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GRAD OGULIN

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA
Od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine

Ogulin, veljača 2015.
Poštovani,

Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, predstavničkom
tijelu Grada Ogulina podnosim Izvješće o radu za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca
2014. godine čime ispunjavam zakonsku i statutarnu obvezu da kao čelnik jedinice lokalne
samouprave dva puta godišnje dajem detaljan prikaz svoga rada kao izvršne vlasti.
Na početku treba reći da Grad Ogulin nastoji postići ravnomjeran razvoj na
cjelokupnom području, imajući pri tome na umu različitosti i posebnosti svakog Mjesnog
odbora. Naša su nastojanja i dalje usmjerena na podizanje standarda žitelja Grada Ogulina,
pa se u tom pravcu kreću svi poduzeti programi i mjere na razini rada izvršne vlasti.
Uvjeti rada u Hrvatskoj su i dalje složeni i otežani što dokazuje izuzetno nepovoljan
omjer broja radnika i umirovljenika. Ova činjenica ukazuje da do gospodarskog oporavka na
nacionalnoj razini nije došlo, s obzirom da novac koji se prikupi od doprinosa za mirovinsko
osiguranje nije dostatan za isplatu ukupnog iznosa mirovina umirovljenicima, pa se razlika,
naravno, namiruje iz državnog proračuna.
Ovo je samo jedan mali pokazatelj da na državnoj razini ne postoji oporavak ekonomije niti
dolazi do novih gospodarskih aktivnosti.
Smatramo da je neophodno poduzimati aktivnosti i pomoći gospodarskom razvoju
što će neminovno olakšati život i u drugim segmentima omogućiti nam ulaganja u socijalu,
kulturu, sport i ostala područja kroz koja možemo djelovati i na taj način postići bolju
kvalitetu života naših građana.
S obzirom da smo do sada bili dosljedni i zadržali financijsku stabilnost, uredno
izvršavali svoje obveze, nismo se zaduživali, već smo racionalno raspolagali svojom
imovinom, nadamo se da ćemo u vremenu koje dolazi, biti u mogućnosti, ne samo raditi na
održivosti stabilnog sustava, već isti unaprijediti i nadograditi, unatoč nizu, za Grad Ogulin,
izuzetno nepovoljnih zakonskih propisa koji su na snazi od 01. siječnja 2015. godine.
1) STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
Stručna služba Gradskog vijeća i Gradonačelnika obavlja stručne poslove za područje
organizacije rada Grada i njegovih tijela (Gradskog vijeća, gradonačelnika i radnih
tijela), unapređenje rada lokalne samouprave, savjetodavne i administrativne te
druge stručne poslove u svezi rada predstavničkog tijela i izvršne vlasti Grada, poslove
koji se odnose na mjesnu samoupravu, poslove protokola i odnosa s javnošću,
stručne i pomoćno – tehničke poslove u vezi s administrativnim poslovima i
poslovima uredskog poslovanja te ostali poslovi kojima se osigurava redovno
funkcioniranje tijela Grada.
Gradsko vijeće Grada Ogulina u drugoj polovici 2014. godine održalo je 3 sjednice
Gradskog vijeća. Na dnevnom redu razmatrano je 58 točaka od čega je Gradsko vijeće
donijelo 58 akata (odluke i zaključke). Na sjednicama Gradskog vijeća vijećnici su
postavili 44 pitanja i na sva pitanja su dobili pismene ili usmene odgovore.
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2) STAMBENO KOMUNALNI POSLOVI, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I
IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI
Značajne aktivnosti su određene po pitanju pristiglih predmeta vezanih za
postupke ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, što se vidi u broju obrađenih
naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, odnosno
komunalnog doprinosa za iste.
Uspješno je provedena javna nabava za izgradnju kanalizacijskog sustava zona BB
i BC, a dana 10. srpnja 2014. godine svečano je potpisan Ugovor s izvođačem
radova GIP Pionir Zagreb. Radovi su započeli u srpnju 2014. godine, a u sklopu
izgradnje kanalizacijskog sustava vrši se rekonstrukcija kompletne vodovodne
mreže, a radi se na izradi GIS-a i matematičkog modela za upravljanje sustavom.
Vrijednost navedenih radova iznosi oko 32 milijuna kuna, uz sudjelovanje Grada
od 10 %. Rok za izvođenje radova je 30. lipanj 2016. godine, a do kraja 2014.
godine izvedeno je 60 % radova.
Kandidirani su projekti za financiranje iz fonda švicarske vlade za vodoopskrbu.
Nastavljena je priprema dokumentacije za izradu strategije Grada Ogulina.
Vezano za uštedu na održavanju javne rasvjete poduzete su značajne mjere.
Poduzimane su aktivnosti oko preuzimanja poslovnih prostora koji su bili
predmetom zakupa, kao i daljnje dodjele prostora za zakup.
Nastavljene su aktivnosti u rješavanju imovinsko – pravnih poslova s
naglaskom na registru imovine, nagodbama za rekonstrukciju cesta, kao i pomoć
gradskim ustanovama i tvrtkama u pripremi akata kao i natječajima.
U navedenom razdoblju utvrđen je konačni projektni zadatak za izradu III
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ogulina.
U svrhu donošenja Odluke o zaštiti izvorišta osnovano je Povjerenstvo za
pripremu Odluke o zaštiti izvorišta na području Grada Ogulina.
Obavljeni su značajni radovi na redovnom i izvanrednom održavanju
nerazvrstanih cesta na području Grada Ogulina.
Nastavljena je izgradnja i uređenje igrališta po Mjesnim odborima.
Izgrađena su tri autobusna ugibališta i ugrađene nadstrešnice po Mjesnim
odborima (Puškarići, Trošmarija, Zagorje).
Izvršeni su radovi na sanaciji krovišta na zgradi Doma Mjesnog odbora Sveti
Jakov.
Izvršen je nastavak radova na uređenju staza na groblju Sveti Jakov i Sveti
Petar.
Obavljen dio radova na uređenju dograđene zgrade DVD-a Ogulin GHSS
Stanica Ogulin.
Temeljem Sporazuma o zajedničkom financiranju rekonstrukcije raskrižja na
Trgu hrvatskih rodoljuba u Ogulinu, D 42 – Z 3175 – LC 34101, sklopljen je Ugovor
o izvođenju radova između Županijske uprave za ceste Karlovac i MEŽNAR
građevinske usluge.

