PROGRAM
dela Gobarskega društva Nova gorica za leto 2017
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 so ostale nerealizirane naloge,predvsem na področju izobraževanja,h kateremu
bi v tem letu pristopili z organizacijo predavanj za člane.Glede na to da tudi nekatera druga
društva in ustanove organizirajo tovrstna predavanja se bo potrebno povezati z ostalimi
društvi (predvsem Koper,Ljubljana,Park Škocjanske jame),kjer bi se tovrstnih predavanj
lahko udeležili tudi naši člani.
Drugo pomembno področje,kjer se bo potrebno vključiti je sodelovanje preko MZS ali
samostojno v projektih,ki jih pripravljajo (ali pa so že v teku) razna ministrstva vladne
agencije,pa tudi nevladne organizacije.To pa so z strani ARSO sprememba izdaje dovoljenj in
priglasnic za gobarske razstave.Projekt Ministrstva za kmetijistvo (predvsem pa Združenja
lastnikov gozdov) o uvedbi dovolilnic ,tu se vodi tudi širši projekt pod imenom »Možnosti in
omejitve pri nabiranju gob v gozdovih in razvoj gomoljikarstva v Sloveniji.Drugi velik
projekt ki ga pripravlja isto ministrstvo oziroma ga vodi GIS (Gozdarski institut Slovenije)
je»Priprava strokovnih izhodišč za turistično in rekreacijsko rabo gozdov« Z strani MOP
(Ministrstva za okolje) se pripravlja sprememba Uredbe o varstvu samoniklih gliv,kjer so bo
izvajal monitoring po posameznih pokrajinah(tu bo vključena tudi Primorska).Preko MZS
(Mikološke zveze) bodo vključena tudi društva.Ker pa na Severnem Primorskem ni več
nobenega društva več razen našega lahko pričakujemo da bomo na tem področju angažirani
,tako društvo kot seveda tudi člani.Ne nazadnje bo potrebno doseči ,da se bo MZS vključila v
skupino za Trajnostni razvoj… oziroma pristopila k Dogovoru o sodelovanju na področju
trajnostnega razvoja in pri skupnih prizadevanjih varovanja ter ohranjanja biotske
raznovrstnosti.To je skupina nevladnih organizacij podpisnic tega dogovora že iz leta 2011,h
kateremu so kasneje pristopile še nove članice tako da jo sedaj sestavljajo
Planinska,Ribiška,Lovska,Turistična,Čebelarska in Kinološka zveza.Preko teh zvez jo
združuje cca 200.000 članov ,med njimi je vsekakor tudi mesto MZS.
Glede na to da pa MZS ponovno pripravlja spremembe Pravil MZS in nekaterih drugih aktov
zveze (Pravilnika o izpitih..),se potrebno vključiti tudi v pripravo predlogov za te spremembe.
Konkretne aktivnosti,ki bi jih društvo skušalo izpeljati v letu 2017:
-Udeležba članov na usposabljanih,ki jih bo organizirala MZS (za vnašalce programa
»Boletus informaticus«,determinatorje,popisovalce gliv idr.);
Nadaljevati z evidentiranjem morebitnih kandidatov za determinatorje pripravnike,ter
pripraviti program na podlagi katerega bi v skladu z 28.členom Pravilnika o izpitih..te nazive
podelili v letu 2017 oz.2018.Preveriti tudi kako je z izvajanjem tega (morebitna usposabljanja
ipd) v ostalih gobarskih društvih v Sloveniji (Koper,Kočevje,Ljubljana,Škofja Loka) ter se v
teh primerih vključiti tudi v izvajanje usposabljanj pri njih.

-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
2017.(predvidoma v hotelu Sabotin v kolikor bo ustrezna bera,predvsem pa zanimanje med
članstvom)
-Organizacija in nabiranje gob z determinacijo in poskušnjo gob na območju Banjške planote
(predvidoma dne10/6-2017 pri lovski koči LD Grgar v Bitežu).
-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.Glede na to da je to že 20.razstava,
skupaj z Filatelističnim društvom Nova Gorica,v kolikor bo to izvedljivo pripraviti spominsko
razglednico ali kuverto in razstavo na temo mikologije. 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 2017 v okviru finnčnih možnosti nabaviti material za člane (artikle
z gobarskim motivom ter vsakoletni 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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