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Ledinci so
najboljsi sportniki
V soboto, 14. septembra,
so se na vec lokacijahsocasno
odvijale.Sportne igre obcine
Idrija. 4asnoval in vodil jihje
podiupan Kristjan Brus.
V Dolah so se ekipe pomerile v
nogometu, v Idrijskih Krnicah so
tekmovali v vlecenju vrvi, v Spodnji
Idriji so metali balincke, v Ledinah
so se pomerili v pi\<adu, v Kanomlji
pa so iskali ekipo, ki bo najhitrejsa v
stafetnem teku. Nastetih tekmovanj so
se udelezile ekipe iz Ledin, Kanomlje,
Spodnje Idrije, Doi, Idrijskih Krnic,
Crnega Vrha in Go.dovica. V skupnem
sestevku se je na tretje mesto uvrstila
Spodnja Idrija, na drugo Kanomlja,
prvo mesto in 's tern prehodni pokal 'pa
so si priigrale Ledine. Na popoldanski
zakljucni prireditvi, ki jo je pripravila
KS Spodnja Idrija, so pokal iz rok
predsednika spodnjeidrijske krajevne
skupnosti Vojka Carla in podzupana
Obcine Idrija Kristjana Brusa prevzele
Ledinke, ki so zmagale v balinckanju.
Ledine bodo tako kot zmagovalke
letosnjih sportnih iger krajevnih
skupnosti idrijske obcine prehodni
pokal hranile do sportnih iger prihodnje
leto. Kristjan Brus, podzupan obcine
Idrija in pobudnik sportnih iger
krajevnih skupnosti idrijske obcine, je
bi! zadovoljen, da so s prvimi igrami
prebili led, za prihodnje leto pa si je
zazelel stevilcnejsega odziva ekip in da
bi se pridruzile tudi preostale krajevne
skupnosti, ki na tokratnih igrah niso
sodelovale z nobeno ekipo. »Nisem
razocaran. Led smo prebili. Preprican
sem, da so igre dragocen preplet
prijetnega s koristnim. Med seboj
se skoraj ne poznamo vec in se manj
sodelujemo,« je v izjavi za Primorske
novice dogajanje na obcinskih sportnih
igrah povzel podzupan Kristjan Brus.
Posebej je opozoril tudi na to, da se
iger ni udelezila najve�ja od krajevnih
skupnosti, saj v Idriji ni bilo zanimanja
za sodelovanje na tern sportno
zabavnem dogodku. / ITA

ZADNJE SLOVO
V SPOMIN
ANDREJKl JEREB
stran 5 / V SLOVO

NajveC Zivega srebra
v Idriji in ob morju

Dr. Milena Horvat, vodja
odseka za znanost o
okoiju na Institutu Jofef
Stefan; je na mednarodni
konferenci o fivem srebru kot
globalnem onesnaievalcu v
Krakovu prejela nagrado za
fivijenjsko delo na podrocju
raziskovanja iivega srebra.

Damijan Bogataj

Raziskovalci so v krvi, urinu
in laseh 1. 084 prostovoijcev
ter v materinem mleku
470 prostovoijk dolocili
potencialno strupene snovi.
V nedavno objavljeni znanstveni
raziskavi, ki je mednarodni
strokovni javnosti dosegljiva v reviji
International Journal of Hygiene and
Environmental Health, so znanstveniki
dolocili referencne vrednosti strupov
po posamezrtih delih Slovenije.
Raziskovalci v tern projektu so iskali
sledi kadmija (Cd), svinca (Pb), zivega
srebra (Hg), arzena (As), mangana
(Mn), selena (Se), bakra (Cu) in cinka
(Zn). Studijska populacija je bila izbrana
enakomerno iz dvanajstih studijskih
obmocij po Sloveniji, vkljucno s
podezelskim, urbanim in znanim ali
potencialno onesnazenim okoljem.
V sestih do osmih tednih po porodu
so odvzeli vensko kri, urin, vzorce
las in materino mleko za dolocitev
izbranih elementov. Zivljenjski slog in
prehranske navade so se pokazale kot
pomembni dejavniki izpostavljenosti
kadmiju zaradi kajenja in uzivanja
mesa divjacine, zivemu srebru zaradi
morske hrane in amalgamskih zalivk,
arzenu zaradi morskih sadezev in
svinca zaradi uzivanja alkohola, kajenja
ali uzivanja mesa divjadi ter zaradi
vrste oskrbe z vodo.
Po tolmacenju znanstvenikov so bile
izmerjene vrednosti strupov nizke in
primerljive z drugimi studijami po
Evropi in svetu. Predstavljena studija
humanega biomonitoringa je prva, ki
je v Sloveniji postavila osnovne ciziroma
referencne vrednosti za prebivalce, ki
strupom niso poklicno izpostavljeni in

