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Spoštovane kolegice in kolegi, 
dragi bralci 1 

·Pred vami je tretja številka Šegavca, 
glasila študentskega etnološkega 
gibanja, ki ga mnogi še ne poznate. 
Menim, da je kar prav, da smo 
Šegavca zopet potegnili na piano in 
prekinili njegov spanec, ki je trajal kar 
nekaj semestrov. Tudi za nas etnologe 
in kulturne antropologe ni dobro, da 
preveč spimo, ko pa se po svetu 
dogaja toliko zanimivih stvari. Saj 
veste, tudi na našem oddelku je vedno 
kaj novega. Ni dolgo, kar smo ostali 
brez naše super tajnice, ki nam jo je 
odpeljal novi dekan. V tolažbo nam je 
vsaj to, da dekan prihaja iz našega 
oddelka. 
Tudi Murkova nagrada in priznanje sta 
že podeljena. Dobitnikoma, prof. dr. 
Janezu Bogataju in gospe Ireni 
Destovnik, pa izrekam iskrene čestitke 
v imenu uredništva. Zato pa, dragi 

uv 

moji, le ne lenarite 
bližajočimi se decembrs 
če želite biti kdaj med n 

Da študentsko delo ni s 
poležavanje, boste spoz .... 
nove številke. če želit'~:
delček svojih sposobno 
našega študentskega 
vljudno vabim v naše vr 
Da vam popestrimo dec _ 
vam Šegavec prinaša n~Rajf' 
informacij in sproščeneg~'j5ra· 
se bliža novo leto, bom "'" 
nove koledarje in prav 
našem glasilu na voljo. 
To ni navaden koledar, 
se prepričajte sami! 

Tadej 
gl 



MACIJE ZA ŠTUDENTE 

J POMEMBNIH NAPOTKOV ZA ŠTUDENTE 

, da spodaj omenjena 
ekateri študentje že 

ljna skupina, ki naj bi 
adaljevanju omenjene 
, so predvsem mlajši 
študentke etnologije in 
ropologije. Seveda so 
menjene tudi starejšim 

eprav predvidevam, da 
že seznanjeni. 
i vam svetoval, da se 
ETNO »mailing listo«. 
ista« je namenjena 
veščanju, poizvedovanju 
študentov in drugih, ki 

na omenjeno listo. 
e član ETNO »mailing 
ebujete računalnik in 
internetom, elektronski 
t minut dobre volje. Vaš 
kje, da vstopite na stran 
etnologijo in kulturno 

jo www. ff. uni-lj. si/ 
fault.htm, kliknete na 

to pa »mailnig lista«, kjer 
a prijavo. 

»mailing listo« ima 
tnološko društvo (SED), 
»oglasna deska« in vam 
m, da se nanjo vpišete. 

tudi obveščam, da SED 
štiri številke strokovno-
vije z imenom Glasnik 
etnološkega društva, 
dnjih revij naše stroke. 
lasno desko« SED-a ali 

lsnika SED-a najdete na 
naslovu SED-a 

stvo.si. 

3. Na oddelku pa deluje tudi 
študentsko etnološko gibanje (ŠEG), 
kipovezuje študente našega.oddelka 
in spada pod okrilje SED. K 
sodelovanju ste vabljeni vsi študentje, 
ki imate veliko izvirnih idej in dobre 
volje. Ideje za ŠEG posredujete 
predsednici Adeli Ramovš na 
elektronski naslov 
adela_ramovs@yahoo.com. 
4 .. f>oleg Glasnika SED so večjega 
pomena za našo stroko še publikacije 
Etnolog, Traditiones in Časopis za 
zgodovino in narodopisje. . 
S.Moj naslednji napotek velja za tiste, 
ki razmišljajo o študiju v tujini. Razpise 
za različne mednarodne štipendije 
najdete v oddelčni kjnižnici EIKA in na 
oglasni deski. Najboljše informacije o 
študentskih izmenjavah Socrates
Erasmus in mednarodnih štipendijah 
ima na našem oddelku doc. dr. Rajko 
Muršič, ki se tudi največ ukvarja z 
omenjenimi zadevami in poskuša v 
največjem obsegu informirati študente 
o aktualnih izmenjavah in štipendijah. 
Obvestil in napotkov bi lahko naštel 
še in še, ampak s tem bi zasedel 
celotno publikacijo Šegavca. Zato 
mlajšim študentom priporočam, da 
pocukajo za rokav starejše študentke/ 
študente (predvsem boste našli 
študentke) in etnologe in kulturne 
antropologe, ki delajo v različnih 
institucijah. Kot veste, imajo na našem 
oddelku predavatelji govorilne ure, ki 
jih lahko izkoristite za različne 
informacije. 