-

3 -

Izvršeni su radovi na rekonstrukciji postojeće kotlovnice u kotlovnici na palete
u zgradi DVD-a Zagorje (60 % sufinancirano od strane Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost).
Izvršeni su radovi na rekonstrukciji postojeće kotlovnice u kotlovnici na palete
u zgradi kuglane „Klek“ Ogulin (60 % sufinancirano od strane Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost)
Preuzeta su na upravljanje groblja u Ogulinskom Hreljinu, Trošmariji i Jasenku.
Postavljeni su zeleni otoci na 7 novih lokacija uglavnom u prigradskim
naseljima.
Organiziran je odvoz komunalnog otpada sa novih lokacija i to iz Gornjih i
Donjih Dubrava i Trošmarije.
Izrađen je glavni projekt za rekonstrukciju dijela županijske ceste ŽC 3219,
planske oznake G – 4, dionica Kučinići – Sabljak selo te su pokrenute aktivnosti za
izradu parcelacijskog elaborata.
Izrađen je parcelacijski elaborat za rekonstrukciju I faze ulice Bošt, planske
oznake S – Z i djelomično su riješeni imovinsko pravni odnosi (u pripremi je
pokretanje postupka izvlaštenja prema jednom vlasniku nekretnine).
Izrađen je parcelacijski elaborat za rekonstrukciju dijela Bukovničke ulice (od
križanja s Novom cestom do križanja s Ulicom Brod), u cijelosti su riješeni
imovinsko pravni odnosi te se očekuje izdavanje Potvrde Glavnog projekta od
nadležnog tijela graditeljstva.
Izrađen je parcelacijski elaborat potreban za rekonstrukciju ulice Nova cesta,
dionica od raskrižja Nove ceste sa županijskom cestom Drenovac – Bukovnik do
raskrižja Nove ceste s državnom cestom D – 42 na Svetom Petru, te se očekuje
izdavanje Potvrde glavnog projekta od nadležnog tijela graditeljstva.
Izrađen je idejni projekt rekonstrukcije dijela ulice Struga (od policije do bivše
zgrade SKG-a) u Ogulinu te je predana dokumentacija za izdavanje lokacijske
dozvole i nastavlja se daljnje rješavanje imovinsko pravnih odnosa.
Izrađen je idejni i glavni projekt u svrhu ishođenja statusa povlaštenog
isporučitelja električne energije na objektima u vlasništvu Grda Ogulina (tri
objekta – NK Ogulin, NK Dobra, NK Mladost), te je u tijeku sklapanje Ugovora o
otkupu električne energije s HEP-om.
Izrađen je glavni projekt za dio javne rasvjete na području užeg dijela grada
Ogulina radi prijave na Javni natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost.
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U tijeku je sređivanje katastarskog stanja zemljišta i izrada tehničke
dokumentacije propusta potoka Ratković na prometnici Zagorje – Desmerice.

