
P O R O Č I L O  
o delu Gobarskega društva Nova Gorica za leto 2015 

 

V letu 2015 je GD Nova Gorica v glavnem izpeljalo načrtovane aktivnosti,predvsem tiste 

tradicionalne,to pa so gobarska srečanja in razstave.Nismo pa uspeli z že več let 

načrtovanimi aktivnostmi na področju izobraževanja naj si bo za osnovne nazive 

(determinator-pripravnik) ali pa tudi z bolj splošnimi predavanji  za najširši krog članstva.Za 

organizacijo in izpeljavo aktivnosti so bili tekom leta izvedeni 4 sestanki UO (5/3,2/6,15/9 in 

15/12-2015 ter redna letna skupščina GD 25/3-2015.Na nivoju MZS pa se je predsednik 28/2-

2015 udeležil posveta predsednikov GD,dne 30/5-2015 pa sta se 2 delegata udeležila 

občnega zbora MZS v Polzeli 

 

Če na kratko pogledamo konkretne aktivnosti društva v letu 2015 so bile le-te naslednje:  

 

Že na podlagi sklepov UO iz leta 2014 o vzpostavitvi spletne strani je bila leta z 1/1 -2015 

vzpostavljena,tekom leta so bile nanjo naložene aktualne vsebine in novice,nato pa je bila 

tudi sproti ažurirana.Mogoče bo potrebno v bodoče težiti k temu da bi poleg aktualnih 

obvestil namenjenih članom,nanjo naložili tudi vsebine namenjene širšemu krogu občanov.      

 

Prav tako je bil na podlagi sklepov UO oziroma skupščine v mesecu juniju poslan razpis za 

izobraževanje in sicer za pridobitev naziva determinator –pripravnik.Kljub agitiranju tako na 

skupščini kot ostalih srečanjih so se na razpis prijavili le 4 kandidati,tako da organizacija 

tečaja ne bi bila smotrna in je bilo to prenešeno v prihodnost.  

Lahko pa pod izobraževanje štejemo nabavo materiala za članstvo saj so bile namreč za člane 

v letu 2015 nabavljene knjige Gobji recepti-Gobje jedi z vseh strani Slovenije,ki jo je izdalo 

GD Šmartno pri Slovenj Gradcu (nabavljeno je bilo 120 izvodov knjige,poleg članov tudi za 

druge potrebe društva). 

    

Prvo gobarsko srečanje je bilo organizirano 14/6-2015 v Panovcu.Po končanem nabiranju je 

bila organizirana determinacija gob,nato pa še degustacija .Srečanja se je kljub slabim 

gobarskim obetom udeležilo 35 članov,prav tako se je nabralo presenetljivo dosti primerkov 

gob.  

 

Drugo gobarsko srečanje je bilo organizirano 11/10-2015 na Nanosu (pri Abramu).Tudi na 

tem srečanju je bila presenetljivo dobra udeležba (cca 30 udeležencev),saj so bile slabe 

vremenske razmere,pa tudi obeti za gobjo bero so bili prav v tem obdobju zelo slabi.Kljub 

temu je bilo nabranih sorazmerno dosti primerkov gob,tako da je bila uspešno izvedena tudi 

determinacija.  

 

V jesenskem času smo tako kot običajno organizirali gobarske razstave in sicer je bila prva že 

tretjo leto zapored od 24/9-2015 do 26/9-2015 v Mercator centru Nova Gorica (v 



Kromberku).Nabranih je bilo 147 primerkov,kar je sicer nekaj manj kot preteklo leto,vendar 

pa še vedno veliko,glede na razmere.Vsi pa so bili  tudi foto dokumentirani,kar je za društvo 

poleg običajnega popisa pomembno za njegov arhiv. 

 

Druga tradicionalna že 18.po vrsti razstava je bila na vrtu hotela Sabotin času od 4/10 do 

7/10-2015.Razstavo je v hotelu Sabotin spremljal teden gobjih jedi.Ob otvoritvi razstave pa 

je bila organizirana tudi degustacija gobjih jedi,s tem da je bila že tudi ob postavljanju 

razstave iz nabranih primerkov organizirana poskušnja.Za promocijo je poskrbel HIT saj so 

bili na otvoritvi razstave prisotni novinarji skoraj vseh medijev,ki pokrivajo Goriški 

prostor.Organiziran je bil tudi obisk vrtcev in OŠ.Za determinacijo sta na obeh razstavah 

skrbela Gabrijel Seljak in Božo Slivnjak.Nabranih oz.determiniranih je bilo 183 vrst.  

 

Tretja razstava je bila organizirana skupaj z KTD Martinc Šmartno v hiši kulture v Šmartnem 

od 9/10-2015 do 11/10-2015.Tu je bilo število primerkov nekaj manjše (100 

primerkov),vendar je potrebno omeniti da je bilo področje nabiranja primerkov omejeno na 

ožji prostor Goriških Brd in deloma ožje Goriške.So pa bili najdeni nekateri primerki,ki se 

drugje ne pojavljajo ali pa zelo redko (npr.bela jordana idr.).Tudi tu sta determinacijo izvedla 

Gabrijel Seljak in Božidar Slivnjak.  

 

Vse gobarske razstave so bile ustrezno priglašene Agenciji za okolje,Mikološki zvezi Slovenije 

ter Mikološki komisiji pri MZS.Vsem članom so bile za potrebe nabiranja poslane fotokopije 

priglasnic z vsemi potrebnimi navodili za nabiranje in ravnanje z zavarovanimi vrstami 

(povzetki iz Uredbe…,Kodeksa idr.).  

 

 

V letu 2015 so bile za člane društva ko smo že omenili nabavljene knjige z gobjimi 

recepti,vsak član jo je prejel ob plačilu članarine  .Prav tako so bili ob koncu leta nabavljeni 

setveni koledarji z gobarskimi motivi,katere so prav tako prejeli vsi člani.Članstvo  se giblje 

okrog 80(z plačano članarino),točno število je skoraj nemogoče ugotoviti,predvsem zaradi 

nerednega plačevanja članarine (se plačuje med letom,za nazaj ipd).Zaradi točne evidence 

bo potrebno dosledneje vsako leto evidenco prečistiti oz.v skladu z 14.členom Pravil 

neplačnike iz članstva črtati.  

 

 

                                                                                                 PREDSEDNIK  

                                                                                               Jakob ČEFERIN 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


