
ZAPISNIK

s 18. sastanka Upravnog odbora Hrvatskog meteorološkog društva
održanog 17. travnja 2019. na Geofizičkom odsjeku PMF-a, Horvatovac 32, Zagreb,

s početkom u 15:30 sati

Prisutni:
Upravni odbor: Antun Marki, Mladen Rupčić, Ivan Güttler, Vesna Đuričić, Kornelija Špoler Čanić, Igor
Kos,
Nadzorni odbor: Maja Telišman Prtenjak
Ispričani: Alen Sajko

Dnevni red:

1. Verificiranje zapisnika s prethodnih sjednica,
2. Financije,
3. Izvještaj o proteklom razdoblju,
4. Hrvatski meteorološki časopis,
5. Pripreme za Skupštinu,
6. Proljetni izlet,
7. Razno.

Ad 1. Verificirani  su zapisnici sa sjednica održanih 15. siječnja ii 16. ožujka 2019. godine.

Ad 2. Trenutno stanje računa iznosi 52.645,01, a blagajne 2.505,06 kn.

Ad 3. Predsjednik je podnio izvješća aktivnosti u razdoblju od posljednjeg sastanka UO-a.
27. veljače je prisustvovao predstavljanju Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (Zakona).
Glavni zaključak s predstavljanja je da je ovakav Zakon najbolje što se moglo u ovome trenutku
napraviti. Stav predsjednika je da se podrži Zakon kojim se regulira dobar dio hidrometeoroloških
poslova za Državu. Naknadno, sve što nije regulirano Zakonom trebalo bi se regulirati raznim
pravilnicima, dopunama i sl.
20. ožujka je održana Radionica s amaterskim udrugama i ljubiteljima meteorologije na kojoj je
sudjelovao Predsjednik te je održao i predavanje. Na radionici je pokazana vrijednost amatera
ljubitelja meteorologije jer pojedine udruge imaju impozantan entuzijazam, mrežu suradnika i stanovitu
opremu. Cilj radionice je postignut tj. uspostavio se kontakt amatera, zaljubljenika u meteorologiju, i
profesionalnih meteorologa te su stečeni uvjeti za eventualnu suradnju koja bi bila na obostranu korist.
21. ožujka održana je Svečanost obilježavanja Svjetskog meteorološkog dana i Svjetskog dana voda u
organizaciji DHMZ-a te partnerstvu s Geofizičkim odsjekom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i
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Hrvatskim meteorološkim društvom. Na svečanosti je HMD dodijelio priznanja meteorologu senioru za
doprinos meteorološkoj struci i radu Društva, dr.sc. Marjani Gajić-Čapka, mladoj nadi hrvatske
meteorologije, Iris Odak Plenković te studentsku nagradu, Barbari Malečić.
5. travnja Predsjednik se sastao s ministrom Markom Pavićem koji ga izvijestio o statusu prijava
projekata KLIPP i ENCON. Tom prilikom je zamolio za još malo strpljenja. Sve pristigle prijave su
prošle zahtjevne administrativne provjere, a sada traje proces ocjenjivanja.

Ad 4. Na sastanku nisu sudjelovali predstavnici HMČ-a. Zaključeno je da će im se uputiti zahtjev da
ubuduće, u slučaju izostanka sa sastanaka UO-a izvještaj podnesu pisanim putem.

Ad 5. Redovna proljetna Skupština će se održati 15. svibnja 2019. Osim iznošenja Financijskog
izvještaja te Izvještaja o radu u 2018. godini, na Skupštini će biti predložene izmjene i dopune Statuta.
Najznačajnija dopuna Statuta bi bilo dodavanje mogućnosti održavanja elektroničke sjednice
Skupštine. Analizom Statuta, utvrđeno je da nedostaju tri pravilnika na koja se pozivamo u Statutu.
Stoga će se predložiti za usvajanje sljedeći pravilnici: Pravilnik o radu Arbitražnog vijeća, Pravilnik o
priznanjima Hrvatskog meteorološkog društva i Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti.

Ad 6. Pripreme za proljetni izlet u Našice i Dalj su u tijeku. Sa svim značajnijim subjektima su
uspostavljeni kontakti te je proces prijava u tijeku.

Ad. 7. Predsjednik je iskazao žaljenje što se je Mala meteorološka radionica (Radionica) obustavila
svoje aktivnosti pod okriljem HMD-a. Zaključeno je da bi se u narednom periodu aktivnosti Radionice
trebale uključiti u Plan rada  HMD-a.

Sastanak Upravnog odbora završio je u 17:30.

Zapisničar: Mladen Rupčić
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