PROGRAM
dela Gobarskega društva Nova gorica za leto 2016
GD si bo v prvi vrsti prizadevalo,dabi v čim večji meri uresničevalo naloge iz 7.člena Pravil
GD,kot tudi Pravil Mikološke zveze Slovenije.To je predvsem mikološko osveščanje in
vzgoja članstva ,proučevanje gliv ter istočasno tudi varstvo narave,predvsem zaščitenih gliv
spoštovanje Uredbe o varstvu samoniklih gliv.
Iz preteklih let je ostalo nekaj nerealiziranih nalog,predvsem na področju izobraževanja,h
kateremu bo v tem letu potrebno pristopiti.Glede na pomanjkanje strokovnjakov v društvu se
bo
potrebno
povezati
z
ostalimi
društvi
(predvsem
Most
na
Soči,Tolmin,Sežana,Koper,Ljubljana),katera tudi organizirajo razna usposabljanja in je
zaželjena udeležba tudi članov iz drugih društev.Udeležba na srečanjih in predavanjih,ki jih
organizirajo druge institucije in so povezane z mikologijo (npr.toksikologija 2016)
Aktivnosti,ki jih bo društvo skušalo izpeljati v letu 2016:
-Udeležba članov na usposabljanih,ki jih bo organizirala MZS (za vnašalce programa
»Boletus informaticus«,naravovarstvene nadzornike,popisovalce gliv idr.);
-Evidentirati morebitne kandidate za začetna usposabljanja za determinatorje pripravnike,ki
jih organizirajo ostala gobarska društva v Sloveniji (Koper,Kočevje,Ljubljana,Škofja Loka).V
primeru večjega interesa pripraviti le-to v okviru našega društva
-Organizacija predavanj za članstvo ,predvidene teme so o gojenju gob ter normativna
ureditev področja gobarstva in etični kodeks MZS.
-Organizacija determinatorskih srečanj v obdobju od meseca septembra do novembra
2016.(predvidoma v hotelu Sabotin v kolikor bo ustrezna bera,predvsem pa zanimanje med
članstvom)
-Organizacija izleta in nabiranje gob z determinacijo in poskušnjo gob na območju Trebuše ali
Nanosa (predvidoma v mesecu juniju).
-Organizacija gobarskega srečanja z determinacijo na območju Panovca v mesecu septembru.
-Skupaj z HIT-om pripraviti tradicionalno gobarsko razstavo v hotelu Sabotin v začetku
oktobra,v okvir razstave vključiti tudi druge aktivnosti.V kolikor bodo zainteresirani
dosedanji sodelujoči pripraviti tudi razstave v Mercatorju in Šmartnem.
-Navezati stike z izobraževalnimi ustanovami,predvsem osnovnimi šolami in kmetijsko šolo
in se vključiti v njihove programe.
Kot vsako leto tudi v letu 2016 nabaviti material za člane (predvidoma predpasnike z
gobarskim motivom ter vsakoletni setveni koledar prav tako z gobarsko tematiko.

Navedeni program je okvirni,dopolni in konkretizira se ga na redni letni skupščini GD nova
Gorica.
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