 
Rudnik je v celoti varovano območje samo za oglede z izkopnimi rovi in strmim pobočjem, 
kjer so ročno transportirali rudo. 
 
Tretji dan sreda 13.09. 
V mestni hiši v Edinburgu smo bili deležni prisrčnega sprejema v Evropski sobi. Edinburg 
ima 450.000 prebivalcev in se razteza na površini 262 km2. Vsako leto se delajo plani 
različnih ureditev infrastrukture. Velik problem so parkirna mesta, saj ima mesto ogromno 
obiskovalcev. Nato smo šli do Škotskega parlamenta, ki ima izredno lepo arhitekturo v 
okolju. Pri vstopu v sam parlament je zelo ostra kontrola, posebno zaradi vnosa ročnih 
kovinskih predmetov. Nato smo si ogledali še Comunity center. Predstavljen je bil sistem 
izgradnje stanovanj, velikost posameznih stanovanj, stroški najemnine in kaj zajema 
najemnina. Obkrožili smo okolico objektov, tako da smo videli sistem gradnje. 
 
Četrti dan 14.09. 
Obisk Scotish Envirament Protection Agency. SEPA je državna inštitucija, ki skrbi za 
izboljšanje okolja, skladen razvoj, planiranje in izobraževanje. Škotska je razdeljena na 49 
okrožij. Dežela ima cca 100000 km rek, v kateri je 90% dobre vode. Pitno vodo črpajo iz 
jezer in rek v katerih je kar 90%dobre vode, komaj 7% je zadovoljive in 2% onesnažene. 
Velik problem predstavljajo smeti, ki jih ustvarijo kar 12 tisoč ton, od tega jih kar 70% 
reciklirajo. 
 
Peti dan 15.09.  
V Perthu so nam strokovni delavci v komunalnem podjetju - zadolženi za posamezna 
področja - predstavili ločeno zbiranje in sortiranje odpadkov ter servis izvajanja uslug. 
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Območje ki ga pokrivajo z zbiranjem odpadkov vključuje 140.000 ljudi, saj zbirajo samo 
gospodinjske odpadke. Evropska direktiva je čedalje ostrejša glede zbiranja odpadkov, saj 
bo do leta 2010 na odlagališče možno odložiti samo 75% odpadkov. 
 
Šesti dan 16.09.  
Obisk in ogled Glasgowa je trajal cel dan. Mesto je veliko, lepo, ljudje in zelo prijazni, 
trgovine polne artiklov, pivnice pa ponujajo dobro škotsko pivo in viski. 
 
Sedmi dan- nedelja 17.09. 
Prost dan brez strokovnih obiskov je naša skupina izkoristila (po dobrem kosilu) za 
sprehod v Comrie. Ker je narava zelo lepa je bil sprehod temu primeren in prazničen. 
Skozi celo pot smo nabirali gobe, ki smo jih ob povratku pobrali. 
 
Osmi dan 18.09. 
Ponovno Perth, kjer so nam v mestni občini predstavili urejanje parkov in vse kar je 
povezano v zvezi z komunalno ureditvijo. Predstavljeno je bilo, kaj vse potrebuje celovita 
ponudba rekreativnih delov parka. Če govorimo o športnem parku je pri tem izredno 
pomembno v prostor umestiti površine za posamezne športne dejavnosti (tek, plavanje, 
golf, kolesarjenje,…). Pri takšnem načrtovanju je zelo pomembno sodelovanje različnih 
strok. Ogled velikega parka predstavlja izreden smisel urejanja zelene površine v mestu. 
Prav tako smo videli varovanje mesta pred poplavami z protipoplavnimi nasipi v območju 
parka in zidanimi zidovi vzdolž ulic. Posebno sem bil presenečen, kako imajo urejene 
prehode z montiranimi masivnimi vrati, ki se zapro predno začne reka poplavljati. Pri 
ogledu drevesnice in rastlinjaka, smo videli vzgojo rastlin, ki ji uporabljajo na parkovnih 
površinah in v naseljih. 
 
Deveti dan 19.09.  
Ogledali smo si deponijo komunalnih odpadkov, ki je bila pred 15 leti zaprta, sedaj pa se 
izvaja rekultivacija. Najprej so na območju izkopavali šoto in premog. Sedaj je o območje 
je z zelo raznoliko vegetacijo, nekaj pa je tudi zaplavljenega, kjer uživajo labodi na vodi. 
Na območju imajo v načrtu zgraditi deset tipskih enodružinskih hišic za vzorec, nato pa 
nadaljevati z urbanizacijo. Iz omenjenega območja je bilo v bližini videti štirideset vetrnic 
za proizvodnjo električne energije. Nato smo odpotovali v bližnji Nev Lanark, kjer smo si 
ogledali lep muzej tekstilne industrije. Objekti so zgrajeni o čudoviti reki Clyde. V 
zgornjem toku reke so prelepi in mogočni slapovi do katerih vodi sprehajalna pot. Prav 
tako je ob reki zgrajena elektrarna z dvema turbinama in cevnima dovodoma rečne vode. 
Muzej je izredno lepo urejen, kar kaže tudi lepo urejena okolica. Zanimivi so bili bivalni 
prostori ustanovitelja firme z takratno opremo in razporeditvijo. 
 
Deseti dan 20.09. 
Ogled destilarne Wiskija v Famous Grouse. Škotska je dežela, ki proizvede največ Wiskija 
in to različnih arom ter proizvodnih znamk. Osnovna surovina in postopek fermentacije je 
približno isti kot za proizvodnjo piva. Po določenem času zorenja surovine se začne sama 
destilacije, iz katere se proizvede špirit kot osnovna tekočina za nadaljevanje postopka 
izdelave Wiskija. Zorenje se vrši v hrastovih sodih, iz katerega se izvleče tanin kot barvilo 
za tekočino, ki traja najmanj deset let ali več. Vmes se vršijo kemične analize, prve po treh 
letih. Centralna polnilnica vrši polnjenje stekleni za več destilarn skupaj. 
 
Zaključek: Strokovna ekskurzija po Škotski, mi je bila zelo všeč, saj sem spoznal lepote 
druge dežele, njihov način življenja, narodno nošo in njihovo gospodarstvo.  
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EKSKURZIJA ŠKOTSKA 2006 

(dnevna poročila) 
 
Ekskurzija Škotska 2006, se je za nekatere začela prej, za nekatere pozneje. Štajerci smo se 
na pot podali v nedeljo 10. septembra 2006 okoli 13. ure popoldan. Najeli smo kombi z 
voznikom in se odpeljali na Brnik. Po obveznem skupinskem slikanju pred odhodom (vsi v 
rumenih kapah Vitre), smo se vkrcali na letalo in poleteli proti Londonu, kjer smo presedli 
na drugo letalo, s katerim smo poleteli v Edinburg na Škotskem. Iz letališča smo pot 
nadaljevali v mesto Comrie, kjer smo se nekaj kilometrov stran v poznih nočnih urah 
namestili v hostlu Bunkhouse. 
 
 
PONEDELJEK: 11. sept. 2006 
 
Po zajtrku smo se odpeljali v Scottish Natural Heritage za, katerega slogan Investor in 
people pove, da je namenjen vzgoji otrok in odnosu ljudi do naravne dediščine. Po 
predavanju v njihovi zelo lepi dvorani in čudovitimi fotografijami, so nas postregli z kavo, 
čajem, ter sladicami. Sledil je ogled parka oz. učne poti na kateri se otroci seznanjajo, kaj 
vse morajo storiti za lepše in prijaznejše okolje. V neposredni bližini smo lahko videli tudi 
že delno rekultivirano smetišče z jasno razvidnim sistemom odplinjevanja. 
Popoldan smo šli na ogled vetrnih elektrarn (wind farm) v izgradnji. Gradbišče se nahaja 
na površini 20km². Sama vetrna elektrarna predstavlja velik strošek postavitve. Zgraditi 
nameravajo 36 vetrnic. Vsaka proizvede 2MW električne energije. Višina ene elektrarne je 
100 metrov, propeler pa je dolg 30m. Postavljene so v razmaku 400m. Ta investicija 
pomeni zelo velik poseg v naravno okolje. Investitorji imajo zelo veliko srečo pri izgradnji 
saj imajo skoraj ves material na samem delovišču, tako ,da okolja ne obremenjujejo z 
prevozom kamenja in gramoza, ter s tem uničujejo drugo infrastrukturo. 
Po vrnitvi domov je sledila večerja in dnevna evalvacija. 
 
 
TOREK, 12. sept. 2006 
 
Ta dan je bil namenjen obisku gozdarskega podjetja Foresry Comission v Cranlarichu. Ta 
organizacija je vladna in skrbi za gospodarjenje z gozdovi v štirih rajonih. Ustanovljena je 
bila leta 1919. Ob ustanovitvi je bilo gozda komaj 4%, sedaj se je pa pogozdilo že 17% 
površine kar je neverjeten uspeh. Videli smo tudi kako skrbijo za ohranitev avtohtonih vrst 
bora. 
Nadaljevali smo z ogledom zaprtega rudnika svinca. Narava je zunanji del rudnika sama 
»rekultivirala«, ostalo je še nekaj rovov in jaškov, kjer so ročno kopali in transportirali 
rudo. V celoti je območje rudnika varovano območje. Po večerji smo se vrnili v hostel, kjer 
je sledila evalvacija, nato pa igranje kart. 
 
 
SREDA, 13. sept. 2006 
 
Dan je bil namenjen ogledu glavnega mesta Škotske Edinburgu. Deležni smo bili zelo 
prisrčnega sprejema v evropski sobi, ki se nahaja v mestni hiši. Edinburg ima 450000 
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prebivalcev in se razprostira na površini 262km². Zelo veliko vlagajo v infrastrukturo. 
Prav tako kot pri nas imajo tudi oni probleme z parkirnimi prostori. 
Po obisku mestne hiše in krajšem ogledu mesta smo se odpravili na ogled škotskega 
parlamenta na katerega so Škoti zelo ponosni. Stavba se zelo lepo vklopi v staro mestno 
jedro. Malo sem bil razočaran, ker nisem mogel videti njihove parlamentarne dvorane. 
Sledil je ogled Comunity centra (agencija za upravljanje in izgradnjo stanovanj) v naselju 
Slateford Green. Zgrajeno je bilo leta 1997, ima 120 stanovanj za 250 ljudi. Naselje nima 
parkirnih mest. Večina stanovanj je najemniških nekaj je pa tudi lastniških. Naselje mi 
deluje zelo mirno, kar se vidi tudi po lepo urejenih vrtovih. Me je pa pritegnila ena 
malenkost, kako skrbijo za otroke. Da ne plezajo po ograjah, so te enostavno namazali z 
neko lepljivo in umazano snovjo (kot naš »šmir«). 
Povratek »domov« vse ostalo po urniku. 
 
