
ZAPISNIK

s 30. virtualnog sastanka Upravnog odbora Hrvatskog meteorološkog društva
održanog 5. ožujka 2021. pomoću Zoom aplikacije s početkom u 16:00 sati

Prisutni: Antun Marki, Mladen Rupčić, Ivan Güttler, Vesna Đuričić,
Ispričani: Alen Sajko, Igor Kos, Kornelija Špoler Čanić

Dnevni red:

1. Verificiranje zapisnika prethodne sjednice
2. Financije i drugi izvještaji
3. Obilježavanje Svjetskog meteorološkog dana (SMD) 2021.
4. Knjižnica i knjižničar
5. Hrvatski meteorološki časopis
6. Izborna skupština
7. Promjena adrese sjedišta

Ad 1. Upravni odbor, jednoglasno je verificirao zapisnik s 29.sjednice Upravnog odbora.

Ad 2. Trenutno stanje računa iznosi 66.725,96 kn i 33 €, a blagajne 2.769,97 kn. Vesna Đuričić je
podnijela kratak izvještaj o statusu prijave Društva na natječaj Europskog socijalnog fonda
organizacije civilnog društva (OCD) “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne
zajednice”. Društvo kao nositelj projekta, a udruga Eko Kvarnerski zaljev kao partner, predali su
natječajnu dokumentaciju u propisanom roku. Izrazila je zadovoljstvo kvalitetom prijave i samim
procesom izrade dokumentacije.

Ad 3. Obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju ovogodišnje obilježavanje SMD-a se neće održati
uživo. Obilježavanje će biti popraćeno kroz medije, gostovanjem glavne ravnateljice DHMZ-a te
predstavnika Društva na javnoj televiziji ili radiju. Društvo će i ove godine izdati kuvertu i prigodni žig
prvog dana.
Pošto 2020. nisu dodijeljena priznanja Društva, odlučeno je da se ove godine dodjele priznanja i za
2020. i 2021. godinu.
2020. godine je predložena Katarina Stanković za životno djelo te Andreina Belušić za mladog
znanstvenika.
Dogovoreno je da će se razmisliti o laureatima za 2021.
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Ad 4. Ivan Güttler izvijestio je o stanju knjižnice nakon obilaska bivših prostorija DHMZ-a na Griču 3.
Odlučeno je da se zadrži samo najznačajnija građa knjižnice, jer zbog pomanjkanja skladišnog
prostora neće biti moguće preseliti svu građu. Knjižničarka Renata Sokol Jurković formalno je zatražila
da ju se razriješi s pozicije knjižničarke. Bez obzira na zahtjev za razrešenje izrazila je spremnost
pomagati, koliko je u njenoj moći. oko preseljenja knjižnice u nove prostore. Dio građe će se preseliti u
prostore Geofizičkog odsjeka, a dio u prostore DHMZ-a. Upravni odbor je razriješio dužnosti
knjižnjičarku.

Ad 5. Glavna urednica je dala izvještaj o aktivnostima vezanim za izdavanje Hrvatskog meteorološkog
časopisa 54/55. Izvršena je lektura članaka, izvršit će se još jedna provjera članaka. Nakon svih
provjera, materijal će se poslati na prijelom, a zatim i u tisak. Predsjednik je izvijestio da još uvijek radi
na ispravkama broja 52, pritom je još jednom ukazao na vrlo loše urađen posao prethodnog glavnog
urednika.

Ad 6.  Izborna skupština Društva održat će se u četvrtak 13. svibnja u 15 sati. Prema trenutnim
planovima, mjesto održavanja će biti Kraš Auditorium, gdje će nam biti omogućeno održavanje
skupštine uz poštivanje fizičke distance, sukladno važećim epidemiološkim mjerama. Skupština će se
sastojati od dva dijela. U prvom će biti prezentiran Izvještaj o radu u 2020. godini s pripadajućim
financijskim izvještajem. U drugom dijelu će se razrješiti postojeće i izabrati novo vodstvo Društva.
Dogovoreno je da će se pokrenuti konzultacije oko prijedloga članova novog vodstva.

Ad. 7. Obzirom da je zgrada na Griču 3 teško oštećena u potresu, DHMZ se preselio na novu adresu,
Ravnice 48. Donesena je odluka da se adresa društva promjeni na Ravnice 48 u Zagrebu.
Odluka je donesena jednoglasno.

Sastanak Upravnog odbora završio je u 17:30 sati.

Zapisničar: Mladen Rupčić
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