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KRITERIJI ZA PRIJAVLJANJE NOVIH VRST GLIV,
NAJDENIH NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE,
KI SE UVRŠČAJO V SEZNAM GLIV SLOVENIJE
1. člen
Seznam gliv Slovenije (v nadaljevanju SGS) je last Mikološke zveze Slovenije (v
nadaljevanju MZS) in ga dopolnjuje mikološka komisija (v nadaljevanju MK) MZS.
2. člen
Novo najdene glive v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) lahko prijavlja posameznik, ki
je ali je bil član MZS ter svojo mikološko dejavnost opravlja na področju RS.
3. člen
Z oddajo prijave, prijavitelj soglaša, da podatke o prijavljenih glivah lahko MZS uporablja v
svojih publikacijah, raziskavah, obvestilih za javnost in podobnih objavah, brez finančnega
nadomestila prijavitelju.
4. člen
MK na svoji seji obravnava glive, ki so bile prijavljene vsaj 14 dni pred sejo. Prijava nove
glive mora vsebovati naslednje podatke:
 priimek in ime nabiralca in določevalca glive,
 latinsko poimenovanje glive,
 predlog slovenskega imena glive,
 navedbo virov, po katerih je bila glive določena,
 kraj in datum najdbe glive,
 fotografije in osušek (eksikat) glive.
Predlagatelj lahko določi tudi užitnost, ki pa jo potrdi MK šele po posvetu in pregledu
svetovne literature.
5. člen
Predlagatelj je lahko s strani MK ali MZS pozvan, da se udeleži seje MK. Predlagatelju se
povrnejo potni stroški, če je že uvrščen na listo “Oblikovalcev in zbiralcev slovenskih imen za
glive”, drugače krije vse stroške sam.

6. člen
V SGS se uvrstijo glive, pri katerih predlagatelj osebno na seji ali pisno navede opis glive,
habitata in morebitnega povezanega organizma. Prav tako mora predstaviti vse mikroskopske
značilnosti glive (trose, bazidije, tramo ..). Najdba se podkrepi še z osuškom (eksikatom) in
fotografijami, iz katerih je razvidno čim več značilnosti glive. Predlagatelj ima možnost
predlagati slovensko ime, ki pa ga mora obrazložiti. Vse navedene podatke in material
predlagatelj posreduje že ob prijavi, po 4. členu teh kriterijev.
V primeru, da predlagatelj naredi popolno pisno poročilo z vsemi zgoraj navedenimi podatki
in materialom (eksikat in slike) in jih preda ali pošlje ob prijavi, lahko tudi pisno pooblasti
enega od članov MK, da glivo zagovarja namesto predlagatelja.
7. člen
MK lahko po posvetu glivo sprejme v SGS ali zavrne.
Odloči se lahko tudi za naknadni pregled eksikata in drugega gradiva. Gliva je dokončno
sprejeta v SGS na naslednji seji MK, če v vmesnem obdobju ni podanih sprememb ali
pripomb na uvrstitev glive, vendar najkasneje v šestdesetih (60) dneh od seje.

Priloga:
- Priprava vzorcev za shranjevanje v Mikoteki in herbariju Gozdarskega
inštituta Slovenije
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