 
ČETRTEK, 14.  sept. 2006 
 
Po zajtrku in namestitvi v vozila smo se odpravili na predstavitev agencije SEPA (Scotish 
Environment Protection Agency). To je državna inštitucija, ki skrbi za varovanje okolja, 
izobraževanje, planiranje in razvoj. Škotska ima 1352 km² površine in je razdeljena na 49 
okrožij. Ima okoli 100.000 km rek, v katerih je 90% dobre vode. Pitno vodo črpajo iz jezer, 
ki jih je neverjetnih 27.000 in rek v katerih je kar 90% pitne vode, 7% zadovoljive in komaj 
2% onesnažene vode. Največji problem predstavljajo smeti, ki jih ustvarijo kar 12,000,000 
ton, od tega jih 70% reciklirajo. 
Ogledali smo si tudi muzej v katerem je prikazano zaporedno izboljševanje in odnos z 
odpadki. Po vrnitvi v hostel in obvezni evalvaciji je zopet sledilo čiščenje grla in igranje 
kart. 
 
 
PETEK, 15. sept. 2006  
 
Končno pričakovan obisk Komunalnega podjetja v Perthu. V njihovi sejni sobi so nas 
pričakali predstavniki in strokovni delavci podjetja, zadolženi za posamezna področja 
zbiranja odpadkov, sortiranja odpadkov in sam servis izvajanja uslug. Območje katerega 
pokrivajo z zbiranjem šteje 140.000 ljudi. Odpadki so samo gospodinjski. Tudi oni se 
srečujejo z čedalje ostrejšo evropsko direktivo, ki predvideva do leta 2010 pripeljati na 
odlagališča samo 75% odpadkov. Sledil je kratek odmor in hiter ogled mesta Perth, ki je 
zelo lepo in čisto mesto, kar velja za vsa škotska mesta. Po vrnitvi domov nismo urnika nič 
spreminjali. 
 
 
SOBOTA, 16.  sept. 2006  
 
Po zajtrku smo se okoli 9. ure odpeljali na ogled mesta Glasgow. Po izkrcanju iz vozila in 
dogovoru ob kateri uri se zopet dobimo, se je pričelo zbiranje grup in vsak je odšel kamor 
je hotel. Naša skupinica si je ogledala lepote največjega mesta Škotske. Zelo se pozna 
velikost trgovskega mesta, ker je tudi tu prisotna različna populacija. Po ogledu mesta, 
blagovnic in  nakupih spominkov, seveda nismo mogli mimo Puba, v katerem smo ob 
dobrem pivu tudi obsedeli in opazovali ljudi (Škote) kako so disciplinirani. Lepo čakajo na 
sredi puba na prostor, da lahko sedejo. Prišla je ura povratka. Odšli smo na dogovorjeno 
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mesto. Toda morali smo čakati na skupino, ki se je »izgubila«. Povratek v Comrie je bil v 
večernih urah. 
 
 
NEDELJA, 17.  sept. 2006  
 
Dan brez obveznosti. Skupina se je razdelila. Nekateri so odšli v Edinburg, nekateri 
kolesarit, drugi na pohode, nekateri smo pa ostali doma. Skupina katera je ostala doma, si 
je pripravila pravo domače kosilo z govejo juho, vlivanci, »restanim« krompirjem in 
solato. Po kosilu smo se odpravili v Comrie na pivo v Old Pub. Med potjo smo nabrali 
toliko gob, da smo jih imeli naslednji večer za večerjo. 
 
 
PONDELJEK, 18. sept. 2006  
 
Po napornem nedeljskem počitku, smo obiskali mesto Perth. Ob prisrčnem sprejemu na 
občini so nam predstavili komunalno ureditev mesta Perth. Zelo velik je poudarek na 
zelenih površinah - parkih. Predstavljena je bila celovita ponudba rekreativnega dela 
parka. Po poplavi so nam pokazali, kako so uredili obrambni nasip, tesnilna vrata, katera 
ročno zapirajo. Ogledali smo si tudi pokopališče, ki ga – zanimivo – prebivalci 
uporabljajo kot kraj počitka ali za zaužitje sendvič kosila. Prav tu se mi je pogled ustavil 
na stavbah, na katerih je bilo zelo lepo videti kako poteka njihova kanalizacija. »Eazy« 
fekalna in meteorna po zidu oz. po ceveh, ki so pritrjene na zid. Ogledali smo si tudi mestni 
rastlinjak v katerem vzgajajo rastline, katere nasajajo na parkovnih površinah. Vrnitev 
domov – vse po starem. 
 
 
TOREK, 19.  sept.  2006  
 
Danes smo si ogledali deponijo v zapiranju v mestu Wishaw. Na deponiji že 15 let ni več 
plina. Pred tem so tukaj izkopavali šoto, kar je še v enem delu lepo vidno. Površina je 
zaraščena z raznoliko vegetacijo. V načrtu imajo izgradnjo deset tipskih hišic, ki so 
predvidene, da bodo izdelane iz recikliranega materiala, kot vzorčni primeri. Sledila je 
vožnja do bližnjega mesta New Lanarka. Tu smo si ogledali muzej Roberta Owna in 
njegove predilnice. Videli smo kako so izkoriščali vodno moč za lažje delo. Ob reki Clyde, 
ki teče po tej soteski, so urejene sprehajalne poti. Tukaj so postavili tudi hidroelektrarno. 
Čudoviti so tudi slapovi, ki jih dela ta reka. Po vrnitvi v hostl se je vsakdan ponovil. 
 
 
SREDA, 20. sept. 2006  
 
Verjetno za glavnino najpomembnejši dan. Ogled destilarne whiskya Famous Grose. To je 
dežela katero prepoznaš po whiskyu. Osnovna surovina je ječmen, postopek fermentacije je 
približno enak kot pri pivu. Po zorenju in mešanju sestavine se začne destilacija. Špirit kot 
osnovna tekočina za nadaljevanje postopka izdelave whiskeya, nato v hrastovih sodih zori 
najmanj tri leta. Izvedeli smo tudi katere arome prevladujejo v tej pijači, in kako prepoznaš 
dober whisky. Obiskali smo tudi njihovo prodajalno, nabavili nekaj steklenic in se 
odpravili na ogled hiše, katera je postavljena ob jezeru, kjer živi posebna vrste ptice, in 
katera tudi gnezdi tukaj. Vsi smo že komaj čakali vrnitve v hostl, da smo si lahko spakirali 
potovalke, saj smo naslednje jutro res odpotovali domov. 
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Po skupni večerji in podelitvi certifikatov, smo se vsi skupaj zahvalili naši organizatorki 
Libby, katera je skrbela za nas kot mama. Zahvalili smo se tudi našemu šoferju Bojanu, ki 
se ni nikoli zmotil in zapeljal na desno. Sledil je družabni škotski ples z originalno glasbo 
na dudah. Bil je večer katerega verjetno ne bom nikoli pozabil. 
 
 
ČETRTEK, 21. sept. 2006  
 
Napočil je dan ko smo se morali posloviti in se vrniti v domovino. Iz Edinburga smo preko 
Londona leteli na domače Brniško letališče. Zopet smo se skupinsko slikali in odšli vsak na 
svoj dom. 
 
ZAKLJUČEK  
 
Ekskurzija Škotska 2006 je zame naredila zelo močan vtis. Spoznal sem nove ljudi, njihove 
navade in običaje, vsakodnevno življenje, hrano itd. Videli zelo veliko različnih krajev. 
Spoznal sem, kako znajo ti ljudje drugače ceniti naravo, jo ohranjati in paziti nanjo. Vsi 
delajo prostovoljno, ne pa tako kot pri nas, kjer se prvo vpraša koliko bom pa zaslužil. 
Mislim, da so te izmenjave zelo dobrodošle in poučne, zato se še enkrat zahvaljujem 
Bojanu iz Vitre, programu Leonardo da Vinci ter Izrazu, ki so nam omogočili to ekskurzijo. 
HVALA!!! 
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DNEVNIK PROGRAMA Leonardo da Vinci - ŠKOTSKO 
KOMUNALNO IZOBRAŽEVANJE SLOVENCEV  

Škotska, od 11. do 21. septembra 2006 
 
 
1. dan, NEDELJA, 10. september 2006 
 
V nedeljo zgodaj popoldne smo se zbrali na Brniku. Rumene čepice Vitre so bile dovolj 
viden znak, kdo potuje skupaj na Škotsko dogodivščinam naproti. Sredi vrveža je Borut - ki 
je bil zadolžen za promocijska darila - prinesel polne torbe raznih spominkov, značilnih za 
našo Slovenijo. Bili so predvsem »težki«, saj so nam dodobra napolnili že tako ali tako 
težke kovčke. Le ti so se polni slovenske medice peljali z Easy Jetom v prostoru za 
prtljago. Prvi pristanek, na letališču Stansted nas je predramil, ko smo okusili »pravo 
carinsko kontrolo«. Dobre tri ure kasneje smo že leteli proti Edinburghu, kjer smo si iz 
letala lahko kmalu po vzletu ogledali nočno idilo Londona. Na letališču v Edinburghu nas 
je sprejela gospa Libby iz organizacije ARCH iz Škotske. Pot nas je vodila še približno 
uro in pol vožnje z dvema kombijema po levi strani cestišča do mesta Comrie, kjer je bil v 
bližini naš Hostel.  
 
 
2. dan, PONEDELJEK, 11. september 2006 
 
Prvi obisk v SCOTTISH NATURAL HERITAGE, ki deluje kot zavod za ohranitev 
naravne in kulturne dediščine, je bil za nas začetek celotnega projekta. Gospa Tess Darwin 
in Lindsey Gibb sta nam pripravili zanimivo predstavitev Škotske dežele v slikah v 
predavalnici omenjenega centra. Njihov cilj je vplivati na ljudi, da ohranjajo naravno in 
kulturno dediščino, da skrbijo zanjo jo spoštujejo in predvsem obiskujejo. Po predstavitvi 
so nam ponudili njihovo promocijsko gradivo in nas postregli s čajem, kavo in pecivom. V 
drugem delu sta nas Tess in Lindsey vodili po parku, ki služi kot poligon za učenje narave. 
Tu lahko otroci iz šol spoznavajo zanimivosti kot so umetna gnezdišča, ptice, rastline, 
drevesa,... Videli smo veliko rododendronov, ki v tem času sicer niso cveteli, učilnico v 
naravi, zanimive napise v parku,…. Predvsem so mi bile všeč lesene gobe sredi travnika in 
živo zelene travnate stezice.  
 
