
P O R O Č I L O  
o delu Gobarskega društva Nova Gorica za leto 2016 

 

V letu 2016 je GD Nova Gorica v glavnem izpeljalo načrtovane aktivnosti,predvsem tiste 

tradicionalne,to pa so gobarska srečanja in razstave.Po več letih pa smo se v okviru UO tudi 

dogovorili o programu,na podlagi katerega bi v okviru društva v skladu z 28.členom 

Pravilnika o izpitih in pridobivanju nazivov determinator pričeli z podeljevanjem nazivov 

determinator-pripravnik.S tem bi si počasi pričeli ustvarjati bazo na kateri bi kasneje lahko 

gradili tudi na pridobivanju ostalih nazivov.Na podlagi sodelovanja pri pripravi razstav in 

sodelovanja pri determinacijah,tako na razstavah kot gobarskih srečanjih je UO dne 21/12-

2016 sprejel sklep da se na skupščini marca 2017 ta naziv podeli 4 članom.Poleg tega smo se 

v letu 2016 spomnili tudi zaslužnih članov in smo tako za vsestranske zasluge in dolgoletno 

članstvo v GD 2 članoma na skupščini 31/3-2016 podelili naziva častnih članov.Za aktivnosti v 

društvu pa je potrebno omeniti da smo na skupščini MZS 28/5-2016,z strani MZS prejeli tudi 

njihovo priznanje.   Za organizacijo in izpeljavo aktivnosti so bili tekom leta izvedeni 3 

sestanki UO (7/3,20/9 in 21/12-2015 ter redna letna skupščina GD 31/3-2016.Na nivoju MZS 

pa sta se dne 28/5-2016, 2 delegata udeležila občnega zbora MZS v Mariboru. 

 

Če na kratko pogledamo konkretne aktivnosti društva v letu 2016 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 2016 so bile nanjo naložene aktualne vsebine in novice oziroma je 

bila sproti ažurirana.Potrebno je omeniti,da je spletna stran bolj kot za naše člane zanimiva 

za zunanjo javnost,saj preko nje iščejo kontakte predvsem nečlani oziroma tujci (italijanski 

državljani).Zaradi nepoznavanja dela društva in ureditve tega področja pri nas iščejo 

kontakte,možnosti za nabiranje gob,determinacijo gob ,gobarski turizem do komercialnih 

zadev.Vse to dostikrat predstavlja obremenitev za kontaktne osebe.Mogoče bo potrebno v 

bodoče pripraviti ustrezno predstavitev,predvsem pa določena pojasnila kako je to urejeno 

pri nas in pa kje so pravi naslovi za vse mogoče informacije.Težiti pa bo potrebno  k temu da 

bi za člane poleg aktualnih obvestil ,nanjo naložili tudi vsebine širšega,predvsem pa 

izobraževalnega pomena      

 

Na področju izobraževanja pa tudi v letu 2016 nismo napravili bistvenega koraka naprej,kljub 

temu da si to zadamo z vsakoletnim programom del in sklepi skupščine.Največ je na tem 

področju storjenega z razstavami in srečanji.Moramo pa omeniti da velja za obe te oblike vse 

večje zanimanje med članstvom. 

    

Prvo gobarsko srečanje je bilo organizirano 11/6-2016 v Panovcu.Po končanem nabiranju je 

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

gobarskim obetom udeležilo 40 članov,prav tako se je nabralo presenetljivo dosti primerkov 

gob.  



 

Drugo gobarsko srečanje je bilo organizirano 8/10-2016 na Koradi v Goriških brdih.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. 

 

Tradicionalna razstava že 19.po vrsti je bila na vrtu hotela Sabotin času od 2/10 do 5/10-

2016.Razstavo je v hotelu Sabotin spremlja tudi teden gobjih jedi.Ob otvoritvi 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 162 vrst.  

 

Druga razstava je bila organizirana skupaj z Parkom Škocjanske jame od 8/10-2016 do 10/10-

2016.Tu je bilo število primerkov nekaj manjše),vendar je potrebno omeniti da je bilo 

področje nabiranja primerkov omejeno na ožji prostor parka Škocjanske jame,Krasa in 

brkinov.So pa bili najdeni nekateri primerki,ki se drugje ne pojavljajo ali pa zelo redki.Tu sta 

determinacijo izvedla Gabrijel Seljak in Stojan Ščuka. 

 

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 2016 so bili za člane društva nabavljeni predpasniki z logotipom društva,vsak član ga 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.  
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