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PROGRAM DELA DRUŠTVA V LETU 2022

Organizacijsko bo društvo delovalo po pravilih društva in ustaljeni praksi preteklih let ter prilagojeno
aktualnim potrebam med letom. Predlagam naslednji program delovanja:
1. GOBARSKI VEČERI DETERMINIRANJA
Z gobarskimi večeri bomo predvidoma pričeli v ponedeljek 9.5.2022 in zaključili predvidoma 21. 11.
2022. Preko leta naj bi se zvrstilo 31 gobarskih večerov.
2. SKUPNO NABIRANJE GOB
Skupno nabiranje gob bomo organizirali predvidoma 3 krat in sicer:
-

v soboto, 4.6.2022,
v soboto, 2.7.2022,
v soboto 6.8. 2022.

Lokacijo nabiranja bomo dogovorili sproti glede na rast gob.
3. RAZSTAVA GOB
Organizirali bomo osrednjo razstavo gob v prostorih Gostišča na trgu Glavni trg 30 in sicer v petek 7. in
soboto 8. oktobra 2022. Razstavo bomo postavili v četrtek, 3.10.22. V primeru, da se bo med letom
ponudila še kakšna možnost za pripravo razstave (trgovski centri ali šole) jo bomo z veseljem pripravili.
4. EKSKURZIJA ZA ČLANE DRUŠTVA
Trenutno imamo povabil GD SLOVENSKA ISTRA, predsednica ga. Irena Sirotič nas je povabila v Koper5. PREDAVANJE
Predavanje bo prvi ponedeljek v mesecu maju na prvem gobarskem večeru nove sezone. Tema:
strupene gobe, predavatelj pa Mitja Novak.
6. SODELOVANJE Z DRUŠTVI
Tudi letos bomo sodelovali z drugimi gobarskimi društvi po ustaljeni praksi preteklih let. Udeležili se bomo
srečanj gobarjev na Rogli in Dobravcih.
Udeležili se bomo tekmovanje v pripravi gobjih jedi.
7. STROKOVNA POMOČ
Kot prejšnja leta bomo po naših najboljših močeh in strokovnim znanjem pomagali z nasveti in
determinacijami pri postavitvi razstav drugim društvom pripravili predavanje pri DU. Veseli pa bomo tudi
pomoči drugih društev pri našem delu.
Sodelovali bomo pri projektu Habitat Temenica v okviru BioBlitz Slovenije
8. ODNOSI Z JAVNOSTJO
Še naprej bomo obveščali javnost o delu društva preko vseh razpoložljivih medijih, preko naše spletne
stani in facebook, objavljati čim več lastnih izsledkov gliv.
9. BOLETUS INFORMATICUS

Nadaljevali bomo pri projektu Boletus informatikus in vnašali nabrane in determinirane gobe na gobarskih
večerih, skupinskih nabiranjih in razstavah.
10. IZOBRAŽEVANJE
V okviru potrebe s strani društva in članov in v primeru, da bo s strani MZS na voljo kakšno izobraževanje
se ga bomo udeležili.
Organizirali bomo tečaj za člane in zunanje uporabnike.
Udeležili se bomo srečanja in tečaja na Kozjem.
10. ČLANARINA IN ČLANSTVO
Vse člane prosimo, da se še naprej trudijo s pridobivanjem novih članov.
Članarina ostane še naprej nespremenjena in sicer 15,00 EUR za člane in 2,00 EUR za podmladek.
12. SODELOVANJE Z MIKOLOŠKO ZVEZO
Sodelovanje z Mikološko zvezo ostane še naprej na ravni dolgoletne prakse.
Za delegata in udeleženca seje Skupščine zveze se imenuje novega predsednika društva, ki bo izvoljen
na zboru članov.
13. NABAVA
• nabava še enega mikroskopa,
• stereo lupe in
• kemikalije in material za izvedbo mikroskopiranja
14. ZAKLJUČEK GOBARSKE SEZONE
Gobarsko sezono bomo predvidoma zaključili z družabnim srečanjem v petek, 18.11.2022 v Hiši
Kulinarike, Glavni trg 30, Novo mesto.
Plan bomo lahko realizirali, če se bodo znane okoliščine umirile in ne bo omejitvenih ukrepov,
sicer pa se bomo med letom prilagodili in se usklajevali na osnovi ukrepov INJZ.

Gobarski pozdrav: »Dobra bera - prava mera«.
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