Popoldan istega dne smo si ogledali WIND FARM AT BRAES OF DOUNE. Vetrno 
elektrarno, ki se razprostira na področju cca 10 km2. Vetrna elektrarna je v zasebni lasti in 
je bila v času našega ogleda v izgradnji. Od blizu smo si lahko ogledali gradnjo novih 
temeljev za vetrnice, ki segajo od 3 do 4 m globoko. Na vozilu, na katerem je bila naložena 
ena stranica vetrnice, smo lahko opazili, kako velike razsežnost so dimenzije posamezne 
vetrnice. Po delovišču so nas vozili s terenskimi vozili, kar je popestrilo ogled. Vsak izmed 
nas je dobil zaščitno čelado in odsevni jopič, tako da smo bili zelo vidni v oblačnem 
vremenu. Bili smo sredi dogajanja, na gradbišču ogromne razsežnosti, kjer je kar močno 
pihal veter. Trenutno na tem področju stoji 16 vetrnic (vseh bo 36) na drogovih višine 60 
m, na katerih so pritrjene vetrnice, katerih ena od treh stranic meri 40 m. Na 
najdebelejšem delu je širina vetrnice 3 m. Ogrodje vetrnice zdrži od 25 do 50 let. 
Presenetile so me dimenzije le te, saj je spodnji del urejen kot prostor z raznimi 
omaricami, potrebnimi za delovanje. Do vrha stolpa so speljane stopnice. Hitrost vetra je 
najboljša pri 6m/s. Ena vetrnica lahko oskrbuje cca 1200 gospodinjstev. Njena moč je 2 
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MW električnega toka. Načrtujejo izgradnjo še dodatnih 36 vetrnic, katerih vrednost vsake 
je 1 mio £. Celotno področje vetrne elektrarne je hribovito in povezano z makadamsko 
cesto. 
 
 
3. dan, TOREK, 12. september 2006 
 
Gozdna inženirja v vladni instituciji FORESTRY COMMISSION v Crianlarichu 
Donald McNeill in Suzane sta nam povedala veliko o škotskih gozdovih. Včasih je bilo 
prekrito z gozdom 4 % otoka, sedaj pa 17 %. Pogozdovati so pričeli v 60. letih. Problem 
pri pogozdovanju so ovce, ki pojedo sadike. Imajo 14 gozdnih področij oz. sektorjev. Letno 
pridelajo od 12 do 17 milijonov ton lesa. Drevesa, ki jih uporabljajo za semena so 
označena s številkami. Velik problem na Škotskem predstavlja za gozdove kisel dež in 
pesticidi. Zaradi barja nimajo veliko povezovalnih cest. Pomagajo si s posebnimi 
avtomobili, goseničarji. Šli smo na sprehod po barju do dreves, ki jih uporabljajo za 
semena. Med potjo smo lahko nabirali tudi borovnice in jurčke. Po končanem prvem delu 
ogleda so nas v njihovi gozdarski hiši pogostili z njihovo tipično paradižnikovo juho, 
sendvičem, kavo, čajem in škotsko slaščico. 
 
V popoldanskem delu smo šli v mesto Tyndrum na sprehod do območja opuščenega 
RUDNIKA SVINCA, ki je deloval že leta 1424. Pokazali so nam, kako je svinec vraščen v 
kamen. Seveda je bilo takrat delo v rudniku izjemno težaško. Dnevno so morali 
premagovati velike višinske razlike pri prenašanju težkega svinca.  
 
 
4. dan, SREDA, 13. september 2006 
 
Današnji dan je bil namenjen obisku glavnega mesta Škotske. EDINBURGH, v katerem 
smo si najprej ogledali zelo mogočno CITY CHAMBERS, mestno hišo na ulici Royal 
Mile. Notranjost mestne hiše krasijo lepe slike, starinsko pohištvo in oprema ter originalna 
arhitektura. V veliki sejni sobi nam je gospod Kevin O' Kane govoril o prometni ureditvi 
mesta, njihovih rešitvah in težavah. V mestnem jedru se trudijo zmanjšati prometni vrvež. 
Mesto ima premalo parkirnih mest, zato veliko delajo na tem, da ljudi osveščajo, da hodijo 
peš, da se čim več vozijo s kolesom, z javnimi prevoznimi sredstvi ali s taksijem. Izjemno 
zanimivih pisanih taksijev je v Edinburghu res veliko. Starejši ljudje imajo javni prevoz 
brezplačen. V okolici šol imajo cono 20 milj/uro, ležeče policaje in varnostnike, ki skrbijo 
za varen prehod otrok čez cesto. Po predavanju smo šli na ogled mesta. Ulica, ki povezuje 
kraljevo rezidenco in grad se imenuje »Kraljeva milja«. Ulico, ki je kar dolga ob vsakem 
obisku kraljice vojaki posujejo s peskom, da se kraljica v kočiji pelje na grad.  
Po odmoru smo si ogledali SCOTTISH PARLAMENT, Škotski parlament in 
HOLYROOD PARK, ki stoji nasproti kraljeve palače in griča Arthur' Seat. Parlament si 
lahko ogledajo tudi turisti s strogim predhodnim pregledom.  
 
 
5. dan, ČETRTEK, 14. september 2006 
 
SEPA - Scottish Enviranoment Protection Agency je organizacija, ki skrbi za varovanje 
okolja v celotni državi, v kateri je zaposlenih 1200 ljudi na 22 lokacijah na Škotskem. Velik 
poudarek namenjajo izobraževanju ljudi in varstvu okolja. Škotsko delijo na 49 okrožij. 
Glede pitne vode nimajo težav, saj jo črpajo iz jezer in rek, ki jih je po celotni Škotski 
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ogromno. Voda je kvalitetna. Imajo preko 100 000 km obal rek in potokov, za katere 
skrbijo. Delujejo po smernicah Evropske unije. SEPA daje velik poudarek odpadkom. 
Njihov cilj je v prihodnosti reciklirati 70 % odpadkov. V načrtu imajo dobro osveščanje in 
zmanjševanje odpadkov na izvoru. Trenutno vozijo odpadke v predelavo v Francijo, Indijo 
in na Kitajsko. 
 
Popoldne smo si v dežju ogledali zadrževalnike meteorne vode (majhna jezera), v katere se 
steka meteorna voda. Ob jezerih je posajeno razno ločje in vodne rastline. Ogledali smo si 
tudi razstavo na temo odpadkov in starine v mestnem muzeju v Stirlingu. 
 
 
6. dan, PETEK, 15. september 2006 
 
V centralni Škotski, v mestu Perth smo imeli podrobnejšo predstavitev ravnanja z odpadki 
v organizaciji WASTE SERVICES IN PERTH AND KINROSS. Mesto Perth in 
Kinross skupaj sodita v eno izmed enajstih tako imenovanih »odpadkarskih« regij, ki se v 
državi ukvarjajo z odpadki. Na Škotskem so pričeli z ločenim zbiranjem odpadkov šele 
pred dvema letoma. Ločevanja so se lotili pogumno, saj že za prihodnje leto načrtujejo 
25% zajetje koristnih odpadkov ob dejstvu, da ločenega zbiranja odpadkov po zakonu še 
nimajo urejenega kot obveznega. Za odvoz odpadkov si pomagajo z 42 vozili.  
 
Med vožnjo po ulicah Pertha smo opazili, da imajo gospodinjstva pred hišami postavljene 
tri zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Moder zabojnik je namenjen zbiranju papirja, 
rjav za organske odpadke in črn za mešane odpadke. Veliko se ukvarjajo z osveščanjem 
ljudi. Predavala sta nam Keith Mc' Namara in Metthew Allen, ki sta med drugim omenila 
tudi, da se morajo držati direktive Evropske unije, ko bo možno do leta 2013 odložiti na 
deponije le 50 % odpadkov. Glede predelovalnih centrov so na Škotskem šele na začetku. 
Popoldan smo si ogledali čudovit vrt Drumond gardens. 
 
 
7. dan, SOBOTA, 16. september 2006 
 
Danes smo si ogledali mesto GLASGOW. Nekaj članov skupine je odšlo na ogled 
nogometne tekme, ostali pa smo raziskovali še eno od mest Škotske. Odšli smo do 
znamenitega bolšjega trga, kjer so bile naprodaj starine. Iskali smo tudi pub z najdaljšim 
šankom v mestu. Našli smo drugega, v katerem smo pojedli škotsko kosilo. V mestu so mi 
bili všeč napisi ulic, napisani na beli pravokotni tabli s črnim starinskim napisom, zanimivi 
detajli izložb in napisov imen trgovin in lokalov. Opazila sem tudi enotne zabojnike za 
odpadke črne barve z zlatim napisom mesta Glasgow, črne mrežaste ograje za koške za 
smeti na ulicah, široke tlakovane ulice samo za pešce, ograje na križiščih, ki preprečujejo 
nepravilno prečkanje ceste. Mimogrede, v tem mestu je veliko ljudi kršilo pravila varne 
hoje čez cesto. Ogledali smo si tudi »subway« delček podzemne železnice. 
 
 
8. dan, NEDELJA, 17. september 2006 
 
Zgodnja dopoldanska vožnja z avtobusom do železniške postaje je bila zabavna, saj se nas 
je osem »študentov« odločilo za ogled mesta Edinburgh. Vožnja z vlakom je bila kar 
prijetna dogodivščina. Imeli smo priliko videti eno večjih železniških postaj, na kateri je bil 
kar strog nadzor. V Edinburgu smo si ogledali EDINBURGH CASTLE, grad, iz katerega 
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je bilo videti razgled nad celotno mesto in na morje, ki se je razprostiralo v daljavi. Grad 
je mogočna utrdba na skali iz leta 1615 in prej v katerem je Prisons of war. Zanimiv je bil 
ogled ječe v kletnih prostorih gradu in razne sobane z razstavljenimi dragocenostmi. Na 
posebnem prostoru imajo shranjene vse datume obiskov kraljev in kraljic v zgodovini. V 
letošnjem letu je kraljica obiskala grad 6.julija. Takrat so posuli glavno avenijo do gradu s 
peskom. 
 
 
9. dan, PONEDELJEK, 18. september 2006 
 
PERTH, eno najbolj urejenih mest na Škotskem. Predhodno, pa je bilo do leta 1989 
najbolj umazano mesto. Sredi mesta imajo ob robu parka ograjen velik cvetlični prostor, 
na katerem je napis iz raznovrstnih rož. »Perth, cvetlično mesto«. V ozadju je granitna 
tabla, na kateri piše, da je mesto prejelo zlato medaljo za urejenost. Mesto so popolnoma 
uredili, krajinski arhitekti so mesto naredili prijazno. Naredili so tudi protipoplavni nasip z 
mogočnimi vrati, ki jih lahko zaprejo kadar jim grozi poplava. Predavanje je bilo 
namenjeno predstavitvi delovanja »Perth in Kinross district council«. Skrbijo za cca 
400.000 ljudi. Veliko pozornosti posvečajo parkom, ki jih arhitekti skrbno načrtujejo in 
zaposleni ustrezno negujejo. Travo npr. kosijo vsake dva dni s posebno kosilnico, ki smo jo 
videli. Urejena imajo tudi otroška igrišča. 
 
Ogledali smo si tudi zelo staro pokopališče, ki ga ljudje uporabljajo kot park za sprehode 
in piknike. Za pokopališča skrbita dve podjetji, ki upravljata tudi krematorij. 
 
V rastlinjakih, enega izmed teh smo si ogledali gojijo rože za okrasitev mesta. Mesto je 
izredno okusno okrašeno z rožami. Na oknih stavb ni rož, so pa izredno pisanih barv 
posajene v cvetličnih lončkih na ulicah, ob sprehajalnih poteh, na mostovih,….  
 