Vasja 



DAN ETNOLOGIJE 

študentje z Oddelka za etnologijo in 
kulturno antropologi' Filozofske 
fakultete se kot štu a sekcija 
Slovenskega etn a društva 
povezujemo. v š o etnološko 
gibanje. 2. 003 smo na 
Kongresne v parku Zvezda, 
pripravili ologije. Naš namen 
je bil p viti etnologijo širši 
množici, J nekateri zamenjujejo 
etnologijo s kakšno drugo vedo, ali pa 
se jim niti ne sanja, kaj bi to lahko bilo. 
Marsikdaj se srečujemo z razlagami 
etnologije kot so: »Aaa, vi ste tisti, ki 
kopljete, a ne?« ali »Vi proučujete 
vulkane, Etno in druge.« ali 
»Kmetologija.« Zara. i slabega 
vremena (popoldne v akali tudi 
dež), je bilo mimoi nj kot smo 
pričakovali. Vs m je uspelo 
predstaviti aniti ljudi z 
etnologijo. 
Pri sami o iji smo se srečevali 
z različ blemi, saj za takšno 
prireditev dišču mesta potrebuješ 
vrsto dovoljenj. Zdelo se nam je prav, 
da oglašujemo Dan etnologije tudi v 
raznih medijih. Najeli smo stojnico, na 
kateri smo imeli nekaj hrane, zloženk 
in katalogov. S foto · mi, ki so 
obešene visele na d stojnico 
in drevesom, s tavili naše 
terensko delo i ne ekskurzije. 
Oddelčna nam je podarila 
veliko knji h mimoidoči lahko 
vzeli. Vs j se je začelo ob 11. 
uri z lut predstavo študentke 
Tine Oman, katero so si ogledali otroci 
iz vrtca .. Nato smo se pogovarjali z 

smo iz 
s slo 
odgovo 
nagrade, 
sponzorji. Pr 
da ljudje zare 
kulturo ter šege 
povezane z njo. 
prazniki in njihovi pom 
dobro znani, kot smo p 
konec smo želeli progra 
godbo na pihala iz Do 
nam je dež prekrižal na v 

so nas podprli: Slovens 
društvo, To in Bra 
in Bra 
strešn 

»akcij 
stekla 1 

vsakdanje 
ki ste priprav 
radi timsko del 



NT JE PO SVETU 

VAD SKA DU GORA 1 STOCKHOLM? 
KAJ BOŠ POČELA V STOCKHOLMU? 

raševala zadnji dan pred 
švedsko, ko me je zajela 

bom počela tam, še 
li, temni zimi? Seveda 
odveč. Petmesečno 

dij v Stockholmu sta se 
v eno izmed najlepših 
mojem življenju. In 

je lahko pozimi prav 

tockholmu je poskrbela 
za stanovanje. Že prvi 
t.i. orientacijskem tednu 
se je za vsak 'kaj', 'kje' 
1 'to', tam' in 'tako'. Tako 
ka posvetila študiju in 
tudenti, ki so prihajali iz 

:, 



ŠTUDENT JE PO 

EKSKURZIJA V MAROKO 

Ekskurzija v Maroko ni bila samo 
pomembna antropološka in etnološka 
izkušnja, bila je tudi kaos spominov, 
ki ga na srečo oziroma nesrečo 
obvladujejo le še fotografije. Na žalost 
sta se nam na poti domov zgodili dve 
"majhni" neprijetnosti. Enega izmed 
naših kombijev so na trajektu opraskali 
in ga zaznamovali z dvema vdrtinama. 
Da pa se "ekstremni turizem" (IZZIV} 
ne bi prehitro končal, so za posladek 
-v Španiji -še vdrli v naš kombi. Lažji 
za nekaj fotoaparatov, diktafonov in 
posnetih filmov smo se vračali proti 
domu. Začela sem s koncem našega 
potovanja, ki je pustilo nekaj 
negativnih vtisov. K slednjim se ne bo 
več potrebno vračati, saj je bila 
ekskurzija v Maroko doživetje in pol. 
Le-tega mi nihče ne more vzeti. 
Skupino je sestavljalo 14 študentov 
našega oddelka, 2 voznika (Moro in 
Janez), Borut in Maja. Pot po Maroku 
nas je vodila od Mellilie (Španija), 
preko Taze, Fesa, Casablance, 
Marrakesha, Taroudanta, Tan Tana, 
Tarfaye, Tinerhirja, Tamtatushta, 
Agdza, Merzouge, Midelta, Nadorja, 
pa vse do Almerije v Španiji. 
Preden smo stopili na afriška tla, smo 
prevozili približno 2300 km. En dan in 
še nekaj ur čez slabega spanja, 
skrčenega položaja in konstantnega 
brnenja motorja, je pustilo boleče 
posledice na kolenih in šumenje v 
ušesih. Po šestih urah vožnje s 
trajektom, kjer smo lahko končno 
spremenili položaj iz sedečega v 
ležeče (stegnjeno) stanje, smo v 

Mellili-i ponovno stopili 
Prestopili smo mejo, 
spominjala na konc 
taborišča z visokimi zid 
s pendreki. 
že takoj na začetku s 
svoje pomanjkljivosti, z 
vedela, da bodo sčaso 
in postajale vedno bo 
neznanje francoščine. 
namreč bivša francoska 
val francoskih priseljenceč· 
je bil sestavljen pretežno1jz 
so se naučili magrebs f'' 

arabščine in z domačini 
v njihovem jeziku. 
petdesetih letih pa je bil 



NT JE PO SVETU 

učiteljev in drugih 
i so jih francoska večja 
ila v geto. V Maroku so 
ost svojega bogatenja, v 
i prav uspešni. Niso se 
arabščine, temveč so 
j pri francoščini. Zato je 
omunikacija omejena na 
Pri Maročanih sem tako 
ek, da francoski turisti 
riljubljeni, kasneje se je 