Pokrenute su radnje za postupak izvlaštenja prema dva vlasnika nekretnine u
svrhu izvođenja radova na produžetku Ulice Petra Preradovića između Ulice
Bernardina Frankopana i Bolničke ulice (Struga).
Nabavljene su posude za komunalni otpad „zeleni otoci“.
Obavljene su aktivnosti oko dekoriranja grada za božićne i novogodišnje
blagdane.
Aktivnosti oko pripreme dokumentacije radi kandidiranja projekata na razna
Ministarstva za sufinanciranje.
Rješavanje imovinsko pravnih poslova po zahtjevima stranaka.
Pokrenute su aktivnosti oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa s Državnim
uredom za upravljanje državnom imovinom za projekt Sportsko rekreacijskog
centra „Kranjčevka“, za pristupnu cestu do glavnog gradskog pročistača, za
zemljište koje je Prostornim planom rezervirano za pretovarnu stanicu
(gospodarenje otpadom), za zgradu bivšeg zapovjedništva B. Frankopana 5
(prenamjena prostora).
Nadzor nad svakodnevnim obavljanjem poslova iz djelokruga komunalnog
redarstva, Odluke o komunalnom redu, Odluke o nerazvrstanim cestama.
Priprema Operativnog plana i podloga za obavljanje poslova zimske službe,
koordinacija i nadzor na provođenju zimske službe.
Kontrola i sanacija divljih odlagališta.
Priprema i provođenja javnih natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora
u vlasništvu Grada Ogulina.
3) GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA
Dana 01. srpnja 2014. godine za direktora Poduzetničke zone Ogulin d.o.o.
imenovan je g. Mladen Stipetić, dipl. inž. šum. na mandat od 4 godine.
Jedan od prvih koraka novog direktora nakon preuzimanja dužnosti, bilo je
sagledavanje i analiza stanja sadašnjih i budućih investitora u zoni. Nakon
provedene analize, direktor je predložio raskid prihvata ponuda tvrtke ZOR d.o.o
iz Duga Rese i EKIP d.o.o. iz Opatije. Obje ove tvrtke nakon prihvata ponude od
-5strane Gradskog vijeća Grada Ogulina, dugi niz godina nisu ništa napravile po
pitanju pokretanja proizvodnje prema svojim ponudama. Raskidom tih ponuda

oslobodili smo parcele 1,4 ha i 0,5 ha te ih ponovo uvrstili u natječaj za prodaju
nekretnina i za osnivanje prava građenja na istima.
Nakon pravomoćne presude suda sa tvrtkom Incrementum d.d. i te čestice su
uvrštene u kontinuirani natječaj za prodaju nekretnina i osnivanje prava građenja.
S tvrtkom Montera je potpisan predugovor o kupoprodaji zemljišta u zoni.
Najviše vremena i energije je utrošeno u razgovorima s predstavnicima tvrtke
Reneteh d.o.o. i Otočki vrtovi d.o.o. s obzirom da su tvrtke povezane, odnosno
Otočki vrtovi d.o.o. su tvrtke kćer tvrtke Reneteh d.o.o. Imajući u vidu da je
projekt Reneteh d.o.o. povezan s Otočkim vrtovima d.o.o. i poštivajući činjenicu
da se radi o projektu „teškom“ 30 milijuna eura, a istodobno štiteći interese
Grada i pronalazeći načine kako natjerati investitora da ubrza procese.
Što se tiče tvrtke Plinacro d.o.o. ona je ispoštovala dogovor, završila je gradnju
objekta i tu očekujemo kako je i najavljeno zapošljavanje određenog broja ljudi.
Započeli su pregovori s još nekim investitorima kao što su Alpro d.o.o
izgradnja tvornice električnih uređaja za željeznički promet, Ferrus d.o.o. tvrtka za
zbrinjavanje glomaznog otpada i još nekim zainteresiranim.
Nadalje s HEP-om smo dogovorili izmještanje 2 x 10 kv dalekovoda koji se
nalazi u prostoru zone. Naime, da bi oslobodili parcele koje smo stavili na natječaj
potrebno je dalekovode kablirati, odnosno smjestiti pod zemlju, gdje već postoji
podzemna kanalizacija u cesti D u zoni.
Poduzete su određene mjere i olakšice kojima nastojimo olakšati
potencijalnim investitorima realizaciju njihovih projekata. Uz već od prije poznate
olakšice u vidu oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa, umanjenje plaćanja
komunalne naknade, mogućnost plaćanja kupoprodajne cijene na rok od 3 godine
razradili smo pravo na beskamatni povrat plaćenog dijela kupoprodajne cijene,
ovisno o broju novozaposlenih radnika na neodređeno vrijeme s područja
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava u Ogulinu. Iako je početna cijena
ostala ista (8 eura/m2), mi smo se odlučili da pragove, odnosno limite za broj
novozaposlenih smanjimo i učinimo privlačnom mjerom za nove investitore.
Puno kontakata i razgovora bilo je i s poduzetnicima na prostoru bivšeg DIP-a.
Na navedenoj lokaciji posebno značajno mjesto zauzima tvrtka TEHNO-DRVO
d.o.o. iz Rijeke, koja je uložila značajna sredstva u opremanje moderne pilane,
proizvodnji parketa, a u završnoj fazi je kompletiranje opreme za proizvodnju
briketa i paleta. Ono što je posebno značajno tijekom prošle godine, tvrtka Tehnodrvo d.o.o. je zaposlila oko 150 novih radnika.
-6Poticajnim mjerama kroz kreditne linije sa subvencioniranom kamatom
stopom želimo potaknuti nove investicije poduzetnika, a time i nova