 
10. dan, TOREK, 19. september 2006 
 
Na področju GREENHEAD MOSS COMMUNITTY NATURE PARK v Wishawu 
nam je predavala simpatična punca. Popeljala nas je po terenu, kjer je bilo petnajst let 
nazaj še veliko smetišče. Na tem območju so še pred smetiščem kopali premog. Redno 
izvajajo monitoring, katerih rezultati so neoporečni. Dogovarjajo se za Evropska sredstva, 
s katerimi želijo zgraditi deset stanovanjskih enot. Njihova infrastruktura bi temeljila na 
uporabi sončne in vetrne energije. Deževnico bodo predelali v tehnološko vodo.  
 
Ogledali smo si NEW LANARK Visitor centre, v mestu New Lanark, kjer je v preteklosti 
živel in deloval ROBERT OWEN, rojen 1771 v Newtownu. Izučil se je pri suknjarju in že 
z 20 leti vodil posle v predilnici v Manchestru. Leta 1799 je kupil tekstilno tovarno v New 
Lanarku. Kot eden najpomembnejših zgodnjih socialistov je poskrbel za zdravniško oskrbo, 
preskrbo in stanovanja delavcev ter predvsem za vzgojo njihovih otrok. Leta 1813 je 
ustanovil novo družbo, ki je kmalu postala vzorec za delavcem prijazno tovarno in primer 
njegovih socialnih idej o proizvodno-življenjskih skupnostih. Uvedel je desetinpolurni 
delavnik, prepovedal zaposlovanje otrok, mlajših od deset let, in organiziral trgovine s 
kakovostnim in cenejšim blagom – tako imenovana potrošniška združenja. Tekstilna 
industrija je takrat zelo cvetela. Robert Owen je umrl 1858 leta. Dogajanje skozi čas smo 
si ogledali v muzeju na odlični multivizijski predstavitvi kot zgodbo. Muzej je bil izredno 
zanimiv. Prikaz tkanja bombaža v tovarni deluje še danes. 
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11. dan, SREDA, 20. september 2006 
 
V GLENTURRET DISTILLERY smo si ogledali destilarno whiskya z imenom Famous 
Grouse. Whisky izdelujejo iz ječmena. Postopek pridelave gre skozi več destilacij. V Prvi 
fazi destilacije nastane 25 % alkohola, pri drugi fazi 70 % alkohola. Tega uporabljajo za 
visoko kvalitetno alkoholno pijačo, ki ga je pri vsakem postopku kuhe okrog 15 %. V 
posebnem skladišču imajo kvalitetne hrastove sode, ki daje pijači vonj in barvo, kamor 
pretočijo whisky. Sodi so pripeljani iz Španije, kjer so imeli včasih shranjen chery. Ko 
minejo tri leta whisky iz teh sodov strokovnjaki – okuševalci pregledajo in ga še sedem let 
hranijo v sodih. Tako doseže whisky starost deset let. V tej dobi izhlapi cca 20 % whiskya. 
Količina, ki izhlapi ji pravijo v žargonu »davek za angele«. Peljali so nas tudi na 
degustacijo whiskya.  
 
V mestecu DUNKELD smo si ogledali staro cerkev iz 15 stoletja, v kateri so bili značilni 
pisani vitraži, orgle in predvsem izredno idiličen prehod med cerkveno graščino, 
travnikom in reko. 
 
LOCH OF THE LOWES, naravni rezervat, v katerem živi ptica Osprey, ki ji posvečajo 
veliko pozornosti. Za ptice in njihova gnezda skrbijo prostovoljci, ki imajo svojo leseno 
hišico v bližini narejeno iz sredstev donatorjev. Na obrobju jezera je postavljena lesena 
lopa, v kateri so daljnogledi in kamere za nočno opazovanje. 
 
 
12. dan, ČETRTEK, 21. september 2006 
 
V zgodnjih jutranjih urah smo se odpravili iz Hostla. Do letališča nas je pospremila Libby. 
Easy Jet nas je popeljal najprej do letališča Stansted, kjer smo v Duty freeju kupili whisky 
in znane škotske piškote z maslom. Sledil je še zadnji let proti Brniku v lepem sončnem 
vremenu. Tam so nas pričakali domači »taksiji«. Za slovo smo naredili še fotografijo 
skupine, s katero smo skupaj preživeli lepo potovanje po Škotski. Mislim, da smo se vsi 
polni vtisov veselo vrnili na svoje domove z nalogo, da napišemo svoja doživetja v dnevnik, 
ki nam je priloga k mnogim fotografijam Škotske. 
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ŠKIS V TEATRU ŽIVLJENJA 

 
Uvod: 
Vzporednice z gledališčem (filmom) so se med pisanjem poročila kar same vsiljevale. Veliko 
igralcev in statistov, prizorišč, zapletov in „odpletov”, eksotika, vaški in mestni utrip, klepeti v 
pubih in na obiskih, kontakti s strokovnjaki in uporabniki komunalnih storitev (ali samo pivci 
piva in viskija), predvsem pa intenzivno doživljanje Škotske, kot je ne more ponuditi nobena 
turistična agencija. To bi bil lahko okvir scenarija, ki se je odvijal v treh dejanjih: Priprava, 
izvedba in zaključek. 
 
Poleg viskija, kiltov, Nessi, »sorodstva« z našimi Gorenjci in bogate zgodovine je današnja 
Škotska (tudi zaradi omenjenih stereotipov) zelo zanimiva za spoznavanje iz različnih zornih 
kotov. Enega smo spoznali v projektu ŠKIS Škotsko Komunalno Izobraževanje Slovencev. 
Vanj je vključeno 21 ljudi iz slovenskih komunalnih podjetjih, glavnina je študentov na Višji 
strokovni šoli Izraz. Pretežno sofinanciranje ŠKISa je iz EU (program Leonardo da Vinci), ki 
ga v Sloveniji koordinira CMEPIUS Ljubljana. Vse faze projekta smo pripravili skupaj z 
udeleženci, Zavodom IZRAZ ter partnersko organizacijo ARCH iz Škotske, s katero Vitra 
sodeluje že šesto leto. Program je razdeljen na priprave, 12 dnevno ekskurzijo (10. – 21. 
september 2006) na Škotsko in zaključne aktivnosti zopet v Sloveniji (evalvacija in izdaja 
zbornika). 
 
Različne vloge – ki jih izberemo ali so nam dodeljene – zahtevajo da se moramo opredeljevati 
in jih profesionalno „odšpilati”. Sam sem bil pri zgodbi ŠKIS 2006 v več vlogah: pobudnik, 
organizator, izvajalec, šofer,... in udeleženec. Poročilo pišem predvsem kot udeleženec. Vlogo 
Vitre – katero vodim – izpostavljam le ob pojasnilih za lažje razumevanje ozadja. 
 
Komunalna dejavnost (javni servis) postaja vse bolj kompleksna, zahteve uporabnikov so vse 
višje in pobiranje smeti je lahko le (neprimerna) prispodoba za komunalno dejavnost. Znanje 
za odgovore na zahteve in potrebe trga iščejo zaposleni v šolah, veliko pa lahko pridobijo tudi 
v mednarodnih izmenjavah. Temu sledi tudi osnovni namen projekta ŠKIS. To je izboljšanje 
kakovosti in dostopa do vseživljenjskega poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Ob tem 
vključuje dve osnovni evropski prioriteti: (1)razvoj evropskega trga delovne sile ter 
(2)transformacijo, modernizacijo in prilagajanja evropskih sistemov izobraževanja in 
usposabljanja. Nacionalnim prioritetam pa sledi z novo obliko izobraževalnega programa, 
namenskega usposabljanja mentorjev ter usposabljanja oseb, zadolženih za vrednotenje 
neformalnega učenja. Vse navedeno se rezultira v najpomembnejši del - razvoj učinkovitega 
komunalnega sektorja v Sloveniji.  
 
Izobraževanje in mednarodno sodelovanje prav gotovo sodita v področje izmenjav znanja, 
izkušenj, dobrih praks, raziskav, evalvacij,... Na komunalnem področju se v Sloveniji lahko 
veliko naučimo zunaj, prav tako lahko veliko naučimo druge. Skromnost in sramežljivost 
nimata mesta v sodobni družbi. Zato se že pripravljamo na obiske »komunalcev« iz drugih 
držav. Predstavili jim bomo slovenske izkušnje in sistem šolanja na višji strokovni šoli Izraz. 
Vseživljenjsko izobraževanje je »zakon« tudi v ostalih EU državah. 
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V program obiska spoznavanja dobrih praks škotskega komunalnega sektorja smo – poleg 
obiska Škotskih znamenitosti –vključili vse relevantne vsebine študija komunale v Sloveniji: 
varstvo okolja; urejanje prostora; javne službe (pristojnosti, organiziranost) in zakonodaja; 
naravna in kulturna dediščina; načrtovanje in urejanje naselij; vzdrževanje zelenih (zelenice, 
parki, žive meje) in prometnih (parkirišča, poti, ceste) površin; pokopališča; sistemi oskrbe z 
pitno vodo;, vzdrževanje in monitoring sistemov; gospodarjenje z odpadki (ločeno zbiranje, 
odlagališča, kompostiranje, sežiganje,…); ostanki proizvodnje viskija; sistemi odpadnih voda 
z razvodom ter mehanskim in rastlinskim čiščenjem;, uporaba deževnice kot “sive” vode; 
oskrba z energijo; Uporaba obnovljivih virov (bio plin, veter, sonce, biomasa) in učinkovita 
raba energije; formalno in neformalno izobraževanje v komunalnem sektorju, IKT v komunali 
(hardver, softver, avtomatika); standardi in normativi v komunalnem sektorju; organiziranost 
komunalnega sektorja (javni, zasebni, koncesije); upravljanje in vzdrževanje sistemov 
komunalnega sektorja.  
 
Da gledalci v teatru ne zaspijo mora nekdo povzročiti spremembo. Za nas je to naredil letalski 
prevoznik, ki nam je dva tedna pred odhodom javil, da 20 septembra odpoveduje dopoldanski 
let Edinburg - London. To nas je prisililo na podaljšanje izmenjave za en dan (12 dni), kar je 
bilo med udeleženci sprejeto z navdušenjem. 
 
 
Nedelja, 10. 10. 2006 
 
Dan odhoda (in prihoda) je vedno šizofren (v smislu dogajanja na več ravneh). Odhajamo iz 
enega prostora, časa ter rutine domačega in delovnega okolja v neko drugo okolje, za 
katerega samo slutimo kaj nam bo prineslo. Vse, na kar smo lahko vplivali, se je odvilo po 
programu. Na Brnik je vseh 21 udeležencev prišlo ob času, razdelili smo si številna darila 
zaradi porazdelitve teže za tehtanje kovčkov (Borut je odlično odigral svojo vlogo 
„giftmana”), naredili skupinsko fotografijo, se poslovili od domačih,... Pot do Londona je 
minila brez zapletov, v Londonu (Stansted) pa smo doživeli zelo temeljite procedure pregledov 
(voda, vžigalniki, šminke, …so „leteli” v smeti). V Edinburgu pa tako, kot mora biti. Libby nas 
je pričakala, “vkrcali” smo se v dva kombija in po dobri uri smo že spoznalo naše novo 
bivališče Braincroft Bunkhouse Comrie Perthshire. Po večerji smo šli prve ure ponedeljka 
spat. 
 