·e to ni res. 
enom smo lovili suke po 
ar skoraj nobenega ujeli. 
nica sejma, tržnice in 
ružabnega prostora. Na 
a svoji poti videli le dva: 
in drugega v Agdzu, kjer 
gim prespali eno noč v 
dskem šotoru (šli smo se 

Fes, je zame najbolj fascinantno mesto 
celotne ekskurzije, čigar temelji so bili 
postavljeni že v 13. stol. Njegova 
medina je sestavljena iz labirinta 
9000-ih uličic, v katerih se brez vodiča 
z lahkoto izgubiš. Vendar ni nič 
strašnega, saj te pazijo domačini. Kaj 
hitro zaslutijo izgubljenega tujca, mu 
pristopijo na pomoč in ga odpeljejo na 
želeno mesto. V Fesu se mi je pripetilo 
tudi to, da me je majhen deček pocukal 
za hlačnice in me opozoril, da ima ena 
izmed nas odprt nahrbtnik. 
Simpatično mestece Sefrou je znano 
tudi pod imenom hipijsko mesto ali 
mesto starih hipijev. Casablanca in 
glavno mesto Rabat sta po strukturi 
zelo podobna večjim evropskim 
mestom. To se je kazalo tako v obleki, 
kot v neosebnem drvenju ljudi po 
ulicah. Komaj pričakovana puščava 
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nas je pozdravila šele v Marrakeshu, 
kjer smo se zadržali tri dni. Marrakesh 
je oazno mesto, kjer se nazorno 
pokaže ločnica s turističnim predelom. 
Pobliže pa smo puščavo spoznali šele 
v Merzougi, kjer smo imeli bližnje 

srečanje tudi s puščavskim viharjem 
- deluje kot prijetna akupunktura. 
Izmed visokih Atlaških predelov me je 
najbolj prevzela Tarfaya, kjer sem bila 
priča ogromnim rdeče rjavim okroglimi 
skalam, ki so od daleč spominjale .na 
velike gmote stiroporja. (Iz stiroporja 
vsekakor niso bili - preverjeno.) V 
Tarfayi je nek Belgijski slikar te 
ogromne zaobljene skale pobarval z 
različnimi odtenki modre in vijolične 
barve, ki so danes prava atrakcija za 
turiste. Domačini pa nanje ne gledajo 
kot na specifiko svojega kraja, ampak 
razmišljajo tako: »Če je turistom to 
všeč (oni imajo denar}, pa tudi prav.« 
Kraljica maroških vasic je vsekakor 
Tamtatusht. To je visokogorska vasica, 
kjer smo bili glavna atrakcija predvsem 

za otroke, ki so nas s 
vsakem koraku. Nepoz 
romantični visokogorski „ . • 
Maroko je prostor v Sevt4'~~,··\~"'"''··i 
je na nek način stičišče 
Oudovske, muslimanske 

franc 

marsi 
trgovanja, nenehnega 
oprezanja za ljudmi (š 
tujci}, kar zna včasih biti 
Kljub temu pa je medi na 
se v vsakem mestu zad v 

časa, saj me je ve. 
presenečala. 
Ekskurzija v Maroko je b 
neponovljiva izkušnja. V 
načrtujem na nek nači 
Egiptu. Z odločnos 
organiziranostjo in polno 
možno popolnoma vse. 



FANATIZMU IN SOOČENJU FANATIZMOV 

misli (in posledično 
merjene k določenemu 
jejo na način, kateremu 
rek »vse poti vodijo v 

figurativno - učni miselni 
ivim središčem, potem je 
ija stvarstva, ki jo 
ebna resnica, življenjska 
i »smisel življenja«. Ker 
ljemo med gotovostjo/ 
in negotovostjo, to 
a svojo (navidezno) 
stalno preverjamo, 
o; rušimo in. znova 

·e pot, način življenja, ki 
reminjanja/aktualizacije, 

eni pot sama, ki je s tem 
irana, prevrednotena; t.j. 

eškega dostojanstva 
·enje (človeku je bil z 

tudi destruktivni dvom) 
«, zaslepljenosti. Od tu 
e gibljemo v vodah 
, nadrazumskega, kamor 
eško upanje, ki je večno. 

Ob upoštevanju človekove čutnosti 
gre domnevati, da je naša »izbira« le 
stvar človekove »predaje«, užitka, 
ugodja; tistega kar človeku godi (prija), 
ima na njegov razum in duševnost 
pozitiven učinek. če k temu dodamo, 
da je stvar človekovega nagona, da 
se brani (ali pa brani svojo družino, 
socialno skupino, družbo, kulturo, 
nosilce iste/podobne ideje), se izkaže, 
da je fanatizem izbira življenja, 
človekova razumska in razumna 
zmaga nad dvomom in smrtjo 
(posameznika, ideje ali kulture). 
Etnologi/kulturni antropologi pogosto 
proučujemo, s'e srečujemo s 
soočenjem (resnično ali navidezno) 
enakovrednih fanatizmov (življenjskih 
filozofij), ki se drug drugemu niso 
pripravljeni ukloniti (prepričati, 
prikloniti, podrediti, podjarmiti. .. ). 
Posledice tovrstnih soočenj so lahko 
neznatne ali pa katastrofalnih, 
apokaliptičnih razsežnosti. 

