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GOBARSKI INFORMATOR
Program dela društva za leto 2017















Izdaja gobarskega Informatorja
Izobraževanje članov društva
Priprave na društveni izpit
Nakup strokovne literature
Obveščanje javnosti o dejavnosti društva
Organizacija gobarskih ekskurzij za člane
Organizacija gobarskih razstav
Organizacija predavanj o gobah za člane društva
in širše prebivalstvo
Popisi in kartiranje determiniranih gliv na razstavah in ekskurzijah ter vnos v BI
Izdelava nove spletne strani
Pridobivanje novih članov
Pridobivanje sponzorjev
Sodelovanje s sorodnimi društvi
Sodelovanje z Mikološko zvezo Slovenije (MZS)
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Akcije društva v letu 2017
Za leto 2017 je planiranih 9 akcij društva:
08. april - 2. sobota—skupščina GD
Gostišče Medved Nova vas. Skupščina društva. Zbirališče ob 9. uri.
Organizator Upravni odbor (UO).
13. maj - 2. sobota— strokovna ekskurzija
Slemenšek. Zbirališče ob 8.00 uri.
Organizator Amadeo Dolenc.
17. junij - 3. sobota—strokovna ekskurzija
Caffe & Pizzeria Emma, Šmartno v Rožni dolini. Zbirališče ob 8.00 uri.
Organizator Amadeo Dolenc.
19. avgust 3. sobota—ekskurzija in srečanje
Rogla, srečanje s MD »Kostanjevka« Zreče. Zbirališče od 09. do 10. ure
pred kočo na Jurgovem. Organizator MD »Kostanjevka« Zreče.
26. avgust - 4. sobota—ekskurzija in srečanje
Srečanje z GD »Snežka« Dobrovce. Organizator GD Dobrovce.
16.—17. september - 3. sobota in nedelja
Ogled razstave gob na Celjski koči . Prinašanje gob za razstavo v soboto 17. septembra do 10.00 ure na Celjsko kočo.
23. september - 4. sobota
Ogled razstave gob v Planetu Tuš Celje, od 08.00—19.00 ure.
Prinašanje gob za razstavo v petek 22. septembra od 16.00—19.00 ure
pred MČ Nova vas.
02. oktober - 1. ponedeljek v oktobru—ekskurzija in srečanje
Gobarjenje na Dolenjskem in obisk determinacijskega večera pri GD
Novo mesto. Organizator Amadeo Dolenc.
Aktivnost se bo izvedla le v primeru, če bo prijavljenih vsaj 14 udeležencev, ceno prevoza 15 € na osebo pa mora vsak udeleženec poravnati na naslednjih dveh ekskurzijah. V primeru premajhnega števila
prijavljenih aktivnost odpade, vplačilo pa se vrne.
07. oktober - 1. sobota v oktobru
Nova vas, Celje, pred trgovino Mercator.
Zbirališče ob 8.00 uri . Organizator UO.
Vabljeni na naše aktivnosti!
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Razstave 2017
16. do 17. september -

Razstava gob na Celjski koči

23. september

Razstava gob v Planetu Tuš

-

O organizaciji in poteku posamezne razstave se bomo dogovorili še na
ekskurzijah pred akcijami!

Članarina 2017
Članarina za leto 2017 znaša 15 €!
Otroci, učenci, dijaki in študenti so članarine oproščeni.
Novi člani plačajo še 5 € za vpisnino in člansko izkaznico.
Prosimo vse člane, da članarino poravnajo najkasneje do konca maja 2017, da bomo lahko nemoteno realizirali naš program. Kdor članarine ne bo poravnal do naslednje skupščine
(2018), ga bomo, po Pravilih društva, izbrisali iz evidence in
bo ob morebitni ponovni včlanitvi obravnavan kot nov član!

Utrinki z naših ekskurzij

Urednik Informatorja:
Ana Ivanovič
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Bisernica
Kontaktne osebe v društvu:
Predsednica GD Bisernica:
Ana Ivanovič, Kolodvorska ul. 3, 2331 Pragersko;
GSM: 041 265 656
e-mail: Ana.Ivanovic@siol.net
Tajnica GD Bisernica:
Marija Portič, Proseniško 3 b, 3220 Štore;
GSM: 031 562 175
e-mail: marija.portic@gmail.com
Podpredsednik društva:
Bojan Krajnc,
GSM: 041 517 366
Predsednik NO, zadolžen za stike:
Amadeo Dolenc, Škapinova ul. 3, 3000 Celje;
GSM: 041 265 629
e-mail: amadeo.dolenc@gmail.com
Oglejte si našo spletno stran na:
http://www.drustvo-bisernica.si/
Pišite nam na:
e-mail: info@drustvo-bisernica.si

Najlepše najdene glive v letu 2017

Hygrocybe coccinea, škrlatna vlažnica
užitna
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