 
Ponedeljek, 11. 10. 2006 
 
Kljub poznemu prihodu smo delovni dan začeli ob 9.00 z odhodom v Battleby. Meni se je dan 
začel malo pred odhodom, ko sem z kombijem naredil nekaj testnih krogov po dvorišču. Šlo je 
lepo. Ena od mojih pomembnih zadolžitev med izvedbo izmenjave je bila namreč vožnja 
kombija (po levi, prosim), ki je minila (v vsesplošno zadovoljstvo) brez najmanjših težav. 
 
V Scottish Natural Heritage (SNH) nas je sprejela Tess Darwin. Tess je obiskala Slovenijo v 
LdV exchange leta 2004, zato so bili pozdravni poljubi “obvezni”. Tess je – skupaj s kolegi in 
kolegicami – predstavila SNH, po kavi in pecivu smo odšli še na okoljsko učno pot, ki jo imajo 
na posestvu organizacije. Tako smo spoznali enega od pogostih elementov interpretacije 
narave.  
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Po kosilu (sendviči na parkirišču ob cesti) smo šli na ogled velikega gradbišča vetrnic za 
proizvodnjo elektrike. Na lokaciji Braes of Doune postavljajo 36 vetrnic, vsaka moči 2 MW. 
Dostop do gradbišča je zahteval veliko preverjanja in varnostnih ukrepov. Med ogledom smo 
videli vse faze postavitve vetrnice. To je izkop gradbene jame za temelj 16 x 16 m (vanj je 
vgrajeno 200 m3 betona), opaženje in betoniranje, postavljanje stebra in končane (a ne še 
delujoče) vetrnice. Celotno polje 36 vetrnic je na prostoru, kjer je vrhnji sloj zemljišča do 1 m 
globoka šota.  
 
Večer smo zaključili z interno evalvacijo dneva v treh pogledih (kaj je bilo dobro, kaj bi 
spremenili in kako ter razno), ki je bila zelo dobra. Strukturo evalvacije smo ponavljali vsak 
večer, vedno jo je vodil drug udeleženec. 
 
 
Torek, 21. 10. 2006 
 
Zajtrk je bil tipično angleški. Ham&eggs, v slovenski različici, za kar so poskrbeli dežurni. 
Vsebinsko pa je bil dan namenjen gozdu, naš glavni gostitelj pa Donald McNeill, letošnji 
udeleženec LdV exchange v Sloveniji. Ob 10.00 smo se odpeljali v Crianlarich, kjer nas je 
sprejel Donald s kolegi. Predstavil je Forestry Commission (poslanstvo, obseg dela, lokacije, 
zaposleni, financiranje). Po tem smo se odpeljali na ogled v Glen Falloch. Tam vzpostavljajo 
rezervat (začetek pagozda), kjer se narava zarašča kot se. Na povratku proti avtomobilom smo 
naleteli na čudovite, velike in zdrave jurčke. Gobarjem v skupini je zaigralo srce, Branka je 
organizirala nabiranje, vprašanje zajtrka naslednji dan je bilo rešeno. Gobe z jajci. Zanimivo 
je, da Škoti gob ne nabirajo.  
V Benmore Lodge Hotelu smo imeli kosilo in predstavitev gozdnega načrta (forest design 
plan). Vrhunec dneva je bil obisk opuščenega rudnika svinca v Tyndrumu. Lep (strmina, kot 
pri smučarski skakalnici), sprehod do vrha hriba, oprezanje za kamni s svincem (najlepše smo 
„izvozili” v Slovenijo), diskusije s Škoti, sprehod skozi gozd z mehko, zeleno in slikovito 
mahovno podrastjo, skupinske in ostale fotografije, izjemna prijaznost in odprtost Škotov,... 
Vse to je pripomoglo k lepemu popoldnevu. 
 
 
Sreda, 13. 10. 2006 
 
Jurčke z gobami sta za zajtrk mojstrsko pripravila Marjan in Vojko. Seveda jih je bila deležna 
tudi Libby in to prvič v življenju.  
Dan je bil namenje Edinburgu, naš gostitelj je bil Kevin O’Kane, krajinski arhitekt, tudi 
letošnji udeleženec LdV exchange v Sloveniji. Edinburg vedno znova navdušuje, še posebaj 
glavna ulica, Royal Mile. Sedaj povezuje dve zelo pomembni instituciji Škotske. Na vrhu je 
grad, na podnožju pa škotski parlament, zgrajen leta 2004. Obe smo si ogledali, v parlamentu 
doživeli tudi „letalski” pregled nahrbtnikov, kljub temu, da smo šli samo na kavo. 
Sicer pa po vrsti. Kevin nas je sprejel pred poslopjem mestne uprave (City Chambers). Po kavi 
in piškotih nam je Sandy Wallace – skupaj s kolegi – predstavil prometne režime in pristope, 
ki jih izvajajo v Edinburgu. Prometni režim smo doživeli tudi sami. V samem centru mesta z 
cca 450.000 stanovalci in velikim številom turistov je bilo pred semaforji max. 10 
avtomobilov. Promet izjemno tekoč in neproblematičen. Enega od odgovorov na vprašanje 
kako je to možno smo dobili ob parkiranju. Avtomati za parkiranje (plača se dobesedno 
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povsod), imajo različne tarife, plačuje se po 15 min enotah, ena enota je 40 – 60 penijev. Ena 
ura parkiranja tako stane 1.6 – 2.4 £. Kvaliteto (ne)spoštovanja predpisov smo žal občutili na 
svoji koži. Predolga kava, prijeten klepet in zamuda za 8 minut je pripomogla k temu, da je 
redar že zaključil pisanje globe, ki je znesla 30 £. Po tem je imel še pol urno predavanje 
(zanimivo in prijazno) a o brisanju globe – na argumente, da smo tujci in študentje - ni hotel 
nič slišati. 
Po predstavitvi v mestni upravi smo šli v sedvič bar po kosilo, ki smo ga zaužili v Holyrood 
Parku ob škotskem parlamentu. Po kavi v parlamentu nam je Kevin predstavil še geološko 
zgodovino Edinburga in glavne zelene površine.  
Na ogled Slateford Green smo se odpeljali z avtomobili. Slateford Green je skupina nizkih 
večstanovanjskih objektov (120 stanovanj, velikosti 60 – 70 m2 vsak), ki so bili vseljeni leta 
2002. Posebnost tega naselja (kot naše sosedstvo) je, da avtomobili nimajo vstopa (le 15 
parkirnih mest) in da se deklarira kot trajnostno naselje (zbiranje deževnice, 17 cm debela 
termoizolacija obodnih sten, uporaba svetlobnih jaškov za “dovod” sončne svetlobe v 
notranjost,…). Tudi Kevin živi v tem naselju in je zelo zadovoljen. Vse to nam je predstavil 
Allan Fergus vodja Dunedin Canmore Housing Association (podobno, kot slovenski 
upravnik).  
 
Večerjo smo imeli v italjanski restavraciji v Stirlingu, evalvacijo pa v našem domovanju. 
 
 
Četrtek, 14. 10. 2006 
 
Obisk SEPA (Scottish Environment Protection Agency) v Stirlingu. Uvodno predavanja je bilo 
izjemno profesionalno, ostala manj. Po predavanju je sledil terenski ogled čistilne naprave za 
meteorne vode iz parkirnih površin, ki ga je “oplemenitil” močan dež. Popoldne ogled 
mestnega muzeja v Stirlingu z zanimivimi elementi za otroško igro za vrtu za muzejsko stavbo. 
Za komunalce je bila v muzeju (ne samo preteklost in zgodovina) zanimiva razstava o 
odpadkih (izobraževanje, ločeno zbiranje, reciklaža,...). Nasploh na Škotskem vsepovsod v 
zvezi z odpadki dodajo tudi 3R (Reduce, Reuse, Recycling), kar pomeni: zmanjševanje, 
ponovna uporaba, predelava. Zvečer pa golaž z polento, ki so ga mojstrsko pripravili štajerci. 
Na večerjo je prišla tudi Libby z možem in hčerko. Potem pa petje – bolj in manj veselih – 
pesmi, kjer so grla najbolj milozvočno uporabljali štarjerci.  
 
 
Petek, 15. 10. 2006 
 
Dežurna sta nas presenetila z zelo dobrimi palačinkami za zajtrk. Potem vožnja do Pertha, ki 
je glavno mesto Perth and Kinross district. District je nekaj podobnega, kot naša pokrajina. 
Rdeča nit dopoldneva so bili odpadki. Keith McNamara nam je – skupaj s sodelavci – 
predstavil različne segmenta gospodarjenja z odpadki na ravni regije, pa tudi mesta Perth. 
Zaradi kratkega komunikacijskega stika si nismo ogledali odlagališča odpadkov. Smo si pa 
ogledali kot nadomestilo – po kosilu v tajski restavraciji – Drummond Garden. Baročni vrt iz 
17 stoletja, izjemno dobro vzdrževan. Lastnica vrta je Lady Jane, stari rokerji jo poznamo iz 
znane pesmi Rolling Stonsov. Praktično je bilo to za vse udeležence prvo doživetje tako 
pomembnega in impozantnega zgodovinskega vrta. Večerja je bila hladna, izjemno pestra, z 
zelo zanimivimi okusi in jazz večerom v lokalu Tullybannocher na robu Comria. 
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Sobota, 16. 10. 2006 
 
Dan je bil namenjen obisku Glasgova, kamor smo prišli po 1.5 uri vožnje. Ker nismo našli 
parkirišča za kombi (nad vhodi na parkirišča so bile omejitve za višino) smo skupino 
“izkrcali” kar nekje vmes. Skupina je delovala že kot zelo izkušena. Z Libby sva si vzela čas za 
pogovore o vsem in dogovore o minulem in bodočem sodelovanju.  
Da je nogomet druga najpomembneša stvar na svetu (kruha in iger) so nam potrdili naši 
nogometni navdušenci, ki so obiskali ligaško tekmo v Glasgovu. Na praktično polnem stadionu 
s 65.000 sedeži so doživeli izjemno vzdušje, ki se je po tekmi stopnjevalo v okoliških pubih. 
Tam so eni slavili zmago, drugi pa obujali spomine na minule in bodoče zmage. Naše 
navdušence je dogajanje popolnoma vsrkalo, zato so „pozabili”, kdaj smo bili dogovorjeni za 
odhod. 
 
