POROČILO
o delu Gobarskega društva Nova Gorica za leto 2014
Leto 2014 je bilo za GD Nova Gorica volilno leto, saj se je v tem letu iztekel že drugi mandat
vodstvu in organom po ponovni oživitvi delovanja v letu 2006.Tako so bile aktivnosti v prvem
četrtletju predvsem namenjene evidentiranju kandidatov za vodstvo in organe GD. Pri tem je
bilo kar nekaj težav,saj je bilo z veliko težavo evidentirano ustrezno število kandidatov. Temu
je bila namenjena tudi zadnja seja UO 13/3-2014 ,na kateri se je pripravilo tudi vse ostalo za
izvedbo redne volilne skupščine, katera je bila 2/4-2014 v hotelu Sabotin. Izvoljeno je bilo novo
vodstvo in novi organi,vendar brez kakšnih bistvenih novosti saj so se funkcije v glavnem le
zamenjale. V bodoče bo več pozornosti potrebno nameniti temu da se pridobi nove
kandidate,ki bi v bodoče vodili društvo. Organizaciji in vodenju aktivnosti društva so bile nato
namenjene še tri seje UO. Predstavniki društva pa so se udeležili še posveta z predsedniki
društev na nivoju MZS in skupščine MZS.
Če na kratko pogledamo konkretne aktivnosti društva v letu 2014 so bile le-te naslednje:
Že na 1.seji UO dne 26/5-2014 je bil sprejet sklep,da se vzpostavi spletna stran GD Nova Gorica.
Aktivnosti je nato vodil UO,tako da je bila v mesecu decembru 2014 spletna stran aktivirana
,vsebino pa so pripravili člani UO. Tako bo v bodoče predvsem potrebno skrbeti da bo spletna
stran sproti dopolnjevana predvsem pa ažurirana.
Prvo gobarsko srečanje je bilo organizirano 14/6-2014 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.
Tudi drugo gobarsko srečanje v jesenskem obdobju je bilo prav tako v Panovcu (Rožna dolina)
in sicer 19/10-2014.Srečanje je bilo z podobnim programom,udeležba je bila prav tako cca30
članov. Število nabranih primerkov za determinacijo pa kljub slabim obetom nad pričakovanji.
Obe gobarski srečanji sta bili organizirani na območju Panovca, saj na drugih lokacijah zaradi
žledu le-to ni bilo primerno.
V jesenskem času smo tako kot običajno organizirali gobarske razstave in sicer je bila prva že
drugo leto zapored od 25/9-2014 do 27/9-2014 v Mercator centru Nova Gorica (v
Kromberku).Nabranih je bilo 150 primerkov,vsi pa so bili z strani naše članice tudi foto
dokumentirani,kar je za društvo poleg običajnega popisa pomembno za njegov arhiv.
Druga tradicionalna že 17.po vrsti razstava je bila na vrtu hotela Sabotin času od 5/10 do 8/102014.Razstavo je v hotelu Sabotin spremljal teden gobjih jedi. Ob otvoritvi razstave pa je bilo
poleg degustacije tudi predavanje z strani predsednika društva someljejev Slovenije Ivana

Peršolja na tem gobe in vino.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. Vsi člani pa so pred razstavami z strani društva
prejeli kopije priglasnic posredovanih z strani MZS z ustreznimi opozorili o nabiranju (povzetek
iz Uredbe…,Kodeksa… idr.)
V sklopu promocije sta bile poleg poročanja z razstav tudi 2 oddaji in sicer na radiu Robin in
radiu Trst A,(12/8-2014 in 9/9-2014)ter 2 obsežnejša članka na to temo v Primorskem
dnevniku in Dnevniku(7/9-2014 in 15/10-2014).V oddajah in pri pripravi člankov je sodeloval
predsednik.
V letu 2014 so bile za člane društva nabavljene kape z logotipom društva ,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.
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