David Pfeifer 



AKTU 

PROSTORSKA STISKA 

Drage kolegice in kolegi, kot ste že 
lahko opazili smo na Filozofski 
fakulteti (v nadaljevanju FF) in s tem 
posledično na Oddelku za etnologijo 
in kulturno antropologijo deležni velike 
prostorske stiske. 
Na začetku bi rad podal nekaj 
podatkov, ki vam bodo razkrili težo 
obravnavanega problema. Po 
državnih merilih bi moral imeti vsak 
študent 9 m2, ampak študent FF ima 
po zadnjih podatkih le 2,02 m2. Tako 
FF za 8.000 vpisanih študentov (od 
tega je 6.900 redno vpisanih, ostali pa 
so izredni in podiplomski študentje} 
potrebuje dodatnih 50.000 m2. Takšna 
številka pa je primerljiva s prostorom 
dveh Filozofskih fakultet. 
Toda te številke niso tako pomembne. 
Bolj pomembno je to, da smo študentje 
FF za marsikaj prikrajšani. Naša 
fakulteta ima za 8.000 študentov le 
dve skupni čitalnici, ki imata skupaj 40 
sedežev. Poleg tega je še nekaj 
sedežev v knjižnicah, kjer pa ni 
ustreznih pogojev za študij. 
Tudi nimamo menze, ki jo imajo 
nekatere dosti manjše članice 
Univerze v Ljubljani (Pravo, 
Ekonomija, Pedagoška fakulteta, FDV, 
Računalništvo, Strojna fakulteta ... ), ki 
lahko dostikrat postane pomembno 
središče za ustvarjanje sinergije med 
študenti in profesorji. 
Naša predavanja potekajo skozi ves 
dan, ponavadi s pogostimi luknjami. 
Toda pri tem nimamo prostora, kjer bi 
koristno preživeli čas, ki nam je na 
voljo med predavanji. Problema s 

prostorsko stisko ponav~~L „ •• "·" .... 

opazimo, saj strokovn~~;!fa•ri'fc:~! 
ponavadi zelo dobro razW,r~~i .?~ 
tako da imamo študentjeJ;,;gi, · .'.} 
preglavice. Kljub takšnetj?µ~:.. ,,,, .. /P,·~; 
večina študentov še vednc)'"oeftnprei 
obiskovati vseh želer'fihGzB'frnihi 

~,,-r„-·,,, ··:·<·;,·,,,'~;,:•.y; ;,, . . ,„,) 
predmetov, ker se zaradi poro ·· · · .U?,~ 
prostora predavanja pref9:i.Y,~ Jat! 
Velik problem so tudi !~t~J:c;:i, J~h-~J 

'r"'.> ·. i".:'~'!'t'.(i>'JJ•V „„_, .· .. ,(,; 

enote, ki uničujejo sl(Up~!}~;qt;th;~ 
kohezijo in interdi~Cipl(ffiirri'6.? 
povezovanje oddelkov ~f;{{?c)@f:ž~· 
nastalih dislociranih eh'dt;t,;· · ''f'.sfa 
Zavetiška 5 in gostilna i.cr··· '; ;~'"..'tff 
nastale še nove enote. r.lW} <;/ff 

Naj opomnim, da problerpzpJps or~k.~ 
stiske FF ni na prio;.t,IJ~J !f~tj\ 
Ministrstva za šolstvo, zn~o. ·• .. :rt· 
in tudi ne Univerze v Lju~·ff · . ;'%i. 
Problemov vezanih naWP,'tb~, ~IJ~~q' 
stisko je še veliko. Tode(\'pri)terl)'.se,: 
sprašujem, zakaj takšen('9.d{lO,~'.f pr~li' 
do Filozofske Fakultete. Ati.injadr:ž~vji1 
oziroma oblast strah \(pr~~i0~1:1.~~.0:\ 
fakulteto in poskušajd?'s.''fak~nd 

:~~~~~~~ ;~~~;lizirati f''····· '?J~~{f~;f~, 
Prihaja čas, ko bomo mo~f:!liL Jl.ide~tje, 
FF pokazati, da želimo1'K'ak'.ovosten 

l,.f!t:>·,,·.•?<:'.· '·{'3,, !.,-,~ '·:::· ~,·,~.; 

študij in pogoje, ki nam RfiP~d~J!;rpq'. 
državnih merilih. v obstoJe,č~rrf~t~nju( 
je kvaliteta peda:faoško:,~·:.: ...::, 
raziskovalnega procega:lvlVeliki 

nevarnosti. ~1~i1,l~;;J~JJ})l\'Xi; 



~2_00_4 ____________________ ) 
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• 
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s 2 9 16 23 30 s 6 13 20 27 s 4 11 18 25 
N 3 10 17 24 31 N 7 14 21 28 N 5 12 19 26 



O TRIATLONU 

dno bolj zanimamo za 
življenja. Vedno bolj se 

pomena zdravega 
Ja in gibanja. V Sloveniji 

športnih akcij, ki ljudi 
eaciji in širijo zavest o 

, nkih telesne vadbe. Ena 
udi »Si upaš na triatlon?« 
iji Triatlonske zveze 
evije Men's health. 
pijska disciplina (Sidney 
vljena iz treh športnih 

,lavanja, kolesarjenja in 
· triatlona poznamo še 
'je sestavljen iz teka in 
. Akvatlon pa vključuje 
k. 