 
Nedelja, 17. 10. 2006 
 
Dan počitka smo si organizirali „sekcijsko”. Ena skupina je šla v Edinburg z vlakom (iz 
Dunblaina, kamor sem jih odpeljal z kombijem), druga je s kolesi križarila po okolici Comria, 
tretja je šla na „trekking” v hribe nad Comriem, četrta pa na sprehod do Comria. Veliko je 
bilo tudi „pisateljskih” aktivnosti v smislu pisanja poročil, seminarskih nalog. Kar se tiče 
hrane je bila ta zelo domača. Za kosilo (nedeljsko) je bila goveja juha, pražen krompir in 
solata (manjkale so le čestitke poslušalcev) v „režiji” štajerskih kuharjev. Za večerjo pa 
(zopet) gobe z jajci. Evalvacija je bila (zopet) odlična, predstavniki posameznih skupin so 
opisali dogajanje na izletih. Zvečer še teoretična in praktična predstavitev bionergije v režiji 
in izvedbi Jerneja. 
 
 
Ponedeljek, 18. 10. 2006 
 
Celoten dan se je odvijal v Perthu. Obiskali smo Perth and Kinross district council, kjer so 
nam ljudje zadolženi za zelene površine (načrtovanje, gradnja, vzdrževanje) predstavili svoje 
izkušnje. Diskusija je potekala med ogledi posameznih lokacij. Pokazali so nam zanimive 
krajinske in tehnološke rešitve (nasipi, vodotesna vrata na prometnicah) zaščite Pertha pred 
poplavami reke Tay. Sprehodili smo se tudi skozi glavne parke in zelene površine (North Inch, 
Golf course, Tay Street, Rodney gardens, Bellwood park). Zanimivo je bilo območje vrtičkov 
(na rečnem otoku), kjer Škoti kažejo veliko podobnost s Slovenci. Zanimiv je bil tudi park 
skulptur, ki pa se težko kosa z našimi parki skulptur (kamen v Seči; les v Kostanjevici; železo v 
Ravnah). Od slučajnih dogodkov omenim dva. Demonstracija kosilnice za trato v parku 
(splošna ocena vseh je, da je slabo kosila) in obrezovanje žive meje iz pušpana (Buxus 
sempervirens), ki je bila profesionalna in izpeljana „u nulo”. Po zaključenem sprehajalnem 
krogu so nam na mestni upravi pripravili sendvič kosilo. Po kosilu pa še ogled Wellshill 
rastlinjaka. Ta je v lasti mesta Perth in skrbi, da je na voljo vedno dovolj rastlin za okrasitev 
mesta in mestnih javnih stavb. Poleg drevesnice je mestno pokopališče, ki smo ga vneto 
„fotkali”, predvsem araukarije. To so zanimivi iglavci (najbližja podobnost je smreka), znani 
predvsem iz južne Evrope.  
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Torek, 19. 10. 2006 
 
Pot na jug - obisk Greenhead Moss Community Nature Park na obrobju mesta Wishaw - nam 
je “pobrala” cca 2 uri vožnje. Srečanje z vodniki iz SNH je bilo veselo, saj je bila med trojico 
tudi Cat, udeleženka LdV exchange leta 2004 v Sloveniji. Za darilo mi je dala domačo 
marmelado jaz pa njej slovenski med. Ogledali smo si območje bivšega odprtega kopa 
premoga in šote, ki je bil kasneje uporabljen kot smetišče (kako poznano). Pred približno 15 
leti so okoličani dosegli, da se je smetišče zaprlo. Na vprašanje kam je mestna komunala 
potem vozila smeti je bi odgovor zelo pragmatičen: „Ne vemo in nas ne briga, mi smo svoje 
dosegli”. NIMBY (Not In My Back Yard) efekt je očitno doma vsepovsod. Po zaprtju so se 
začele sanacijske aktivnosti. Te imajo različne vsebine in različne intenzitete, odvisno od 
pridobljenih sredstev. Za cilj so si postavili renaturacijo ob tesnem sodelovanju lokalne 
skupnosti. Veliko delajo na prostovoljnem delu, oktobra 2006 pa začnejo z gradnjo centra za 
obiskovalce. Gradili ga bodo prostovoljci, material za gradnjo bo ves recikliran, energetsko 
bo vsaka stavba neodvisna. Po centru za obiskovalce nameravajo namreč zgraditi še 5 stavb, v 
katerih bodo skupni prostori za prebivalce in socialna stanovanja. Bistvo celotne zgodbe je v 
cenenosti gradnje in obratovanja (energija). 
 
Na kosilo smo šli v zgodovinski kraj New Lanark in bivšo tovarno predelave bombaža (New 
Lanark Cotton Mills). Od tu je Robert Owen (1771-1858) začel pred 200 leti s socialnimi in 
izobraževalnimi reformami, ki jih danes poznamo pod skupnim imenom utopični socializem. 
Celoten kompleks je impozanten, vsebinsko in organizacijsko ga lahko imenujemo tudi tovarna 
– mesto. Za 2000 delavcev so bila zgrajena (za tiste čase zelo solidna) stanovanja v blokih, 
otroci so imeli osnovno izobraževanje, uvedena je bila zdravstvena oskrba. Kot energetski vir 
je uporabljena voda reke Clyde. Pomemben je tudi podatek o imenu naselja. New Lanark je 
zgrajen poleg “starega” Lanarka. Poimenovanje “nov” naj bi tudi na simbolni ravni 
pomenilo, da se tam dogajajo nove stvari, to je tiste, ki so jih utopični socialisti uvajali v 
življenje. Če naredimo še eno primerjavo z današnjim časom. Ena od prvih stvari, ki jih je 
Owen naredil je bila zidava šole. Prepričan je bil, da je namensko izobraževanje 
najpomembnejše za zaposlene in zanj kot delodajalca. Tu torej začenja ideja vseživljenjskega 
učenja, ki je danes v svetu prevladujoč pristop neformalnega učenja. 
 
 
Sreda, 20. 10. 2006 
 
Za zadnji dan smo si “prišparali” ogled destilarne viskija (Glenturret distillery) v neposredni 
bližini našega domovanja. Poleg ogleda proizvodnje - z duhovito razlago – smo viski seveda 
tudi „testirali” in si ogledali zanimivo 3D predstavitveno projekcijo. V strokovnem smislu 
nam je direktor Neil Cameron predstavil kako zadovoljijo potrebe po kvalitetni vodi, kaj se 
dogaja z odpadno vodo in kaj z trdimi ostanki iz proizvodnje. Ti gredo za hrano govedi, ki se v 
obliki zrezkov ponovno vrne v restavracijo poleg destilarne. Kot v mnogo primerih smo tudi tu 
v živo doživeli Škotsko mojstrstvo „prodaje česarkoli”. Glenturret distillery ima recimo okrog 
30% prihodkov na račun predstavitve procesa izdelave viskija, ob katerega so “prilepili” še 
restavracijo in trgovino. 
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Zadnji dan je neusmiljeno padal dež, zato je bila vožnja do Dunkelda čez izjemno zanimivo 
krajino manj zanimiva, kot bi lahko bila. V Dunkeldu nas je pričakal Robert (tudi udeleženec 
letošnje LdV exchange v Sloveniji) in nam – skupaj s sodelavko – razkazal mesto. Eno 
najstarejših mest Škotske se ponaša z mogočno katedralo na robu mesta. Na eno stran se 
odpira – preko lepo vzdrževanega parka – na reko. Za katedralo je nasad mogočnih dreves 
(tisa, kostanj, hrast, macesen, smreka, bukev), starih okrog 250 let. Na drugo stran so polja in 
– seveda – ovce. 
 
Po ogledu mesta smo se odpeljali na Loch of the Lowes, kjer gnezdi ribji orel (Pandion 
haliaetus), ki ga Škoti imenujejo Osprey. Orel je bil iztrebljen, a se je okrog leta 1960 sam 
ponovno naselil. Od takrat zelo skrbijo zanj (24 urna straža poti tatovom jajc, video nadzor). 
Ponovno se je pokazalo, da znajo Škoti dobro predstaviti naravo (trgovina, opazovalnice z 
daljnogledi, video spremljanje dogajanja v gnezdu tudi preko inteneta). Ponovno smo Slovenci 
izpostavili žalostno dejstvo, da pri nas ni tako, kljub naši izjemni biotski pestrosti. 
 
Zaključni večer smo začeli z interno evalvacijo dneva. Vmes je Libby je pripravila haggis 
(nekaj podobnega kot naše krvavice), Marjan pa ostale sestavine večerje. Po večerji smo 
začeli z evalvacijo celotne izmenjave s pomočjo naslednjih vprašanj: 

• Kje, kako in koliko se je spremenila slika Škotske pred in po obisku? 
• Kaj je bilo najbolje na ekskurziji, kaj bo ostalo v spominu, kateri dan je bil najboljši? 
• Če bi lahko spremenili eno stvar v programu kaj bi spremenili in zakaj? 

 
Evalvacija je bila zelo vzpodbudna, na dan je prišlo veliko dobrih predlogov, predvsem pa 
veliko zadovoljstvo. Po evalvaciji smo se Libby (vidno ganjeni) zahvalili za izjemno dobro 
pripravljen in izpeljan program. V imenu skupine je to storil Iztok Konjar, potem pa smo jo 
„zasuli” z darili (čipke, knjige, slovenski kozolec, dežnik Izraza, prospekti). Libby nam je 
podelila potrdila in začela se je prosta zabava na dvorišču, kjer smo skušali kar najbolj 
„škotsko” plesati Strip the Willow. Na večerji se nam je namreč namreč pridružil tudi Donald, 
ki je prinesel dude in nam godel za ples.  
 
 
Četrtek, 21. 10. 2006 
 
Zgodnje ustajanje, pospravljanje, zadnja pakiranja in tehtanje kovčkov, zajtrk in sendviči za 
na pot. Proti letališču Edinburg smo krenili ob 7.00 z dvema kombijema. Na letališču smo se 
poslovili od Libby in začelo se je potovanje. Zaradi varnostnih ukrepov so nam na pregledih iz 
osebne prtljage pobrali vse, kar vsaj malo „diši” po nevarnostih. Preko Londona smo prišli 
na Brnik ob 17.00. Pozdrav z domačimi, skupinsko fotografiranje, zahvala udeležencem in 
odhod domov.  
 
 
Zaključek: 
 
Koristi izmenjave so večplastne in raznolike. Slovenci smo se dobro spoznali med seboj, kar 
pomeni enostavnejše sodelovanje v prihodnosti. Podobno velja za Škote in institucije, ki smo 
jih obiskali. Najpomembneje je, da sedaj komurkoli (udeležencem in Škotom) pošljemo 
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vprašanje ali ga vprašamo za mnenje. Dobre izkušnje kar kličejo po ponovitvah programa. Za 
podjetje je to pomembna korist, saj bodo vključeni v obisk Škotov v Slovenji. Za sodelavce pa 
je izmenjava dober dokaz priložnosti, ki jih omogoča EU in LdV. 
 
