ZAPISNIK
s 28. sastanka Upravnog odbora Hrvatskog meteorološkog društva
održanog 2. ožujka 2016. 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: Ivan Ljuština, Amela Jeričević
Ostali prisutni: Vesna Đuričić (
Predsjednica organizacijskog odbora Meteoroloških izazova 4), Kristian
Horvath
,
Lidija Srnec (glavna urednica HMČa).
Dnevni red:
1. Verificiranje zapisnika s prethodnih sjednica;
2. Izvještaj o radu u 2015. godini i financijski izvještaj;
3. Plan rada za 2016. godinu s financijskim planom;
4. Organizacija Meteoroloških izazova 5;
5. Odluka o likvidatoru računa;
6. Potpora inicijativi izradi spomenika Andriji Mohorovičiću u Zagrebu;
7. Obilježavanje Svjetskog meteorološkog dana i dodjela priznanja;
8. Sazivanje redovne Skupštine HMDa;
9. Članstvo;
10. Odluka o razduživanju starog prijenosnog računala i starog pisača;
11. Hrvatski meteorološki časopis;
12. Izdavanje brošure o 50. godišnjici HMDa;
13. Razno.
Ad 1. Verificirani su zapisnici sa sjednica održanih 7
. prosinca 2015. i 19. siječnja 2016.
Ad 2. Predsjednik Sajko iznio je prijedlog Izvještaja o radu za 2015. i financijski izvještaj.
Osnovne stavke u 2015. bile su obilježavanje 50. obljetnice Društva, održavanje znanstvenostručnog
skupa Meteorološki izazovi 4, redovno izdavanje Hrvatskog meteorološkog časopisa, organiziranje
dva stručna izleta. Također je izvijestio da nije bilo napretka u regulativi meteorološke djelatnosti.
Izvještaj o radu i financijski izvještaj su jednoglasno podržani.
Ad 3. Predsjednik Sajko predložio je Plan rada za 2016. godinu s financijskim planom. Predlaže se
djelovanje u zakonskoj regulativi vezanoj uz meteorološku djelatnost, izdavanje novog broja
Hrvatskog meteorološkog časopisa, organiziranje dva stručna izleta te organizaciju Meteoroloških
izazova 5 koji bi se trebali održati početkom 2017.
Upravni odbor je jednoglasno podržao prijedlog kojeg treba usvojiti Skupština društva.
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Ad 4. Na prethodnoj sjednici upravnog odbora podržana je inicijativa da se slijedeći Meteorološki
izazovi održe zajedno s konferencijom 
International Meeting on Meteorology and Climatology of the
Mediterranean
. Potpredsjednica Društva Telišman Prtenjak i Kristian Horvath pobliže su objasnili
mogućnosti u organizaciji. Konferencija bi se održala krajem veljače 2017. godine. Nakon kraće
rasprave Sajko je predložio da se osnuje Organizacijski odbor koji će se dalje baviti rješavanjem svih
pitanja.
Jednoglasno je odlučeno da su članovi organizacijskog odbora: Kristian Horvath (predsjednik), Maja
Telišman Prtenjak (potpredsjednica), Vesna Đuričić, Ksenija Cindrić Kalin, Andreina Belušić, Karmen
Babić, Antonio Stanešić i Jadran Jurković.
Ad 5. Predsjednik Sajko je najavio potrebu donošenja odluke o imenovanju osoba odgovornih za
kontrolu vjerodostojnosti isprava  likvidatora, sukladno novom zakonu o računovodstvu. Predloženo
je da su to predsjednik i tajnik u tekućem mandatu koji bi potpisivali uz pečat “
likvidirano”na ulazne
račune.
Odluka je jednoglasno prihvaćena.
Ad 6. Tajnik Jurković je izvijestio o upitu člana Društva Nikole VikićTopića za 
potporu inicijativi izrade
spomenika u gradu Zagrebu Andriji Mohorovičiću, hrvatskom znantveniku koji je dao i velik doprinos
meteorologiji.
Zaključeno je da će predsjednik u ime Društva podržati inicijativu.
Ad 7. Predsjednik Sajko je izvijestio da će u ime Društva sudjelovati na obilježavanju Svjetskog
meteorološkog dana 23. ožujka 2016. u organizaciji Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Upravni odbor je raspravljao i jednoglasno donio odluku o dodjeli priznanja Hrvatskog meteorološkog
društva 2016. godine za životno djelo mr.sc. Milanu Sijerkoviću, a za mladu meteorologinju Karmen
Babić (Geofizički odsjek PMFa).
Ad 8. Upravni odbor je sukladno Statutu odlučio sazvati redovnu Skupštinu Društva 30. ožujka 2016.
Poziv će biti poslan svim članovima.
Ad 9. Na osobni zahtjev iz članstva su isključeni Glenda Herjavić i Ema Ervaćanin, a zbog neplaćanja
tri ili više članarina izbačeno je sedam članova nakon više upozorenja. Članovi će dobiti obavijest o
isključenju.
Ad 10. Tajnik Jurković upitao je o potrebi printera i laptopa društva. Nakon kraće rasprave zaključeno
je da će se printer razdužiti, a laptop zadržati.
Za popisivanje inventara Društva predsjednik je predložio Lidiju Srnec, Renatu Sokol Jurković i
Jadrana Jurkovića. Prijedlog je jednoglasno podržan.
Ad 11. Glavna urednica L. Srnec izvijestila da je broj 50 HMČa, posvećen 20. godišnjici ALADIN
modela u Hrvatskoj, predan u tisak. Slijedeći broj 51 za sada ima tri rada te se očekuju daljnji radovi.
Ad 12. Ksenija Cindrić Kalin izvijestila je da je i dalje u pripremi izrada publikacije o 50. godina
Društva.
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Ad 13. 
Razno.
Predsjednik Sajko je na temelju prošlogodišnjih anketa predložio da slijedeći dvodnevni izlet bude u
Beograd, a za jednodnevni ostaju prijedlozi RC Gorice i okolice ili Krapine. U suradnji s Ivanom
Ljuštinom slijedit će daljnja organizacija.
Glavna urednica HMČa L. Srnec izvijestila da će se jubilarni 50. broj časopisa predstaviti u knjižnici
Državnog hidrometeorološkog zavoda na manifestaciji Noć knjige.
Sastanak je završio u 17:50.
Zapisničar:
Jadran Jurković
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