Zanimanje za triatlon strmo narašča. 
Ker je lronman ekstremna preizkušnja 
in je potrebno trenirati intenzivno tudi 
več let, obstajajo tudi krajši triatloni, 
tako za tekmovalce kot tudi za 
rekreativne športnike. Zanimanje in 
udeležba zanj sta izjemni. 
Najkrajši je tako sprint triatlon s 750 
m plavanja, 20 km kolesarjenja in 5 
km teka. Daljši triatlon je olimpik s 
1500 m plavanja, 40 km kolesarjenja 
in 1 O km teka Sledita mu polovični 
lronman s 1900 m plavanja, 90 km 
kolesarjenja in 21 km teka in lronman. 
Obstajajo še krajši triatloni za 
najmlajše, pa tudi daljši in taki, ki so 
kombinacija različnih športnih 
disciplin: ena športna disciplina se 
zamenja z drugo. Na primer: 
smučarski tek v zimskem času ali 
veslanje zamenja eno od disciplin. Tak 
specialni triatlion je vsako leto v 
Bohinju, znan pod imenom Triatlon 
jeklenih. Sestavljen je iz 8 km veslanja 
po jezeru, 16 km gorskega 
kolesarjenja in 8 km gorskega teka. 
Višinska razlika, ki jo premagajo 
tekmovalci, je 1300 m. Tekma je 
naporna, najhitrejši pa s progo opravi 
v času, ki znaša manj kot tri ure. 1984 
je bil na Bledu v okviru akcije Brazde 
vzdržljivosti organiziran prvi triatlon v 
Sloveniji. Pri triatlonu ne gre samo za 
tekmovanje, temveč in predvsem za 
treniranje, saj je potrebno uskladiti tri 
različne discipline. Tako, da je tekma 
le en majhen del v celoletnem 
dogajanju. Poleg tega lahko treniramo 
vsak dan, brez bojazni za 



pretreniranje, saj uporabljamo pri 
plavanju drug sklop mišic kot pa pri 
kolesarjenju ali teku. 
OPREMA 
PLAVANJE: Plavanje se izvaja v 
bazenu, jezeru ali v morju, ponavadi 
se plava kravl, dovoljeni pa so vsi 
plavalni stili. Najboljši triatlonci 
prihajajo iz plavalnih vrst. Vse pa ni 
samo v moči, ampak predvsem v 
tehniki. Obvezen del plavalne opreme 
so kopalke ali poseben triatlonski 
dres, narejen iz hitro sušečih se 
materialov, ki nudijo udobje. Prirejeni 
so za plavanje, kolesarjenje in tek. 
Bistvo takega dresa je, da se ni 
potrebno preoblačiti v menjalnem 
prostoru in tako izgubljati dragocenih 
sekund, Plavalna očala so prav tako 
nujno potrebni del opreme, kar pa ne 
velja za'posebno neoprensko obleko, 
ki se jo lahko uporablja samo, ko je 
voda preveč hladna in obstaja 
možnost podhladitve ali pri dolgih 
razdaljah plavanja. Prednost take 
obleke je v zaščiti pred hladno vodo, 
slabost pa, da se jo zelo težko obleče 

in sleče - če je to potrebno storiti med 
tekom, je stvar toliko težja. Plavalna 

kapa je obvezna, saj je na 
tekmovalca za lažjo prep 
istim namenom se tekm 
s številko tudi na rokah 
vodoodpornim pisalom} 
del plavalne opreme s 
plavalna deska, s kate 
moč nog in tehniko zave 
KOLESARJENJE: Kolo j 
opreme. Lahko je cestn 

Posebno triatlonsko k;'' 
aerodinamično krmilo, k 
tekmovalcu zelo nizko d' 
tudi manjši zračni upor. if 
uporaba kolesarsk 
Kolesarski čevlji so d 
primeru, da imajo sistem, 
čevelj vpne v pedala in t 
ne samo potiskanje ped 
vlečenje pedal in s te 
hitrejšo vožnjo. Vožnja 
dovoljena, razen če "' 
prepovedana. Bistvo vož~ 
ali drafting - vlečenje je, '' 
tistemu, ki kolesari za sot 
precej lažjo vožnjo z ma 



:i:~;:}:;'.}:~i~i1<::~?~ 
J~Kffi9y;· predaj reže upor zraka, 
~·''!i.'lii0P~t\1:1;,.se »šlepajo« za njim. 
·p .. „ ''"" .. · "'· ··tekmovalci hitro zmenijo 
ifi'.tš~;;... ... · lesarjenjem izmenjujejo, 
tak6.~'d~· • .·. · nekaj časa vozi spredaj 
ifffiel<clijč'i:l~~ »počiva«. 
J;~~=~if>o}l(dlesarjenju je tek zadnja 
.ai$p1~'.Nn~~;)~i športnika loči do cilja. 
.te:kašl<~:.~dopate so poglavitni del 
;PR~~tij~;~~~§:lsih v vročem vremenu 
J<I>[i,šJ,lffq~);;«apa, ki nudi zaščito pred 
šop·~~trii'XiZ:bira tekaških copat je 
'pomembna;' saj z nepravimi lahko 
pride;iC!cftr~jnih poškodb. Tekaške 