Taja Primozic V Kopru·
V soboto, 7. septembra, je v Kopru potekalo plavalno
tekmovanje v kategoriji mini plavalni maraton. Tekmovalo je
144 plavalcev iz Italije, Srbije in Slovenije.
Letosnji maraton je zaradi neugodne vremenske napovedi vise! v zraku, a je vreme
organizatorjem prizaneslo. Slabse vreme z burjo je vplivalo tudi na nizjo temperaturo
morja, ki z 22 stopinjami ni delovalo najbolj vzpodbudno. Vzpodbudni pa so bili
rezultati, ki so jih dosegli tekmovalci Plavalnega kluba Cerkno. Taja Primozic je v
kategoriji cicibank osvojila drugo mesto, An Primozic pa je bi! sedmi. / AH
Casopis idrijske novice izdaja Zalozba Bogataj, ABC Merkur
d.o.o. ldrqa, Kosovelova l 0, tel. urednislva: 05 3T2i 947,
e-posta: abc@abc-merkur.si. Glavni in odgovorni urednik
Damijan Bogataj. Casopis izhaja vsak drugi petek. Cena
posamezne stevilke 1,50 EUR, celoletna narocnina 29,00
EUR. ldrijske novice so v pi sane v razvid medijev no
Ministrslvu za kulturo RS.

JL s .o ,Ut i
Cena: 1,50 EUR

Postnina plocona pri posti 5280 ldrija.

Nagradaza
Milena Horvat

ne zivijo v obremenjenih okoljih. Med
s strupi posebej obremenjena okolja
sodijo tudi nekdanja industrijska
sredisca, ki so povezana z rudarjenjem.
Tako so na primer zaznali povecano
kolicino zivega srebra v Idriji in na
obali, svinec in arzen pa so nasli na
obmocjih V Zgornji Meziski dolini in
v Zasavju.
Zanimivo je tudi to, da so povecane
kolicine zivega srebra nasli na obali,
kar pripisujejo dejstvu, da t a m
prebivalci uzivajo vec rib i n druge
morske hrane. Zivo srebro v naravi
spreminja svoje oblike in ko se pretvori
v metilno obliko, lahko potuje po
prehrambeni verigi in preko hrane
pride tudi v cloveka. Posebnost te
oblike zivega srebra je tudi ta, da se
nabira v organizmu in da ga zlepa ni
moc odstraniti. Povzroca vec bolezni in
tudi znanstvenikom predstavlja resen
izziv za proucevanje in iskanje metod
za obvarovanje zdravja.
N a n o va dolocene referencne
vrednosti bodo sluzile kot osnovne
vrednosti pri obravnavi zdravstvenih
tezav posameznikov, ki bi lahko bile
posledice izpostavljenosti kemikalijam.