zapošljavanja. Za subvenciju kamata u drugom polugodištu 2014. godine utrošeno
je oko 300.000,00 kuna.
Na području poljoprivrede i ruralnog razvoja provodio se Program potpora
Grada Ogulina za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2014. godini u
skladu s Odlukom Gradskog vijeća Grada Ogulina.

4) FINANCIJE, UPRAVA I SAMOUPRAVA
Na 12. Sjednici Gradskog vijeća Grada Ogulina koja je održana 19. prosinca
2014. godine, donešen je Proračun Grada Ogulina za 2015. godinu u iznosu od
37.955.000,00 kuna te projekcija za 2016. godinu u iznosu od 35.105.000,00, kao i
projekcija za 2017. godinu u iznosu od 33.505.000,00 kuna. Smanjenje proračuna
u navedenim godinama rezultat je novih zakonskih propisa temeljem kojih država
uzima sve više sredstava na teret lokalnog proračuna.
Treba reći da se je proces stvaranja Prijedloga Proračuna Grada Ogulina za 2015.
godinu i Projekcije za naredne dvije godine odvijao u otežanim okolnostima u
odnosu na prošla proračunska razdoblja. Naime propisano je da Vlada RH
Zakonom o proračunu da Vlada RH najkasnije do sredine lipnja tekuće godine
donosi smjernice, ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje te dalje
na osnovi smjernica Ministarstvo financija do kraja lipnja sastavlja i dostavlja
upute za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Vlada RH je smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2015. – 2017.
donijela tek 07. studenog, a Ministarstvo financija nije niti dostavilo upute za
izradu lokalnih proračuna.
Osim toga, u studenom 2014. godine Vlada RH je u saborsku proceduru uputili niz
novih zakonskih rješenja koja bitno mijenjaju i pogoršavaju položaj lokalne
samouprave, jer u velikoj mjeri narušavaju njene fiskalne kapacitete utvrđene
dosadašnjim propisima.
Ono što je važno za Grad Ogulin jest izlazak iz sustava potpora koju mu je
davao statut brdsko – planinskog područja. Iako status nije izgubljen i Zakon o
brdsko planinskim područjima je i dalje na snazi, mijenjaju se povlastice koje je
Grad ostvarivao temeljem tog Zakona.
Naime, prema stupnju razvijenosti Grad Ogulin je svrstan u III skupinu lokalnih
jedinica, čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75 % i 100 % prosjeka RH,
što konkretno za Grad Ogulin iznosi 89,69 %, dok su potpomognuta područja
samo ona koja se nalaze u I i II skupini.
-7U skladu s tim, a prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o
financiranju jedinica JLS (R) S, grad gubi dodatni udio u porezu na dohodak i s
dosadašnjih 90 % udjela pada na 60 %, a prema Zakonu o izmjenama Zakona o
brdsko - planinskim područjima ostaje i bez 75 % prihoda od poreza na dobit.

