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IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021. 
 
 

1. Program „Agrometeorologija u službi korisnika“ (ASK): 
 

 Knjiga „Biljke koje kazuju vrijeme“ autora Marka Vučetića, dipl. ing. fiz. 
- Knjiga je objavljena u nakladi Hrvatskog agrometeorološkog društva u Zagrebu 20. studenog 

2020.  
- Predstavljanje knjige bilo je 18. ožujka 2021. u Križevcima, Matica Hrvatske podružnica 

Križevci zajedno s HAgMD je organizirala prvo predstavljanje knjige 
- Predstavljanje knjige bilo je 19. kolovoza 2021. u gradu Hvaru, Gradska knjižnica i čitaonica 

Hvar i Muzej hvarske baštine zajedno s HAgMD-om organizirali su drugo predstavljanje 
knjige.  

- Predstavljanje knjige bilo je u Zagrebu 27. listopada 2021. u knjižnici i čitaonici Bogdana 
Ogrizovića u organizaciji HAgMD-a 
 

2. Program „Agrometeorološki mozaik za mlade“ (AMM): 

 Projekt Mala škola „Požar nije šala“ 
- Predavanja uz prikazivanje animiranog filma „Požar nije šala“ i podjelu stripa, kako bi se 

predškolsku djecu i učenike nižih razreda osnovnih škola potaknulo na razmišljanje o zaštiti 
prirode i zaštite raslinja od požara otvorenog prostora, nastavila su se u 2021. godini unatoč 
nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji s pandemijom COVID-a 19. 

- Projekt smo proveli na području Primorsko-goranske županije održanim predavanjima u više 
osnovnih škola, ali i u Zagrebu. 

- U sklopu projekta kolegica Petra Sviličić održala je predavanje u Osnovnoj školi Skrad, 
Osnovnoj školi Petar Zrinski u Čabru i četiri njihove područne škole, kolega Boris Mifka u 
Osnovnoj školi Frane Petrića u Cresu i Osnovnoj školi Maria Martinolića na Malom Lošinju 

- Također održana su predavanja u Osnovnoj školi Viktora Kovačića u Humu na Sutli i DVD-u u 
Pregradi koje je održao kolega Dražen Kaučić; predavanje je održano i u Osnovnoj školi 
Brestje u Sesvetama koje je održao predsjednik Društva; ove godine održano je 12 Malih 
škola u 11 mjesta i obuhvaćeno je oko 400 djece i učenika 

- U razdoblju rujan 2016–2021. održali smo 151 Malih škola u 54 mjesta i grada od Konavala do 
Osijeka i obuhvatili oko 7400 djece i učenika te animirani film „Požar nije šala“ smo prikazali 
odraslima, njima oko 850. 

3. Dan agrometeorologije 

 Četvrto obilježavanje Dana agrometeorologije nije se moglo održati 29. svibnja 2021. zbog 
situacije s COVID-om 19. 

 
4. Hrvatsko i Europsko stablo godine 

 Hrvatsko i Europsko stablo godine  
- Promovirali smo Hrvatsko i Europsko stablo 2021. godine kao partneri Javnoj ustanovi za 

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, koja je hrvatski 
koordinator natjecanja 

- Natjecanje za Europsko stablo godine dio je obitelji natjecanja za Stablo godine na našem 
kontinentu. Cilj Europskog stabla godine je isticanje značaja starih stabala u prirodnoj i 



kulturnoj baštini koja zaslužuje našu brigu i zaštitu. Za razliku od drugih natjecanja, Europsko 
stablo godine ne stavlja u središe pozornosti ljepotu, veličinu ni starost, već priču o stablu i 
njegovu povezanost s ljudima.  

- Na Europskom stablu 2021. godine se natjecala „Najstarija Medulinka – čokoladno stablo 
naših uspomena“ Celtis australis L. iz Medulina koja je osvojila 10. mjesto 

- Ovogodišnje proglašenje hrvatskog pobjednika upriličeno je na daljinu putem zoom platforme 
15. listopada 2021. godine u kojoj je sudjelovao i predsjednik HAgMD-a. 

- Hrvatski predstavnik na Europskom stablu godine za 2022. godinu biti će stoljetni div u srcu 
Slavonije; Mamutovac (Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchh.) u Slatini starosti oko 130 
godina, Virovitičko-podravska županija 

- Mamutovac u Slatini jedini je zaštićeni primjerak ove vrste u Hrvatskoj i među najstarijima u 
Europi, a zaštićen je kao spomenik prirode još od 1967. godine i nalazi se u Upisniku 
zaštićenih prirodnih vrijednosti Republike Hrvatske. Slijedeći hortikulturne trendove 19. 
stoljeća zasadila ga je plemićka obitelj Schaumburg-Lippe. 

5. Administracija i financije 
 

 Za Malu školu „Požar nije šala“ prijavili smo se na natječaj za udruge Primorsko-goranske 
županije 

 Održali smo dvije sjednice Upravnog odbora (ukupno 41 od osnutka) i godišnju skupštinu (ukupno 
17 od osnutka). 

 Uputili smo manje dopisa za potrebe natječaja, traženje donacija i drugih potreba za provođenje 
projekata AMM i ASK radi neizvjesnosti situacije i otežanih uvjeta za provedbu projekata 

 Financijsko poslovanje redovito vodi stručna osoba i prijavljuje polugodišnje i godišnje financijske 
izvještaje u Financijsku agenciju. 

 Trenutno Društvo ima 76 članova, a primili smo jednog člana prof.dr.sc. Alena Džidića s 
Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 

7. Međunarodna djelatnost 

 Članovi smo Globalne federacije agrometeoroloških društava s kojima imamo komunikaciju putem 
e-pošte.  

 Predsjednik društva je izabran u Izvršni odbor International Society for Agricultural Meteorology 
(INSAM) 
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