ZAPISNIK
s 30. sastanka Upravnog odbora Hrvatskog meteorološkog društva
održanog 15. rujna 2016. u 16:00 u prostorijama Državnog hidrometeorološkog zavoda

Prisutni:
Upravni odbor: Alen Sajko, Jadran Jurković, Ksenija Cindrić Kalin, Maja Telišman Prtenjak
Ispričani: Ivan Ljuština, Amela Jeričević, Renata Sokol Jurković,
Ostali prisutni: Lidija Srnec (glavna urednica HMČa).
Dnevni red:
1. Verificiranje zapisnika s prethodnih sjednica;
2. Prijedlog Zakona o meteorološkoj djelatnosti;
3. Financijsko stanje Društva;
4. Hrvatski meteorološki časopis;
5. Meteorološki izazovi 5;
6. Arhiva HMDa;
7. Stručni izlet;
8. Sazivanje redovne Skupštine HMDa;
9. Članstvo;
10. EMS;
Ad 1. Verificirani su zapisnici sa sjednica održanih 2
 . ožujka 2016. i 23. kolovoza 2016.
Ad 2. Predsjednik Sajko predstavio je prvu verziju prijedloga novog Zakona o meteorološkoj
djelatnosti. Objasnio je glavne temelje zakona te naglasio da se njima regulira općenito meteorološka
djelatnost na osnovnom nivou. Zakon predviđa osnivanje meteorološke komore po uzoru na slične
stručne komore u Hrvatskoj. Paralelno s njegovim puštanjem trebalo bi napraviti i novi zakon o
Državnom hidrometeorološkom zavodu koji bi regulirao potrebe države u djelatnosti.
Nakon rasprave, predloženo je da se članovi Upravnog i Nadzornog odbora HMDa očituju s
primjedbama do 15. listopada 2016. Nakon toga UO na svojoj sjednici treba usvojiti prijedlog zakona
stim primjedbama i dopunama te ga dati na raspravu unutar HMDa. Početkom prosinca održat će se
sjednica Skupštine i okrugli stol s predstavljanjem prijedloga Zakona o meteorološkoj djelatnosti.
Jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi.
Ad 3. Predsjednik Sajko izvjestio je da je financijsko stanje stabilno, a na današnji dan stanje računa
je 29 559.62kn. Promet preko žiro računa i blagajne dan je na uvid.
Upravni odbor je donio odluku o odobrenju troška tiska i poštarine Hrvatskog meteorološkog časopisa
te troškova za izlet.

Zapisnik upravnog odbora HMD 2. ožujka 2016.

stranica 1 od 2

Ad 4. Glavna urednica L. Srnec izvjestila da je broj 51 Hrvatskog meteorološkog časopisa pripremljen.
Sadrži pet radova od čega je jedan izvorni znanstveni. Tisak se očekuje krajem listopada.
Ad 5. O organizaciji Meteoroloških izazova 5 izvjestili su M. Telišman Prtenjak i J.Jurković. Rok za
prijave produljen je za dva tjedna. Određeni su svi pozvani predavači. Dobivena su pokroviteljstva od
Ureda predsjednice, Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Ministarstva znanosti obrazovanja i
sporta.
Ad 6. Predsjednik Sajko izvjestio je kako je zajedno s tajnikom uredio dokumentaciju i arhivu Hratskog
meteorološkog društva. Svi zapisnici i dokumenti o djelovanju su pročišćeni i spremljeni. Osim te
arhive postoji još i fond knjižnice HMDa, te manji dodatni materijali o prošlim projektima društva.
Ad 7. Jurković je izvjestio da su završne pripreme za jesenski stručni izlet. Glavni organizator
I.Ljuština je dogovorio posjet svim meteorološkim institucijama u Beogradu.
Ad 8. Jurković je izvjestio o potrebi održavanja skupštine zbog potvrđivanja financijskog plana 2017.
Godine sukladno odredbama novog zakona o udrugama. Stoga je predložio da se skupština održi
istog dana kad i predstavljanje novog zakona.
Sukladno statutu, Upravni odbor će na vrijeme sazvati novu skupštinu s dnevnim redom.
Ad 9. Na osobni zahtjev iz članstva su isključeni Mirna Hirtz i Zvonko Žibrat. U društvo su jednoglasno
primljeni Zvonimir Matišić, Višnja Križanović Nedjeljko Rožić i Robert Krulc.
Ad 10. Predsjednik Sajko izvjestio je o svom sudjelovanju na sastanku Europskog meteorološkog
društva (EMS) održanog u Trstu 11. rujna 2016. Upitao je za iskustva drugih zemalja sa reguliranjem
meteorološke djelatosti. Zaključeno je da su u pravilu tržišta nedovoljno regulirana, osim u nekoliko
izuzetaka, primjerice Engleska.
Izvještaj sa sjednice bit će dostupan na stranicama EMSa.

Sastanak je završio u 17:25.
Zapisničar:
Jadran Jurković
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