Zakon o regionalnom razvoju definira i prijelazno razdoblje i isključivanje onih
jedinica koje ne ispunjavaju uvjete za zadržavanje statusa potpomognutih
područja u trajanju od najdulje tri godine, a dalje Zakon o izvršavanju državnog
proračuna RH za 2015. godinu određuje visinu i način ostvarivanja pomoći u
prijelaznom razdoblju za 2015. godinu to iznosi 8.600.000,00 kuna.
Osim toga, od 01. siječnja 2015. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama
i dopunama Zakona o porezu na dohodak, temeljem kojeg će svi lokalni proračuni
izgubiti 8 – 12 % poreznih prihoda.
Razvidno je da će od porezne reforme osim građana profitirati državni
proračun na teret lokalnog proračuna.
Imajući u vidu činjenice da je novim zakonskim propisima Grad Ogulin izgubio
znatan dio prihoda, bili smo prisiljeni pronalaziti nove izvore financiranja u okviru
zakonskih mogućnosti.
Zbog toga je Grad Ogulin od 01. siječnja 2015. godine uveo prirez po stopi od
10 %, kao jednu od nužnih mjera koja će se u vrijeme otežanih uvjeta financiranja
pomoći podmirivanje javnih potreba i razvoja Grada. Treba reći da prihod od
poreza neće namiriti niti 20 % smanjenih prihoda proračuna zbog novih zakonskih
propisa, temeljem kojih Grad Ogulin gubi godišnje oko 1/3 Proračuna ili oko 13
milijuna kuna.

-

Poduzeli smo niz mjera za smanjenje rashoda i to:
smanjen je broj uposlenih u gradskoj upravi i tvrtkama u vlasništvu grada
20 % je smanjena naknada za prijevoz na posao
20 % su smanjene naknade vijećnicima i tijelima Grada Ogulina
50 % je smanjena otpremnina za odlazak u mirovinu
5 % je smanjena naknada za bolovanje na teret poslodavca
50 % su smanjene jubilarne nagrade
u potpunosti je ukinut prekovremeni rad
značajno su smanjena sredstva za obilježavanje Dana grada i drugih
manifestacija
preko 20 % su smanjena sredstva za sve udruge kao i ostale tekuće donacije

Za sve poslovne događaje provedena je sustavna kontrola izvršavanja
proračuna, praćenje i analiza likvidnosti, te plaćanje u skladu s dospijećem.
Sklopljeni ugovori o prijevozu učenika srednjih škola.
Proveden je javni natječaj za stipendiranje učenika i studenata.
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U cijelosti je realiziran program koji se odnosi na socijalnu skrb.
Pojedinačno su analizirani zahtjevi za odobravanje drugačijeg radnog vremena
od propisanog.

Zaključen je posao na obradi prijava šteta od elementarne nepogode
uzrokovane vremenskom nepogodom ledenom, kišom i svim građanima kod kojih
je utvrđena šteta isplaćena je određena naknada za ublažavanje posljedica od
elementarne nepogode.
Stalna suradnja s KARL-om.
Sudjelovanje u radu LAG-a Frankopan.
Realizirana je Odluka o uvjetima za subvencioniranje kamata na poduzetničke
kredite u 2014. godini.
5) KULTURA I TURIZAM
Tijekom ljeta 2014. godine u Ogulin je organiziran ljetni, multikulturni festival
Frankopanske ljetne večeri, koji pučanstvu ogulinskog kraja, ali i gostima omogućuje
da uživaju u koncertima klasične, klapske, zborske, folklorne i zabavne glazbe,
kazališnim predstavama, izložbama i plesnim izvedbama umjetnika iz raznih krajeva
Hrvatske i inozemstva.
Na Frankopanskim ljetnim večerima 2014. godine realizirani su slijedeći programi:
04. 07. 2014. „Laku noć, majko“ – kazališna predstava GD „Đula“
05. 07. 2014.
Koncert orkestra: Limena glazba Duga Resa, Puhački orkestar grada Karlovca i Puhački
orkestar DVD-a Ogulin.
Nastup ogulinskih, stupničkih i pisarovačkih mažuretkinja.
06. 07. 2014.
Dani hrvatskog slavuja- Imbre de Murske
Svečani koncert HPD „Klek“ povodom 120. Obljetnice zbora
Gost: Nikša Radovanović, tenor, prvak Opere HNK Zagreb
11. 07. 2014.
Međunarodni festival folklora – Koncert
Sudionici: Folklorni ansambl iz Argentine, Gruzije, Rusije, Tajvana i Hrvatske

-912. 07. 2014.
Gudački kvartet Sebastijan – koncert
13. 07. 2014.
Klapa Šufit – koncert proslavljene splitske klape