Pri delovanju skupine lahko vedno pričakujemo težave, nesoglasja,... Tega v tej skupini ni 
bilo, tudi zaradi predhodno razdeljenih in jasnih vlog vsakega posameznika. Dnevno 
dogajanje pa smo „skenirali” in izpostavljali predloge na vsakodnevnih večernih evalvacijah. 
Še največje težave je povzročalo (ne)razumevanje angleščine. Zainteresirani so si poiskali 
"svojega" prevajalca. Deloma je k nerazumevanju na predavanjih pripomogel tudi Škotski 
naglas in slabša retorika predavateljev. Že po prvem dnevu smo zato pred vsakim 
predavanjem prosili predavatelja da govori knjižno angleščino (preprosto) in da govori 
počasi. Da ni bilo težav potrjuje tudi izvoljeni predstavnik skupine (Iztok Konjar), ki ni imel - 
razen protokolarnega dajanja daril gostiteljem - nobenega dela. 
 
Vsebinsko ni bilo najbolje pokrito področje vodooskrbe. V organizacijskem smislu je smiselno, 
da izvajalska organizacija bolj natančno predstavi potek celotne izmenjave na začetku prvega 
dne (mogoče je bilo tu preveč improvizacije). Isto velja za vsakodnevno jutranjo napoved (kaj 
se bo dogajalo čez dan). Velikost skupine bi bilo smiselno omejiti na en avto (kombi za 17 
ljudi), kar pomeni 16 ljudi iz Slovenije. V Agendo bi bilo smiselno vključiti več internetnih 
povezav, da se lahko udeleženci že doma pripravijo na obisk. Za dinamiko skupine pa je 
smiselno samo nadaljevati s (samo)pripravo hrane. Več o tem v seminarski nalogi z naslovom 
Ljubezen gre skozi želodec. 
 
Ker ena slika pove več kot tisoč besed, smo – poleg teksta z krepkim mnogokratnikom tisoč 
besed – v Zbornik vključili tudi CD z izbranimi fotografijami.  
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DNEVNA POROČILA - ŠKIS 
 
11.09.2006 - PONEDELJEK  
Center Zavoda za ohranitev naravne dediščine - Battleby 
 
Na predstavitvi zavoda SNH smo izvedeli, da se ukvarjajo z izobraževanjem prebivalcev za 
ohranitev naravne danosti pokrajine. Velik poudarek dajejo varovanju okolja in zaščiti 
vseh avtohtonih živalskih vrst. V nadaljevanju nam je njihov uradni fotograf v slikah 
predstavil naravne lepote Škotske pokrajine. V sklopu zavoda imajo urejeno učno pot, kjer 
v neposrednem stiku z naravo izobražujejo otroke in mladino, 
 
Gradbišče vetrnih elektrarn – Braes of Doune 
 
S terenskimi vozili so nas odpeljali na gradbišče veliko okoli 20 km2, kjer postavljajo 36 
vetrnih elektrarn, vsaka z močjo 2 MW, skupno 72 MW. Vsaka vetrnica lahko »pokrije« z 
elektriko okoli 1250 gospodinjstev (skupaj 45.000). Na začetku gradnje (junij 2005) so 
najprej zgradili okoli 10 km dostopnih cest do vetrnih elektrarn. V vsak temelj, ki je globok 
od 3 do 5 m je vgrajenih 200 m3 armiranega betona. Vetrne elektrarne so skupno z kraki 
vetrnice visoke okoli 100 m. Zaradi turbulenc, ki nastajajo za njimi, morajo biti razdalje 
med njimi od 300 do 400 m. Zgrajena je tudi centralna zbirna postaja s kontrolnim 
centrom, ki je povezana z elektro omrežjem. Vsaka vetrnica se lahko krmili neposredno v 
stolpu vetrnice, iz kontrolnega centra ali pa prek svetovnega spleta - interneta. Vgrajena 
so tudi varovala za samodejen izklop pri premočnem vetru. 

 
 

12.09.2006 – TOREK 
Uprava gozdnega gospodarstva - Crianlarich 
 
Najprej smo si ogledali pobočja, ki so jih že pogozdili in drevesa »plemenjake« katera 
redno spremljajo in beležijo njihov razvoj in pogoje v katerih rastejo, pobirajo semena in 
jih uporabijo v drevesnicah. 
 
Benmore Lodge Hotel 
 
Predstavili so nam delovanje državnega gozdnega gospodarstva. Ustanovljen je bil leta 
1919, ko je zaradi nekontroliranega prekomernega sekanja gozdov ostalo le še 4 % 
površine Škotske pokrite z gozdovi. Je vladna institucija, ki skrbi za gospodarjenje z 
gozdovi (načrtovanje pogozdovanja, uporabo gozda v ekonomske in turistične namene in 
tudi kulturno, tehnično in naravno dediščino). Predstavili so nam program načrtnega 
pogozdovanja Škotske in probleme povezane s tem. Do danes so površine gozdov povečali 
na 17 %. V Tyndromu smo si ogledali avtohton gozd in ostanke rudnika svinca. 

 
13.09.2006 – SREDA 
Edimburg – Mestna hiša 

 
Obiskali smo mestno hišo, ki ima preko 500 sob in 1500 oken od katerih imajo nekatera še 
vedno originalno steklo iz osemnajstega stoletja. Edinburg je mesto z 450.000 prebivalci, 
razteza pa se na območju 262 km2. Vzdržujejo približno 500 km cest, pločnikov, 
kolesarskih stez ter 400 mostov. Na začetku so nas seznanili z lokalno strategijo ureditve 
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prometa. Prioriteta v naslednjih letih je doseči zmanjšanje prometa v mestnem jedru in 
posredno izboljšati kvaliteto življenja. Ne želijo ustvariti občutka prepovedi vožnje po 
mestu, vendar želijo z nudenjem dodatnega prostora za kolesarje in pešce ljudi spodbuditi, 
da se večkrat odločijo pustiti avto doma. V prihodnosti želijo stvar izboljšati zato 
razmišljajo o modrih conah, več velikih parkiriščih na obrobju mesta in izboljšanjem 
javnega prevoza. Za večjo varnost na cestah so v oklici šol zmanjšali hitrosti na 20 milj na 
uro s postavitvijo fizičnih ovir. Po predavanju smo si ogledali kako obnavljajo staro 
glavno cesto – asfalt nadomeščajo z granitnimi tlakovci. 

 
Edimburg – Parlament 
 
Ogledali smo si novi Škotski parlament, ki je prava turistična znamenitost. Za Škote ima 
velik pomen. Gre za moderno arhitekturo, ki se zelo prepleta z okoljem. Sama zgradbe je 
bila velik izziv za arhitekta, saj se sklada z okolico in gričem – nekdanjim vulkanom, ki se 
dviga v neposredni bližini in je priljubljena rekreacijska točka. 

 
Edimburg – Slateford Green 

 
Naselje Slateford Green je zgrajeno leta 1997 ima 120 stanovanj, za 250 ljudi. Posebnost 
naselja je, da nima parkirnih mest. V sredini naselja se nahaja park z otroškimi igrišči, ob 
naselju pa so urejeni tudi manjši vrtički za stanovalce. Vse vgrajene materiale je možno 
reciklirati. Izolacija je narejena iz recikliranega starega papirja. Stanovanja so namenjena 
socialno šibkejšim družinam. Od 120 stanovanj je večina najemnikov, manjši del je delnih 
najemnikov (en del kupnine so plačali, za ostalo pa plačujejo najemnino). 

 
 
14.09.2006 – ČETRTEK 
SEPA - agencija za varovanje okolja 

 
SEPA je Škotska organizacija, ki bdi nad varovanjem okolja. Pglavitna področja delovanja 
so: Varovanje narave in nadzor nad onesnaževanjem, usklajevanje med varovanjem 
narave in ekonomskimi potenciali, skrb za izobraževanje. Dela imajo veliko saj morajo 
skrbeti za obsežno področje. Če pogledamo samo vodo vidimo, da 11.800 km Škotske obale 
predstavlja 66% vse obale v Veliki Britaniji in 11% v Evropski Uniji. 90% voda imajo v 
odličnem stanju in samo 3% zelo onesnažene. Nadzorujejo preko 100.000 km obal rek in 
potokov in nadzorujejo kemijsko in biološko ustreznost vode v teh rekah in potokih. Osnova 
za delovanje so jim smernice EU. Zavedajo se tudi pomena vzgoje otrok in mladine. Na 
področju odpadkov vedo, da lahko reciklirajo 70% odpadkov. Letošnji cilj je zbrati in 
predelati 20% proizvedenih odpadkov. Pri zbiranju odpadnih jedilnih olj so najboljši v 
Evropi. Zberejo 70% vseh odpadnih olj, ki se proizvedejo. Nezadovoljni so s tem, da veliko 
odpadkov iz otoka na predelavo vozijo daleč stran in s tem okolju zopet povzročajo škodo. 
Tako na primer odpadne baterije vozijo v Francijo, elektronski odpad v Indijo in umetne 
mase na Kitajsko. V prihodnosti bodo delovali na temeljih dobrega gospodarjenja z 
odpadki, zmanjševanju odpadkov na izvoru, povečevanju reciklaže, kontroli zraka, 
izboljševanju kvalitete vode, sanaciji starih neustreznih odlagališč in učenju ljudi o 
odgovornem obnašanju pri varovanju narave. 
Popoldne smo obiskali nekaj velikih zbiralnikov in zadrževalnikov meteorne vode. 
Spodbujajo graditev odprtih zadrževalnikov za meteorno vodo iz streh in velikih 
večnamenskih površin. Te so urejeni kot majhna jezerca. Voda v teh jezercih počasi 
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ponikne. Nesnaga ostane na travi in ločju kjer se s pomočjo sonca in drugih atmosferskih 
vplivov razgradi. 

 
 

15.09.2006 – PETEK 
Perth – okrajni svet za odpadke 
 
V mestu Perth kjer smo imeli predstavitev so nam povedali, da ima Škotska 11 
odpadkarskih regij in da njihova leži v centralni Škotski. Področje, ki ga imajo je 
razdeljeno na 40 okrožij. Odvoz odpadkov opravljajo z 42 velikimi tovornjaki za 140.000 
ljudi v 64.000 gospodinjstvih. Vsako okrožje ima svoj plan ravnanja z odpadki s tem, da 
imajo vsa okrožja tudi regijski plan, v okviru katerega oblikujejo svojo strategijo 
delovanja. Vsako gospodinjstvo ima zabojnik za mešane odpadke, papir in organske 
odpadke. Organske odpadke odvažajo le enkrat na 14 dni. Z ločevanjem odpadkov so 
začeli šele pred dvema letoma vendar se učinki že poznajo. Ločeno zbiranje odpadkov 
zakonsko še ni določeno, zato v primeru, ko ljudje nočejo sodelovati, nimajo veliko 
možnosti za ukrepanje. Delo z ljudmi imajo v prvem planu tako, da veliko delajo na pisnem 
obveščanju prebivalstva, podajanju informacij preko radia in televizije. 

 
 

16.09.2006 – SOBOTA 
Glasgow – ogled mesta 
 
Bil je zanimiv in raznolik dan, namenjen ogledu mesta, znamenitosti, nakupom in 
nogometu. 

 
 

17.09.2006 – NEDELJA 
 

To je bil prosti dan. Del skupine je odšel z vlakom na oglede Edinburga, del se odločil za 
počivanje doma in kuhanja slovenske hrane, del za pohodništvo, del pa za vožnjo s kolesi. 