„ , ·~:„, -;-~; :·f ,):~u:~~~ 

=":'.I7-~ ~·~ ~~~.:;2;.<=-t?š·i\~:t;:~.~l~\.:f'.~ 
.copafe~1~b1rl=lmo glede na podlago, po 
k~ ~:P~:&io (asfalt, makadam) in 
:9!.»,.. ~!r~~(~sno težo. 
\(iiSoie"ni)l je nekaj triatlonskih, 
·~A~(lpry~~lJi''.!n akvatlonskih prireditev. 
).Jcf0.1~~W~Jb se jih lahko vsi 
:p.~pf~sjofl.~l!Jj tekmovalci in rekreativci. 
;)-;;;_;',y.:'f,:•'\'!.;:.J1:;_'}.''-:?-!o 

Pomembno je sodelovati! Za manj 
pripravljene obstajajo tudi štafete, 
sestavljene iz treh tekmovalcev; vsak 
se spoprime s tisto disciplino v kateri 
je najboljši. Zanimivo je vzdušje na 
takih tekmah, pred tekmo in še 
posebej po tekmi, ko skoraj ni videti 
obraza brez širokega nasmeha, kljub 
težkemu naporu. Trepljanje po 
ramenih in stiski rok seveda kar 
dežujejo. Tekmovalci si med seboj 
delijo izkušnje, analizirajo tekmo in kar 
jenajbolj pomembno: vsak je 
zmagovalec, saj je moral najprej 
premagati samega sebe. 

Miha 

Literatura: 
Cokan. F.: Eno življenje je premalo. 
Kregar M.: Internetna stran http:// 
www. kregar. telekom. si/ 
Mijovič M.: Oprema za triatlon 
(seminarska naloga): http:// 
www.prokom.si/trikmb/ 



S KOLESOM V PODZEMLJE 

Globoko pod zemljo, kjer plešejo 
škrati, se začenja svinčeva in cinkova 
pot, kjer je bilo v stoletjih prelitega 
mnogo znoja in pridobljenih veliko 
žuljev. če boste za trenutek obstali in 
boste imeli srečo, se vam bo v kotu 
temnega rova pokazal 
»bergmandelc«, slišali boste zamolkle 
udarce kladiv in krampov izgubljenih 
rudarjev.„ Tu se začenja podzemlje 
Pece. 
Z gorskimi kolesi ponavadi uživamo 
po hribih, v opuščenem rudniku 
Mežica pa so našli prehod skozi goro, 
po opuščenih in skrivnostnih rudarskih 
rovih pod Peco. Z vodičem in svetilko 
na glavi lahko varno prekolesarite več 
kot pet kilometrov edinstvene 
podzemne poti iz ene doline v drugo 
in doživite nepozabno pustolovščino. 
Prvi pisni vir, ki omenja rudarjenje pod 
goro Peco, je računska knjiga vojvode 
Ernesta Železnega iz leta 1442. Toda 
rudarjenje še dve stoletji po tem ni bilo 
glavna gospodarska panoga zgornje 
Mežiške doline. Pomembna 
prelomnica pa je leto 1665, ko je 
rudarsko sodišče v avstrijskih Brežah 
izdalo dovoljenje za odkopavanje 
svinčevega sijajnika Sigismundu 
Othenf elsu. Ta datum se tudi pojmuje 
kot pravi začetek rudarjenja v zgornji 
Mežiški dolini in kot kontinuiteta 
mežiškega rudarstva. 
Večino rovov so rudarji izkopali v trdno 
kamnino, rudo in jalovino so odvažali 
z vozički izpod gore po transportnih 
poteh. Po prav takšnem rovu danes 
poteka ta edinstvena, več kot pet 

kilometrov dolga kolesa 
poteka po varnih rovih i 
le za okrog 15 metrov, 
grbine od nekdanjih 
pragov ne dopuščajo 
kolesarjenja. Stalna t 
okrog 10° C, popolna tem 
predpisi v podzemlj 
posebno opremo. Čelad 
svetilka sta obvezna op 
si ju boste izposodili 
vstopnine. Priporočljiv 
toplih oblačil in kolesars 
Kolesarska pot se pričn 
jamo na lgrčevem n 
Koroškem. Izhod iz jame 
stranski dolini Breg nad 
tam se boste spustili o 
turističnega rudnika in 
Glančniku v Mežici, kjer 
izposojeno opremo, opra 
ogledali zbirke rudarske 



BIOVREME· 

- »gruden« 
lavževo mrzlo, bo huda 

ci meseca bodo že vidni 
ske zaspanosti, vendar 
še marsikaj postoriti, 

oste predali božično
raznikom. Pripravite se 
i, mrzlično iskanje daril 
ovinah, zato pridno jejte 

za pomiritev pa 
tolpo kopel. Resnični 
anje se pričneta s 25.12. 
rh 31.12.2003. 

prosinec« 
ga leta dan sneži, bo 

začnete izpolnjevati 
e si jih zadali. Za tiste, ki 
bveznosti, se rok počasi 
nic je za vas konec. V 
ici meseca vas bo že 
elo; pred stresom se 
smučišče ali k peči. 