Nagrada, poimenovana po
Kathryn R. Mahaffey, je bila
ustanovljena !eta 2011, da bi
proslavila izbrane posameznike z
izjemnimi zivljenjskimi dosezki
na podrocju raziskav, mentorstva
in prispevka k politikam ter
komunikaciji zn,mstvenih dosezkov
sirsi javnosti. To nagrado podeljujejo
le vsaki dve leti in predstavlja visoko
priznanje, ki je v strokovnih krogih
zelo cenjeno. Milena Horvat je v
svojem raziskovalnem delu znotraj
vseh vidikov zivega srebra odlicno
zdruzila inovativnost in odprtost
za iskanje novih analiticnih tehnik
in pristopov, hkrati pa spostovala
tradicionalne vzorcne in analiticne
protokole, so se sporocili iz Instituta
Jozef Stefan iz Ljubljane.
Delo Milene Horvat je povezano z
Idrijo in zivim srebrom predvsem
v kontekstu razvoja analiznih
metod za podporo zdravstvenim
studijam, kjer so preucevali
izpostavljenost Hg v zraku in hrani.
Kot ugotavlja Milena Horvat, so
Idrijcani izpostavljeni zivemu
srebru predvsem preko dihanja,
hrane, ki je lokalno pridelana, ter
preko uzivanja rib. Sicer pa so v
hrani v Idriji nasli anorgansko
zivo srebro zlasti v petersilju,
zelju, solati, korenju, fizolu in
gobah. Anorgansko zivo srebro
ljudje v glavnem izlocimo, zato
se v telesu zadrzuje kratek cas.
»Tako zakljucujemo, da lokalno
onesnazenje z zivim srebrom
ne prispeva veliko k dnevni
izpostavljenosti ljudi v Idriji. Moje
delo je bilo osredotoceno predvsem
na krozenje zivega srebra v Idriji,
Posocju in Trzaskem zalivu, kjer smo
razvili metode za oceno tveganja
na sirsem obmocju. Za Slovenijo
lahko povem le to, da smo Slovenci
izpostavljeni metilnemu zivemu
srebru v ribah, zlasti v Primorju,
kjer ribe uzivajo bolj pogosto, ter
zaradi amalgamskih zalivk, ki se v
Sloveniji fa! se vedno uporabljajo.
Nikakor pa izpostavljenost ni
kriticna, saj ta nivo izpostavljenosti
'ne ogroza zdravja,« je po prejemu
nagrade povedala Milena Horvat.
Med prvimi sta nagrajenki cestitala
direktorica CUDHg Idrija Tatjana
Dizdarevic ter zupan Tomaz Vencelj.

GORE
PLANINCI NA POLETNEM
TABORU

shun 13 / PlANINCI

To soboto
.
prem1era
dokumentarnega
filma Prosti cas
nekoc
Kako so prosti cas preiivijali
nasi dedki in babice? So ga
splohimeli? Kako so se vcasih
igrali, fenili in praznovali?
Vse to so se sprasevali mladi
filmalji iz vse Slovenije, ki
so se Zetas osmic zbrali v
4adlogu, Pr' Habet.
Potem ko so v preteklih letih posneli
filme razlicnih zanrov, od komedij in
akcijskih filmov do dram in zgodb po
resnicnih dogodkih, se je reziser in
producent Lovrenc Habe Ietos odlocil
za dokumentarni film. »Na Pedagoski
fakulteti Univerze na Primorskem
nam je profesor deja!, da zgodovino
prezivljanja otrostva ni nikoli nihce
podrobno belezil; v vsej zgodovini so
pomembni le osvajalci novih ozemelj,
kralji, vplivnezi, ... S tern sem se strinjal
in prise! na idejo, da bi Iahko, dokler
so starejsi se zivi, posnel njihove izjave
in zgodbe o njihovem prostem casu. 0
tem je res zelo malo zapisanega. Ce pa
vse skupaj prestavimo se na filmsko
platno, pa se toliko bolje,« je povedal
organizator snemanja in filmskih
vecerov Habe.
Mladi, ki delujejo pod okriljem KUD-a
Sl.oga, so sicer s kamero odkrivali
zgodbe, ki jih v sebi nosi devet starejsih
prebivalcev iz Crnega Vrha in okoliskih
krajev, s katerimi so najprej posneli
pogovore, nato pa se odigrali nekaj
prizorov po besedah intervjuvancev.
Premiera dokumentarnega filma PFosti
cas nekoc bo na osmem filmskem veceru
domacega filma to soboto, 21. septembra,
ob 20. uri in 12 minut v kulturni dvorani
v Crnem Vrhu. Mladi filmski ustvarjalci
iz vasi Lome pa bodq svoj igrani film z
naslovom Na robu predstavili dobre pol
ure prej, ob 19.30. / AC