 
18.09.2006 – PONEDELJEK 
Perth and Kinross – okrajni svet 
 
V Perthu so nam prijazni Škoti na zanim način predstavili dejavnosti povezane z urejanjem 
parkov, načrtovanjem okolice in delovanjem pokopališč. Za urejanje mesta so zaposlili 
tudi krajinske arhitekte. Zanimiva je bila ureditev protipoplavnega nasipa. Razprostira se 
na razdalji 6 kilometrov. Na mestih kjer je dostop do reke, je nasip kombiniran z zidom in 
posebnimi vrati, ki jih po potrebi zaprejo in tako rešijo mesto pred poplavami. Obiskali 
smo tudi pokopališče na katerem najstarejši nagrobnik datira na leto 1590. Urejeno je kot 
park. Razkazali so nam tudi rastlinjak v katerem gojijo rože za vse upravne stavbe, 
cvetličnjake na ulicah in uličnih svetilkah. V sezoni gojijo preko 70 vrst rož. Trenutno 
gojijo v rastlinjaku le mačehe, ki jih imajo okrog 120.000. V rastlinjaku je stalna 
temperatura 28 stopinj Celzija. Zanimiv je model planeta Zemlje, za zapolnitev katerega 
uporabijo preko 20.000 rož in ga navadno razstavijo ob posebnih svečanostih. 

 
 

19.09.2006 – TOREK 
Wishaw - rekultivacija zemljišča 
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Področje, ki so nam ga pokazali kot primer rekultivacije degradiranega zemljišča je bilo 
pred 15 leti zaprto kot odlagališče komunalnih odpadkov. Odlagališče je nastalo v jamah, 
ki so ostale kot posledica kopanja šote in rjavega premoga. Po rezultatih monitoringa na 
področju ni več sproščanja metana. Področje spominja na divjino, ki je prepletena z 
sprehajalnimi potkami. V naslednjem letu želijo tu s pomočjo sredstev EU zgraditi pilotno 
naselje energetsko neodvisnih hiš. Naselje bi zaokroževalo 10 stanovanjskih enot, ki bi za 
delovanje uporabljale sončno in vetrno energijo. Zbirali pa bi tudi deževnico in jo z 
uporabo filtrov pripravili za tehnološko vodo. Naselje bi pomagali graditi prostovoljci, po 
načrtih pa naj bi bilo zgrajeno v enem letu. 
 
New Lanark – muzej Roberta Owna 
 
V New Lanarku je Robert Oven v 18. stoletju zgradil naselje za delavce, ki so delali v 
njegovi tekstilni tovarni. Njegova ideja je bila, da je treba delavcem zagotoviti dobre 
pogoje bivanja, zdravniško oskrbo in za njihove otroke šolanje. V naselju ni bilo ne 
gostilne in ne cerkve. Delavci so živeli skromno vendar še vedno veliko bolje kot drugje. 
Naselje je spremenjeno v prelep muzej. 

 
 

20.09.2006 – SREDA 
Crieff – destilarna Famous Grouse 
 
Ogled destilarne se je začel z duhovito predstavitvijo. Zvedeli smo da je viski narejen iz 
ječmena, kvasa in vode. Da pri prvi destilaciji dobijo tekočino, ki ima 25% alkohola nato 
pa z ponovno destilacijo dobijo tekočino z 70% alkohola. Alkohol od 70 do 63% imenujejo 
čisti in ga uporabijo za izdelavo visoko kvalitetne pijače. Točijo ga v lesene hrastove sode, 
ki jih uvozijo iz Španije (kjer so v njih hranili chery). Taki sodi dajo viskiju aromo in 
barvo. Škotski hrast za izdelavo sodov ni primeren saj raste prepočasi in ima zato pregoste 
letnice. Viski nato v sodih počiva dolgih 10 let. Po treh letih sod prvič odprejo in z vonjem 
pregledajo. Zelo zanimiva je bila tudi degustacija in predstavitev simbola (gos). 

 
Loch of the Lowes – naravni rezervat 
 
Obiskali smo naravni rezervat kjer prostovoljci v času gnezdenja varujejo gnezda in jajca 
rečnih orlov. Jajca teh ptic so zelo redka, zato so pred leti na tem področju organizirali 
službo prostovoljcev, ki s pomočjo tehničnih sredstev (kamere, daljnogledi za nočno 
opazovanje) skrbijo da nepridipravi ne delajo škode in kradejo jajc. Prostovoljci prebivajo 
v leseni hiši, ki smo si jo ogledali. 

 
 

21.09.2006 – ČETRTEK 
 
LJUBO DOMA IN SLOVENSKA KUHINJA ! 
 
 

 



POVZETKI EVALVACIJ 



Evalvacija 1. IN 2. DNE, 10. IN 11. 9.2006 
 
Več medsebojne komunikacije in izmenjave dobljenih informacij o predstavljenih 
temah, predvsem takoj med ali po predstavitvah. 
Premislek o izbiri teme seminarske naloge, rok do sobote 16.9.2006, ko naj bi se 
vsak opredelil in določil temo. V primeru , da bi več udeležencev izbralo isto temo 
velja, da isto temo obdelujejo največ trije, vsak iz svojega zornega kota. 
V četrtkovi evalvaciji dneva, se bodo zbirali predlogi za soboto in nedeljo. Vsak 
udeleženec premisli in poda predlog kam gremo v soboto in nedeljo. Predlogi: obisk 
Edinburgha, obisk Glassglowa, obisk Stirlinga, treking. 
 
Zapisala. Jelka M.Novak 
 

Evalvacija dne 12. 9.2006 
 
Večini udeležencev še vedno predstavlja težavo razumevanje predavanj v škotskem 
dialektu. V rubriki SPREMEMBE je tako največkrat izpostavljena želja po 
prevajanju predavanj. Kljub slabšemu razumevanju pa je večina udeležencev v 
rubriki DOBRO pohvalila predstavitev škotskega načina gospodarjenja z gozdovi, 
kar je bila glavna tema današnjega ogleda. 
 
Zapisala: Vesna Baloh 
 

Evalvacija dne 13. 9.2006 
 
Večina udeležencev se  ne strinja z načinom prehranjevanja, današnji program se 
jim je zdel preobsežen. 
V rubriki spremembe je tako največkrat izpostavljena želja po spremembi 
prehranjevanja in boljši organizaciji aktivnega programa v katerem je preveč časa 
nekoristno zapravljenega (oziroma porabljenega za čakanje).  
Večina udeležencev v rubriki dobro pohvalila predstavitev mestne hiše in prosti 
popoldanski čas. 
 
Zapisala: Katarina Blažič 
 



Evalvacija dne 14. 9.2006 
 
Današnji dan je bil kljub slabemu vremenu izredno prijeten. Večina udeležencev je 
bila zelo zadovoljna s predstavitvijo in predavateljem organizacije SEPA. Dobra 
večerja, športna aktivnost in dobro vzdušje je navdušilo udeležence. 
V rubriki spremembe je zelo malo pripomb, večina se jih nanaša na slabo vreme. 
V opombah je ob pohvali dneva, kuharjev, predlogu o uri rekreacije tudi predlog o 
predavanju   o bioenergiji. 
 
Zapisala: Branka Bravec 

Evalvacija dne 15. 9.2006 
 
Skupina v glavnem deluje dobro. Potruditi se je potrebno,da s strpnostjo vseh 
članov skupine preprečimo majhna nesoglasja, ki so glavni vzrok za iskrice, ki lahko 
prerastejo v hujša trenja. Ravno tako je potrebno vložiti nekaj truda, da se vsi člani 
skupine spoznamo. Na ta način bi lahko dosegli, še večjo povezanost skupine in 
povečali njeno učinkovitost. 
 
Zapisal: Jernej Fefer 

Evalvacija dne 16. 9.2006 
 
Današnji dan skupina ocenjuje kot resnično lep dan, poln doživetij in povezovanja 
ljudi. Spoznali smo utrip mesta Glasgow, ki je polno  različne arhitekture. Nekaj 
članov skupine si je ogledalo nogometno tekmo na kateri je bila odlična atmosfera. 
Prosti dan je bil v zadovoljstvo vseh udeležencev preživet lepo. Ob vseh pozitivnih 
informacijah pa bi izpostavila pripombo, da je potrebno izboljšati ločeno zbiranje 
odpadkov v kuhinji hostla. 
 
Zapisala: Joca Rupnik 

Evalvacija  dne 17.9.2006 
 
Skladno s predlogom so posamezni predstavniki skupin današnjega dne, povzeli 
njihove občutke ki so jih doživeli. Skupna ocena dneva je izredno pozitivna , polna 
pozitivnih doživetij, ki smo jih delili z vsemi člani skupine. 
 
Zapisal:     Janez Karo 



Evalvacija dne 18.9.2006 
 
Povzetek pripomb udeležencev strokovne ekskurzije na Škotsko: 
Današnji dan je potekal z dobro predstavitvijo občine z ogledom parkov in 
protipoplavnega nasipa. Največ pohval pa je požela odlična večerja. 
Nekoliko pripomb je letelo na samo polurni postanek v Criftu in nezanimiv ogled 
rastlinjaka. 
Izbrali smo še dodatnega evalvatorja za sredo, se dogovorili kako bo potekalo 
posredovanje oziroma oddajanje slik glavnemu fotografu in izbrali naslove 
seminarskih nalog. 
 
Zapisala Mateja K. Dragar 
 

Evalvacija dne 19.9.2006 
 
Povzetek pripomb udeležencev strokovne ekskurzije na Škotsko: 
Skupna ocena dneva je izredno pozitivna , polna pozitivnih doživetij, ki jih žal nismo 
delili skupaj, zaradi bolezni članic skupine. 
G. Žnidaršič je predstavil program za sredo in obrazložil potek odhoda proti 
Ljubljani v četrtek  
 
Zapisal Iztok Žvan.  
 

Evalvacija dne 20.9.2006 
 
Pri zadnji evalvaciji se je pokazala utrujenost vseh udeležencev. Utrujenosti je 
botrovalo slabo vreme. Bili smo enotni, da je  bila predstavitev Jima iz destilarne 
zelo duhovita in zanima.  Pojavile so se pripombe nad hrano. 
Vsi se polni lepih vtisov veselimo odhoda proti domu. 
Vsem je bila popestritev večera dobra škotsko slovenska večerja, ob lepi glasbi 
škotskih dud. 
 
Zapisal Borut Kos 
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Zbornik referatov, dnevnih poročil in povzetkov dnevnih evalvacij s strokovne 
ekskurzije ŠKIS, Škotska 10.9.-21.9.2006 
 
Odgovorni urednik: Jelka Novak Mavec. 
Oblikovanje naslovnice, besedila in strani: Jelka Novak Mavec 
Fotografije zbral in uredil: Jani Hiršel 
Referate je strokovno pregledal: Bojan Žnidaršič 
Prevodi: Vika Klasinc, IZRAZ 
Naklada: 3 tiskani izvodi, 25 izvodov dvojnih CD z referati in fotografijami 
Ljubljana, oktober 2006 
 