18. 07. 2014.
„Lijepo sam ti rekao“
Kazališna predstava ZAKUD-a Karlovačke županije
20. 07. 2014.
Svečano zatvaranje Frankopanskih ljetnih večeri.
Koncert KUD-a „Klek“ Ogulin
Gosti: KUD „Vrilo“ Obrovac Sinjski
U periodu od 05. prosinca 2014. do 09. siječnja 2015. godine u Ogulinu je u
organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Ogulin održana manifestacija Advent u Ogulinu.
Program je bio izuzetno bogat, a realiziran je kroz brojne sadržaje: kazališne
predstave, koncerte i izložbe.
U periodu od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine Zavičajni muzej Ogulin je
posjetilo 1717 posjetitelja.
U suradnji s Hrvatskim željezničkim muzejom u Ogulinu je postavljena izložba
„Pruga prvog svjetskog rata“ koja se odnosi na izgradnji dionica Oštarije – Plaški –
Vrhovine.
Gradsku knjižnicu i čitaonicu dnevno posjeti u prosjeku preko 220 korisnika:
posuditi i vratiti knjige, potražiti literaturu za seminarski rad, posuditi DVD, čitati u
čitaonici časopise, koristiti računala, prisustvovati predavanjima, predstavljanjima
knjiga, radionicama, razgledavati izložbe, igrati se u igraonici.
U periodu srpanj – prosinac 2014. Godine u knjižnici su održane slijedeće
izložbe:
- Izložba „Biljke u svjetlu Božića“
- Izložba pisanica
- Izložba slika Marije Radinović
- Izložba „Moj komadić zemlje“
- Izložba „Ruke govore“
- Izložba dječjih radova
- Samostalna izložba crteža i slika Sandre Vukelić
- Adventska izložba Udruge „Radost“
U drugom polugodištu 2014. Godine održana su slijedeća predavanja:
- Predavanje i promocija knjige Nikola Žuvel „Muškarac i žena u procjepu“
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Predavanje Branka Ivanovića „Sreća i međuljudski odnosi“
Održan tjedan psihologije
Predavanje Anite Šupe – Istina i laži o hrani

Održano je preko 100 radionica za djecu.

U periodu od srpnja do prosinca održane su sljedeće promocije knjiga gostovanje
pisaca:
- Druženje s piscem Mirom Gavranom
- Druženje s književnicom Vedranom Raden
- Predstavljanje međunarodne zbirke poezije „Pjesme koje nam život znače“
- Promocija knjige Tihomira Dujmovića
- Predstavljanje knjige Višnje Biti „Samo još jedanput“
- Predstavljanje knjige dr. Dubravke Crnojević – Carić „Gluma i identitet“,
„Melankonija i smijeh na hrvatskoj pozornici od Držića do Vidića“
- Promocija knjige Josipa Jelenca
- Multimedijalno predavanje Stipe Božića „KZ – trijumf i tragedija“
- Večer ljubavne poezije Željka Krznarića kroz riječi i glazbu
- Putopisno predavanje Tomislava Perka
- Predstavljanje literarnog stvaralaštva Terezije – Ružice Dinter
- GRAD – glazbeno – pjesnička večer posvećena Vukovaru i Siniši Glavaševiću
„Priče iz Vukovara“
- Poetsko – glazbena – večer s Enisom Kiševićem, Lidijom Puđak i Leom Šprajc
Ivanina kuća bajke u periodu od srpnja do prosinca 2014. godine realiziralo je
5.142 posjeta, te 1.021 posjetitelj za dodatni sadržaj (radionice, pripovjedaonice,
čitanje bajki). Osiguran asortiman za suvernirnicu, napravljen plan u skladu s studijom
o mogućnostima razvoja suvenira.
Ivanina kuća bajke primila je 4 nagrade (Hrvatskog muzejskog društva,
Hrvatskog dizajnerskog društva, UHPA i časopis Way to Croatia).
Provedena aktivnost „Za moj Ogulin“ – dodijeljene su nagrade za najljepše
uređen okoliš.
Nastavljena je priprema projektne dokumentacije za projekt „Održivo
korištenje kanjona Dobre, Đulinog ponora i Medvednice“. Prema Odluci Turističkog
vijeća i Skupštine Turističke zajednice Grada Ogulina, krovno idejno rješenje je
upućeno na usvajanje Gradskom vijeću koje je isto i usvojilo.
Strateški markentiški plan - uspostavljen kontakt primljene ponude od
Fakulteta za hotelski menedžment Opatija te održan zajednički sastanak.
Menedžment projekta Ogulin – zavičaj bajke. Aktivnosti se nastavljaju u
smislu jačanja brenda.
- 11 Podnesen završni izvještaj od strane SAFU dana 07. studenog 2014. godine i
naplaćena posljednja rata sufinanciranje od strane SAFU. Od navedenog datuma teče
rok od 7 godina monitoringa EU.
6) OSTALE AKTIVNOSTI

