
ZAPISNIK

s 24. sastanka Upravnog odbora Hrvatskog meteorološkog društva
održanog 2. ožujka 2020. putem Skype konferencijskog poziva s početkom u 15:30 sati

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

Dnevni red:

1. Financije
2. Meteorološki izazovi 7
3. Svjetski meteorološki dan
4. Proljetni stručni izlet
5. Skupština
6. Knjižnica
7. Hrvatski meteorološki časopis
8. Razno

Ad 1. Trenutno stanje računa iznosi 35.995,62 kn, a blagajne 2.674,78 kn.
U prethodnoj godini Društvo je od Ministarstva znanosti i obrazovanja dobilo financijska sredstva za
potporu rada HMČ-a u iznosu od 19.954,00 kn. Meteorološki izazovi 7 dobili su 10.000,00 kn od
Turističke zajednice Grada Zagreba. Novčana sredstva bit će uplaćena netom prije održavanja skupa.

Ad 2. Predsjednica Organizacijskog odbora (OO) MI7 Vesna Đuričić izvjestila je o dinamici
organizacije Izazova. Završen je draft programa i pozivni predavači su se izjasnili o okvirnim
troškovima, a prijave su zatvorene. Dogovorena je dvorana te mjesto za domjenak. Ravnateljica
DHMZ-a obećala je potporu u iznosu od 7.000,00 kn za troškove dovođenja pozivnih predavača, a
geofizički zavod PMF-a 5.000,00 kn za troškove pauza za kavu. Obzirom na aktualnu epidemiološku
situaciju uzrokovanu bolešću COVID-19 OO-u dolaze brojni upiti o možebitnom otkazivanju ili
odgađanju održavanja Skupa. Predsjednik Znanstvenog odbora (ZO) MI7 Ivan Güttler izvijestio da su
kontaktirani pozivni predavači od kojih troje dolazi avionom, a dvoje automobilima. Pozivni predavači
također su iskazali zabrinutost vezanu za mogućnost putovanja. Obzirom na tijek događaja i
svakodnevne promjene situacije vezane za epidemiju COVID-19. I predsjednica OO-a i predsjednik
ZO-a predložili su da se termin održavanja Skupa prebaci na početak studenog. Odluka je donesena
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jednoglasno. Novi termin održavanja skupa je od 4. do 6. studenog 2020. Mjesto održavanja kao i sve
ostalo ostaju nepromijenjeni.

Ad 3. HMD će i ove godine sudjelovati u obilježavanju Svjetskog meteorološkog dan.
Tradicionalno će se izdati prigodna kuverta s prigodnim žigom prvog dana te će nagraditi laureati za
životno djelo, mladog znanstvenika te najboljeg studenta. Sljedećih dana će se prikupiti
prijedlozi laureata. Ksenija Cindrić Kalin je izvijestila da se povodom obilježavanja
Svjetskog meteorološkog dana ponovo planira organizirati radionica za meteorologe
amatere.

Ad 4. Odlučeno je da se razmotre mogućnosti organizacije izleta u novonastaloj epidemiološkoj
situaciji. Predsjednik je izvijestio zadovoljstvo Hrvatskog agrometeorološkog društva organizacijom
jesenskog izleta 2019. te su voljni da se i ove godine tako nešto organizira.

Ad 5. Donesena je odluka da se ovogodišnja redovna proljetna Skupština društva održi 15. svibnja
2020. godine.

Ad 6. Dosadašnja knjižničarka Renata Sokol Jurković obavijestila je UO da mijenja radno mjesto te s
time više neće biti u mogućnosti obnašati dužnost knjižničarke. Odlučeno je da se treba naći zamjena
raspisivanjem internog natječaja.

Ad 7. Predsjednik je izvijestio da radi na ispravkama i korekcijama 52. broja HMČ-a. Broj je pun
pogrešaka i nelogičnosti te potpuno izvan standarda koje priliči HMČ-u. Obzirom na ponašanje bivšeg
glavnog urednika Bojana Lipošćaka treba pokrenuti stegovni postupak jer je time Društvu nanio
nemjerljivu štetu. Glavna urednica je izvijestila da radovi za broj 54 pristižu.

Ad 8. Predsjednik će sudjelovati na redovnoj skupštini Hrvatskog prirodoslovnog društva. UO je
ovlastio predsjednika da u ime HMD-a glasa na natječaju Europhotometeo 2020 u organizaciji EMS-a.

Sastanak Upravnog odbora završio je u 16:30.

Zapisničar: Mladen Rupčić
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