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GOBE IN GOBARJENJE 
 

Mentor: Luka Šparl, mag. biologije in ekologije. Zaposlen v JP VOKA SNAGA d.o.o. v Službi Krajinski 
park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Samostojni svetovalec pri Mikološki zvezi Slovenije, Varuh 
gorske narave pri Planinski zvezi Slovenije, mentor osnovnošolcem, dijakom in študentom pri 
strokovnim nalogah s področja gliv. 
 

Kdaj in kje: TOREK, 17.00 do 18.30: 2 x mesečno:  

-   predavanje v dvorani Univerze za tretje življenjsko obdobje, Poljanska cesta 6 

- spoznavanje vsebin programa na terenu. 

 

Program poteka 2 x mesečno: enkrat teoretsko predavanje v predavalnici in naslednjič v okviru vremenskih 
možnosti spoznavanje vsebin programa na terenu. 

 

OKVIRNA VSEBINA 
 

Glive ne veljajo le za prvakinje čiščenja onesnaženega okolja in kroženja snovi v naravi, temveč so vse 
pomembnejše tudi v prehrani ljudi, biotehnologiji, medicini in sonaravni gradnji ter proizvodnji tekstila in 
obutve. Trenutno poznamo na svetu nekaj čez 100.000 vrst gliv, od katerih vsaj 5.235 vrst uspeva tudi v 
Sloveniji. Zahvaljujoč še prisotnemu pestremu naravnemu življenjskemu prostoru in bogati zgodovini 
sonaravnega gospodarjenja z gozdovi lahko tudi na področju bogastva z glivami Slovenijo uvrstimo v evropski 
vrh. Radi rečemo, da je Slovenija vroča točka biotske pestrosti, kar velja tudi za glive.  
 

Gobe oziroma trosnjaki gliv so le manjši del celotnega organizma - gliv. Poznamo nekaj mm majhne glive in 
vse do največjega organizma na svetu, ki ga predstavlja podgobje črnomekinaste mraznice ali štorovke. V 
Sloveniji imamo že tradicionalno zelo pozitiven odnos do gob in gobarjenja, kar rezultira v tem, da tudi 
dandanes ogromno število prebivalcev Slovenije gobe nabira redno ali vsaj v obdobjih izrazite rasti. 
 

Obravnavali bomo naslednje teme: 

-Kaj je goba in kaj je gliva? 

-Načini prehranjevanja gliv. 

-Glive kot razstrupljevalke onesnaženega okolja. 

-Značilne kulinarično zanimive vrste gob. 

-Medicinsko pomembne vrste gliv in njihovo učinkovanje. 

-Ekološki in naravovarstveni pomen gliv v okolju. Pomen gliv za človeka. 

 

CILJI 
 

Spoznati pomen gliv za zdravo življenjsko okolje. 

Spoznati za Slovenijo najbolj značilne vrste gob.  

Spoznati glavna življenjska okolja gob, značilnosti njihove rasti in okrepiti zavedanje o pomenu varstva gliv 
samih in njihovega življenjskega okolja za dobrobit ne le gob, temveč predvsem nas ljudi. 
 

METODE DELA 
 

Predavanja prek spleta, izobraževanje na terenu, praktično udejstvovanje udeležencev programa. 
 

UPORABLJENA LITERATURA IN VIRI ZA PRIPRAVO PROGRAMA 
 

Ogris, N. (ur.) (2021): Podatkovna zbirka gliv Slovenije Boletus informaticus: Poizvedba števila taksonov in 
števila vrst v zbirki. Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije (pridobljeno dne 16. 11. 2021). 

Šparl, L. (2016): Glive v sestoju črne jelše (Alnus glutinosa) na Turnišču pri Ptuju. Magistrsko delo. Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za biologijo. 

Spletna stran in tiskana gradiva upravljavca zavarovanega območja. Drugi spletni viri. 

 


