ZAPISNIK
s 18. sastanka Upravnog odbora Hrvatskog meteorološkog društva
održanog 04. veljače 2015. u 16:00 u prostorijama Državnog hidrometeorološkog zavoda

Prisutni
Upravni odbor: Alen Sajko, Jadran Jurković, Ksenija Cindrić Kalin, Renata Sokol Jurković, Maja
Telišman Prtenjak
Ispričani: Amela Jeričević, Ivan Ljuština
Nadzorni odbor: Alica Bajić
Prisutni: Lidija Srnec, Vesna Đuričić, Janja Milković
Dnevni red:
1. Verificiranje zapisnika s prethodnih sjednica
2. Financijska situacija
3. Plan rada za 2015. godinu
4. Priprema konferencije Meteorološki izazovi 4
5. Članstvo u HMDu
6. Razno

Ad 1. Verificirani su zapisnici sa sjednica održanih 
21.studenog 2014., 15.prosinca 2014. i
19.
siječnja 
2015.
Ad 2. Predsjednik Sajko izvjestio je da je stanje žiro računa 5186.51kn te blagajne 1056.90kn.
Poslovanje u 2014 bilo je negativno zbog tješavanja troškova Meteorološki izazova i Hrvatski
meteorološkog časopisa.
Upravni odbor prihvatio je Financijski izvještaj za 2014.
Upravni odbor je donio odluku o odobrenju troška slanja Hrvatskog meteorološkog časopisa poštom
u potrebne knjižnice.
Ad 3. Predsjednik Sajko izvjestio je da će Plan rada za 2015 pripremiti za slijedeći Upravni odbor.
Ove godine izdvojene su tri glavne aktivnosti: održavanje konferencije Meteorološki izazovi 4,
obljetnica 50. godine društva te izdanje Hrvatskog meteorološkog časopisa.
Ad 4. Predsjednica organizacijskog odbora konferencije Meteorološki izazovi 4 izvjestila je da će se
konferencija održati 2425.11.2015. u prostorima Kraša. Prvi poziv objaviti će u ožujku, a uskoro će
se napraviti i daljnji plan djelovanja. Dogovoreno je da na konferenciji neće biti do sada održanih
radionica.
Ad 5. U članstvo je primljena meteorologinja Stjepana Brzaj. Tajnik Jurković izvjestio je da će se
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poslati obavijest o plaćanju članarine za 2014, a da će se zadužnice za 2015.godinu napraviti u
ožujku.
Ad 6.
Raspravljalo se o izdavanju časopisa u 2015.godini. Zaključeno je da će se ove godine izdati
prigodni broj o 15.godina Aladina u Hrvatskoj te pripremiti broj vezan uz Meteorološke izazove koji
će se izdati 2016.
Inicijalno se razgovoralo o proslavi 50.godišnjice društva 11. svibnja 2015 zajedno s voditeljicom
organizacije gđom Janjom Milković.
Predsjednik Sajko je izvjestio UO o završnom izvještaju od akcije Brački povjetarac koji je stavljen u
arhivu.
Predsjednik Sajko izvjestio je da je zajedno s tajnikom prisustvovao proslavi 90te obljetnice
Mađarskog meteorološkog društva u Budimpešti 26.1.2015.
Predsjednik Sajko izvjestio je da se nakon slanja primjedbi na novi Zakon o hidrometeorološkoj
djelatnosti za sada nije bilo službenih odgovora.

Sastanak je završio u 17:50
Zapisničar:
Jadran Jurković
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