»svečan« 
in Blaževo lepo, veliko 
bol 
et nastopilo lepo vreme, 

šole tiče. 8.2. se lahko 
eraturi (neobvezni) in 
olj »kulturni«. Za vse 
bo Valentinovo najlepši 
ski pa se lahko posvetite 
ljem. In končno je spet 
; vse naj naj rojenim 

MAREC - »sušec« 
če sušec prah okrog pometa, prav 
dobro letino obeta. 
Narava se bo začela počasi prebujati, 
vi pa tudi. Za boljše počutje svetujemo 
sprehod v naravi, pa tudi kavica s 
prijatelji, kar ste med izpiti zanemarjali, 
se bo prilegla. Vse to vam bo dalo 
moči za prihajajoče mesece. 

APRIL - »mali traven« 
Več ko ima leto dni, se v aprilu 
vreme spremeni. 
Prvega v mesecu si lahko privoščite 
ter prijatelje, znance in sorodniki 
pošteno »naaprilite«. Tudi drugače bo 
ta mesec v znamenju dobre volje, 
vendar imejte dežnike in papirnate 
robčke vedno s sabo; aprilsko vreme 
je nepredvidljivo, ljudje pa tudi. 

MAJ":"' »veliki.traven« 
če Zofija zemlje ne poškropi, vreme 
poleti prida ni. 
čas je, da zavihate rokave; kmalu bo 
treba oddati vse končne naloge, pa 
tudi izpiti se nevarno bližajo. Najbolj 
na udaru bodo ta mesec fotokopirni 
stroji in vaše denarnice, še posebno, 
če niste redno hodili na predavanja. 
Bliža se poletje, zato ne pozabite 
menjati garderobe; tistim bolj lenim bo 
še prevroče. 

JUNIJ - »rožnik« 
Urbanovo sonce in Vidov dež - na 



dobro leto upati smeš. 
Junija bo vreme obremenjujoče 
vplivalo na počutje vremensko 
občutljivih ljudi. Prva sopara in visoke 
temperature bodo polenile še tako 
pridne in. vestne študente. Zaradi 
takšne obremenitve tako vremena kot 
časa izpitov, vam priporočamo vsaj 
kakšen dan sprostitve. Bodite 
potrpežljivi do sostanovalecv, saj se 
vsak spopada s svojimi težavami. 

JULIJ - »mali srpan« 
Jakobova ajda pa Ožbaltova repa 
je malokdaj lepa. Je tega meseca 
presuho, ostane grozdje drobno. 
Julijsko vreme bo prineslo sproščujoče 
počutje za vse, prav tako bo 
sproščujoče na delavnem mestu, za 
vse tiste ki boste opravljali počitniško 
delo. V primeru, da bo prihajalo do 
konfliktov, pa bodite potrpežljivi in ne 
dovolite, da bi vam to kvarilo počutje. 

AVGUST - »veliki srpan« 
Zrel grozd Jerneja dobiti - dosti bo 
sladkega vinca piti. 
Vročina in sopara bosta vplivali na 
razdražljivost. Zato vam priporočamo, 
da se odpravite na potovanje z 
osebami, ki jih dovolj dobro poznate 
in so vam blizu. Ta počitniško 
potovalna klima bo na vas sproščujoče 
vplivala in vam dala energije za 
naslednji mesec. 

SEPTEMBER - »kimavec« 
Ako je na llija jasno, gorko, bo štiri 

z 
tedne vedro. 
Prve ohladitve vam bod 
zato vam mrzlično iskanj 
v Ljubljani, po možnosti 
ne bo v napor. Morda b 
energije porabili za o 
preostalih izpitov, ki so 
koncu meseca bo še ne 
sicer pa·bo sproščuje 
družbi in dobri kapljici. 

OKTOBER - »vinotok« 
Oktober je dober. 
Začetek novih obv 
opravljene obveznosti 
šolskega leta vam b 
občutek zmage, vendar n 
v tretjem tednu tega mes 
zakopani v knjižnici in 
zdoma. In odločitev, ki st 
v začetku tega šolskeg 
bom sproti delal«, vam b 
vzbujala nekaj slabe ves 
le ta kmalu odnehala. 

NOVEMBER - »listopa 
Ako je na niartinje lepo, 
grdo. 
Narava se bo obarvala i 
obarvalo tudi vaše poč 
kako spremenljivo v za· 
Nekaj bo nezbranosti pri 
raje privoščite kakšen 
Posebno v drugi polo 
boste v pričakovanju pr 
vas bo še bolj poživilo. 
temu ne pozabite na ob 



HOROSKOP 

3. -20. 04.) 
ačetku leta 2004 boste 
ni zagona in novih idej, 
a bodo kmalu izpuhtele. 
stanek v realnosti bo 
m bo pomagalo, da se 
bolj znašli tako v poslu, 

tudi v ljubezni, kjer bo 
eto pestro. V prijateljstvu 
ta težave, pazite, da z 
uničite vsega. 

