ZAPISNIK
četrnaestog sastanka Upravnog Odbora HMD-a održanog 17.2. 2009. godine u DHMZ-u, s
početkom u 14 sati.
Nazočni:
Upravni odbor:
Alica Bajić, Zvonko Žibrat, Davor Nikolić, Maja Telišman Prtenjak, Sonja Vidič, Višnja Vučetić
Nadzorni odbor: Antun Marki, Alen Sajko
Sud časti: Ispričani: Duško Kraljev, Marjana Gajić Čapka, Milan Sijerković, Ivan Ljuština

Dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika s prošlog sastanka UO HMD
2. Izvješće o radu za 2008. godinu
3. Plan rada za 2009. godinu
4. Financijsko izvješće za 2008. godinu
5. Financijski plan za 2009. godinu
6. Članstvo, članarina, članske iskaznice
7. Pripreme za Svjetski meteorološki dan 2009.
8. Rasprava o prijedlogu priopćenja za medije o nestručnim meteorološkim prilozima
9. Izlet
10. Izvješće o Bračkom povjetarcu
11. Razno (izvješće sa sastanka HPD-a, nabava opreme, prostorije HMD-a, Pravilnik o korištenju
bankovnih kartica Društva)
Ad.1
Sastanak je otvorila predsjednica Društva Alica Bajić i predložila dnevni red na koji nije bilo
primjedbi. Što se tiče zapisnika prošle sjednice UO, Alica Bajić je dala kratki osvrt na zaključke
prošle sjednice UO, a o kojima će biti govora na sastanku. Uz ovo, prihvaća se zapisnik prošle
sjednice UO.
Ad.2
Alica Bajić dala je Izvješće o radu HMD u 2008. godini (tuzemno i inozemno). Društvo je izdalo
jedan broj HMČ-a, s tvrtkom ISKON je potpisan ugovor na neodređeno vrijeme o donaciji
internet prostora, članovi Društva sudjelovali su na festivalu znanosti, te u emisiji Dan za danom
gdje su na popularan i stručan način govorili o raznim temama iz meteorologije. Članovi Društva
javljali su se na više natječaja za sufinanciranje popularnih predavanja iz meteorologije. Program
Globe se uspješno nastavlja, provedena je akcija Brački povjetarac. Društvo je sudjelovalo u radu
Hrvatskog prirodoslovnog društva, bili smo suorganizatori obilježavanja Svjetskog
meteorološkog dana. Organizirali smo dva izleta, sudjelovali u radu Europskog meteorološkog
društva, itd. Konstatirano je da su provedene aktivnosti u skladu s Planom, te je UO prihvatio
Izvješće o radu za 2008. godinu.
Ad.3
Alica Bajić prezentirala je plan rada za 2009. godinu (tuzemni i inozemni). Plan je prihvaćen, uz
opasku da s tvrtkom ISKON treba vidjeti može li se dobiti veći prostor na WEB-u, s obzirom na

obavezu objavljivanja svih brojeva HMČ-a u cijelosti, te shodno tome treba ustanoviti koliki bi
prostor bio dovoljan.
Ad. 4
UO je prihvatio financijsko izvješće za 2008. godinu.
Ad.5
Prihvaćen je financijski plan za 2009. godinu.
Ad.6
Zvonko Žibrat je iznio da su članske iskaznice gotove, te da je zbog troškova odbačena verzija
plastičnih iskaznica, pa su napravljene plastificirane. Iskaznice će biti poslane članovima Društva
zajedno s uplatnicama za članarinu za 2009. godinu. Na iskaznici se nalazi i datum od kojeg je
pojedini član stupio u članstvo. Za one koji su osnivači stavljen je datum 1.4.1965., za ostale do
1991. je stavljen datum 17.6.1986., kada se rad Društva reaktivirao održavanjem sjednice UO.
Onim članovima koji su se kasnije uključili u članstvo, stavljen je datum pristupnice.
Ad.7
Proslava Svjetskog meteorološkog dana će se, kao i prošlih godina održati u organizaciji DHMZa, HMD-a i Geofizičkog zavoda. Proslava će biti 20.3. (petak). Amela Jeričević će održati
predavanje o aktivnostima Odjela za praćenje kvalitete zraka, s obzirom da je tema SMD ove
godine «Vrijeme, klima i zrak koji dišemo». Društvo će, kao i svake godine izdati prigodnu
kuvertu sa žigom. U organizacijskom odboru ispred HMD bit će Višnja Vučetić.
Ad. 8.
Uvodno je govorio Alen Sajko koji je i napisao jedan od prijedloga priopćenja (verzije su napisali
još Alica Bajić i Sonja Vidič). Rekao je da su lokalna tiskana glasila prepuna nestručnih prognoza
vremena, te da je lako zaključiti da je glad u medijima za meteorološkim informacijama velika.
Smatra da bi za rad na području meteorologije bilo potrebno izdavati licence, kao i u nekim
drugim djelatnostima. Stoga je nužno da HMD objavi svoj stav o bavljenju meteorologijom od
strane nestručnjaka, ali i da bi i DHMZ trebao reagirati. Stav je UO da se priopćenje o takvoj
situaciji treba odaslati medijima i svima zainteresiranima do 28. veljače 2009. godine. Zadužuju
se Bajić, Vidič, Sajko i V. Vučetić da pročitaju sva tri prijedloga, te da predlože jedan koji će
HMD odaslati.
Ad. 9.
UO je prihvatio prijedlog Ivana Ljuštine o izletu u južnu Istru s posjetom Meteo službi Hrvatske
kontrole zračne plovidbe u Puli. Posjetili bi se i Brijuni, Labin, Gračišće. Za datum izleta određen
je 9. i 10. svibnja 2009.
Ad. 10.
Alica Bajić daje kratki izvještaj o Bračkom povjetarcu, te napominje da je zainteresiranost djece
za akciju sve manja. Od g. Lukšića treba tražiti rezultate Bračkog povjetarca. Zadužuje se Davor
Nikolić da stupi u kontakt s Ivom Lukšićem i prenese mu ovaj zahtjev.

Ad. 11.
Davor Nikolić je prisustvovao sastanku Velikog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog društva, a koji
je bio kratki pripremni sastanak za izbornu skupštinu.
Zvonko Žibrat pokrenuo je proceduru nabave informatičke opreme, kako je dogovoreno na
zadnjem sastanku UO.
Davor Nikolić napisao je dopis prema DHMZ-u u vezi mogućnosti dobivanja prostorija za HMD
u budućoj novoj zgradi DHMZ-a. Za uspjeh te inicijative postoje dobri izgledi.
Pravilnik o korištenju bankovnih kartica Društva će sačiniti Antun Marki i bit će razmatran na
sljedećem sastanku UO.
Izborna skupština HMD-a bit će u svibnju ili u lipnju.
Sastanak je završio u 16:00 sati.
Zapisničar
Davor Nikolić