Dana 10. srpnja 2014. godine održan je zajednički sastanak sa svim
predsjednicima Mjesnih odbora.
U periodu od srpnja do studenog 2014. godine održani su sastanci u svim
Mjesnim odborima (izuzev Mjesnog odbora Donje Dubrave koji nije bio uspostavljen)
i održani radni sastanci s vijećnicima Vijeća Mjesnih odbora. Od strane grada na svim
sastancima sudjelovali su:
- Jure Turković, gradonačelnik,
- Zdravko Salopek, voditelj Odsjeka,
- Zdravko Paušić, direktor Vodovoda i kanalizacije Ogulin,
- Ivica Salopek, direktor SKG-a Ogulin,
Sastanci su održani u večernjim satima prema slijedećem rasporedu:
- 14. 07. 2014. u MO Prapuće – Zagrad
- 15. 07. 2014. u MO Sveti Petar – Puškarići
- 17. 07. 2014. u MO Ogulin
- 21. 07. 2014. u MO Salopek selo
- 19. 08. 2014. u MO Žegar – Podvrh
- 21. 08. 2014. u MO Lomost
- 25. 08. 2014. u MO Sveti Jakov
- 29. 08. 2014. u MO Drežnica
- 22. 09. 2014. u MO Hreljin Ogulinski
- 06. 10. 2014. u MO Proce
- 09. 10. 2014. u MO Otok Oštarijski
- 13. 10. 2014. u MO Turkovići
- 15. 10. 2014. u MO Ribarići
- 20. 10. 2014. u MO Desmerice
- 22. 10. 2014. u MO Jasenak
- 23. 10. 2014. u MO Trošmarija
- 29. 10. 2014. u MO Gornje Dubrave
- 05. 11. 2014. u MO Ponikve
- 10. 11. 2014. u MO Potok Musulinski
Nakon ponovljenih izbora u MO Donje Dubrave i konstituiranja Vijeća MO sličan
sastanak planiramo održati s izabranim vijećnicima MO Donje Dubrave.
Dana 08. srpnja 2014. godine održan je sastanak u Ministarstvu obrane RH, a
tema sastanka je bio status Vojarne Sveti Petar.

- 12 Dana 09. srpnja 2014. godine održan je sastanak u Uredu predsjednika RH g. Ive
Josipovića, a teme sastanka bile su nove Izmjene i dopune Zakona o regionalnom
razvoju te izmjenama Zakona o brdsko planinskom području kao i ukidanje
Općinskog suda u Ogulinu.
Dana 16. srpnja 2014. godine delegacija Grada Ogulina održala je sastanak u
Zagrebu s zamjenikom ministra turizma.

Dana 21. srpnja 2014. godine održana sjednica Upravnog odbora LAG-a
Frankopan.
Dana 22. srpnja 2014. godine održana sjednica Vijeća za prevenciju Grada
Ogulina.
Dana 11. kolovoza 2014. godine održana sjednica s Gradskim društvom Crvenog
križa.
Dana 20. kolovoza 2014. godine održana sjednica Skupštine Radio Ogulina.
Dana 21. kolovoza 2014. godine održana sjednica Odbora za Dan grada.
Dana 27. kolovoza 2014. godine održana sjednica radne skupine za izradu
strategije.
Dana 29. kolovoza 2014. godine održan sastanak u Zagrebu s g. Ivicom Plišićem,
generalnim direktorom Hrvatskih voda.
Dana 30. kolovoza 2014. godine sudjelovanje na misi u Udbini.
Dana 04. rujna 2014. godine održana sjednica Partnerskog vijeća.
Dana 10. rujna 2014. godine u Ogulinu je svečano otvorena Medicina rada.
Dana 11. rujna 2014. godine u Ogulinu je obilježena 50. Obljetnica pedijatrije.
Dana 12. rujna 2014. godine održana je svečana sjednica Gradskog vijeća
povodom Dana Grada Ogulina, a istog dana održana je svečanost povodom obnove
parne lokomotive u Ogulinu i obilježavanje 100-te obljetnice izgradnje Ličke pruge.
Dana 18. rujna 2014. godine u Ogulinu je održan susret s djecom iz prijateljskog
Gignaca.
Dana 25. rujna 2014. godine održan u Ogulinu sastanak s Hrvatskim cestama i
Županijskom upravom za ceste.
- 13 Dana 01. listopada 2014. godine održan sastanak u Karlovcu u Uredu župana.
Dana 14. listopada 2014. godine u Požegi održana sjednica Udruge gradova.
Dana 15. listopada 2014. godine u Karlovcu održana sjednica Gospodarske
komore.
Dana 17. listopada 2014. godine u Zagrebu održan sastanak u Hrvatskim vodama.