-20. 05.) 
lo bo potekalo po vaših 
jah, nekaj manjših težav 
s bo držalo 
ncentrirane. V ljubezni 
sprememb, boste pa 
krog poznanstev in 

ako se boste počutili bolj 
i polovici leta popazite 

ar, da ne bo izpuhtel 

1. 05. - 20. 06.) 
·atelji velikokrat ne bodo 
eli, kaj se z vami dogaja, 
se boste zaprli vase. 

trebovali boste več časa 
i se vam bo energija 
boljše volje boste, kar se 
redvsem na čustvenem 
ačetku leta vam bo študij 
eglavic. Finančno stanje 
lo. 

R)\K(21. 06. -22. 07.) 
· Druga polovica leta bo 

zanimiva predvsem za 
ljubezen, končno boste 

. ... spoznali nekoga, ki ustreza 
vašim kriterijem. Pazite se le duhov iz 
preteklosti. Tudi v študiju boste 
uspešni, kar pa ne velja za vaše 
denarne naložb.e. V prvi.polovici leta 
bodo nastopile zdravstvene težave, ki 
pa)im boste s pomočjo zdravnika kos. 

LEV (23. 07. -22. 08.} 
· V prvih mesecih vas bodo 

prijatelji razočarali, zato 
vam bo podpora družine v 

.• veliko tolažbo. Poletni 
meseci bodo kot nalašč za nove ideje, 
ki jih boste začeli uresničevati takoj, 
ko bo mogoče. Tudi na finančnem 
področju bo v jeseni boljše. Lahko si 
bc,>ste privoščili nenavadne novoletne 
počitnice. 

Dl::VICA ( 23. 08. - 23. 09.) 
···. Čeprav ne marate 

sprememb, jih bo v 2004 
vse polno, za nekatere 

. boste sami krivi. Ne iščite le 
napak, saj tudi sami niste popolni. 
P.red ·poletjem se potrudite in rešite 
težave pri študiju, tako da boste lahko 
uživali na počitnicah. Spoznali boste 
nekoga, ki vam bo obarval jesen. 



TEHTNICA (24. 09. -23. 10.) 

8 
V letu 2004 se boste dobro 

=if4 počutili, posebno v prvi 
polovici leta, ko vam bo 
teklo vse kot po maslu. 

Težje odločitve vas čakajo v drugi 
polovici leta, ko boste odlašali. Postali 
boste zapečkarji, malo vas bo gnalo v 
družbo, zato bodo tisti pravi prijatelji 
prihajali k vam. Poslušajte bližnje, ki 
vam bodo stali ob strani. Konec 
koncev: če je odločitev res vaša, je 
gotovo prava. 

ŠKORPIJON (24. 1 O. - 22. 11.) 
Stremljenje k cilju v letu 
2004 vas bo okrepilo in vam 
dalo moči za intenzivno 

-.. ........ ;;...,.a preživeto leto 2004. 
Spremembe na področju ljubezni in 
prijateljstva vam bodo dale novega 
zagona, saj ste kar nekaj časa odlašali 
z odločitvami v tej smeri. Pazite na 
vaše finančno stanje in se premišljeno 
odločajte o vaših izdatkih. Ste srečnež, 
ki boste vse okrog sebe očarali. 

STRELEC (23. 11. -21. 12.) 

lZl 
Končno vam bo uspelo 
ustreliti v pravo smer. Res 
je, da če imaš več 
obveznosti, več narediš, 

vendar pazite na svoje zaloge, saj vam 
bodo pošle, če boste od sebe preveč 
zahtevali. Zato izbirajte na pravo 
mero. če boste na to pazili, vam bo 
ostalo zadosti energije za ljubezen in 
prijateljstvo, saj prav s svojim 
energičnim šarmom marsikoga 
očarate. Vi nimate časa za zadetke v 
prazno. Pazite na zdravje. 

' 

z 
KOZOROG (22. 12 - 20 

Naučili se bost 
ugotovili bo 
pomembna 
sproščenost. 

boste skakljali po svoji p 
boste kos vsaki pre 
zaskrbljujoče je vaše 
področje, ki mu zad 
namenjate prav veliko ča 
odlašate in se skrivat 
delom. Tudi na tem 
potrudite, da boste bolj od 

VODNAR ( 21. 01. -19. 
Končno vam b 

B v globine. In 
šlo vse kot po 
površnost vas 

ob živce, zato boste 
namenili delu in se pogl 
področju. Odločnost je 
preteklem letu niste bili 
drugače. Vse kar boste 
počeli zase in končno s 
vaša pot. Zvezde so va 

RIBI (20. 02 - 20. 03) 
Ljudje bodo 
dru~bi. Z~to s 
moznost1m sr 
čepite doma. 

vam bo finančno stanje, 
koncu leta razmišljali o v 
ki se vam bo obrestovala 
skrbi, vse se bo dobro izt 
osvetljujejo tudi vaše 
področje. V vas se skri 
isker, zato sami odločite, 
letos zanetili. 



pravilno rešenih geslih se vam v označenem 
lpcu izpiše naslov ene izmed strokovnih revij. 

1 

2 

4 
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ko etnološko društvo 
družbena in duhovna ... 

3 

lavnih predmetov etnologije je ... življenja. 
amo v dokumentacijo 
o preminuli profesor Novak 
bija" etnologija? 
vi dvojčici - etnologija in ... 
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Blagoslovljene božične 
praznike ... 

... in srečno novo leto!!! 