Dana 20. Listopada 2014. Godine u Karlovcu održana sjednica Skupštine KODOS-a.
Dana 21. listopada 2014. godine održana sjednica gradonačelnika i načelnika u
Uredu župana u Karlovcu.
Dana 23. listopada 2014. godine održan sastanak u Zagrebu u Fondu za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost.
Dana 24. listopada 2014. godine u Ogulinu održana svečanost pod nazivom „Dani
meda u Ogulinu“.
Dana 29. listopada 2014. godine u Ogulinu je održan sastanak na kome je bio
nazočan župan Ivan Vučić s suradnicima i čelni ljudi Instituta Ivo Pilar iz Zagreba s
ciljem da se u Ogulinu u dogledno vrijeme ustroji ispostava navedenog Instituta.
Dana 31. listopada 2014. godine u skladu s dugogodišnjom tradicijom položeni su
vijenci i zapaljene svijeće za sve umrle i poginule na grobljima Sveti Jakov, Sveti Petar,
Zagorje, Hreljin kao i na Trgu hrvatskih rodoljuba.
Dana 03. studenog 2014. godine održana sjednica Radne skupine za izradu
strategije.
Dana 04. studenog 2014. godine potpisan je predugovor s tvrtkom „Montera“.
Dana 12. studenog 2014. godine izaslanstvo Grada Ogulina sudjelovalo je u
obilježavanju obljetnice stradanja Saborskog.
Dana 13. i 14. studenog 2014. godine u Šibeniku je održana Skupština Udruge
gradova.
Dana 16. studenog 2014. godine izaslanstvo Grada Ogulina sudjelovalo je u Slunju
na obilježavanju obljetnice stradanja Slunja.
Dana 17. studenog 2014. godine održana svečanost povodom završetka radova na
Osnovnoj školi „Ivane Brlić Mažuranić“.
- 14 Dana 19. studenog 2014. godine u Zagrebu je održana sjednica Predsjedništva
Udruge gradova.
Dana 25. studenog 2014. godine održana Skupština Vodovoda i kanalizacije
Ogulin.
Dana 26. studenog 2014. godine održana Skupština Turističke zajednice Ogulin.
Dana 02. prosinaca 2014. godine održana sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina.

Dana 03. prosinca 2014. godine održan sastanak gradonačelnika i načelnika u
Karlovcu u Uredu župana.
Dana 04. prosinca 2014. godine održana Skupština LAG-a Frankopan. Izabran novi
predsjednik g. Nenad Janković.
Dana 10. prosinca 2014. godine održana u Zagrebu sjednica Predsjedništva
Udruge gradova vezano za nove zakonske propise.
Dana 16. prosinca 2014. godine sjednica Predsjedništva Udruge gradova u
Zagrebu.
Dana 17. prosinca 2014. godine u Karlovcu održana Skupština Razvojne agencije
„KARLE“.
Dana 18. prosinca 2014. godine održano primanje djece nezaposlenih roditelja.
Dana 19. prosinca 2014. godine održana sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina,
na kojoj je Gradsko vijeće između ostalog donijelo i Proračun za 2015. Godinu.
Istog dana održan je i božićno – novogodišnji prijem gradonačelnika.
Dana 22. prosinca 2014. godine održan je sastanak i Udruzi „Radost“.
Dana 30. prosinca 2014. godine održana Skupština Radio Ogulina i imenovana
Uprava u skladu s novim Društvenim ugovorom.
ZAKLJUČAK
Smatram da je ova izvršna vlast uspješno koordinirala radom svojih upravnih
tijela, ustanova i trgovačkih društava. Grad Ogulin je svoje zadaće izvršavao u skladu
sa Zakonom i s načelima fiskalne odgovornosti. Proračun je svo vrijeme bio stabilan i
likvidan.
Kod izvršenja Proračuna vodilo se računa o namjenskom i odgovornom trošenju
rashoda.
- 15 Otvoreni smo i spremni na dobre prijedloge i sugestije, na svaku inicijativu kojom
osiguravamo bolje gospodarske, socijalne i druge uvjete življenja naših žitelja.
Na kraju se želim zahvaliti na dobroj suradnji svojim zamjenicima, pročelnicama,
svim djelatnicima gradske uprave, direktorima tvrtki, te ravnateljima ustanova u
vlasništvu Grada te svim vijećnicima Gradskog vijeća.
Ono što je posebno bitno, uvijek moramo biti spremni na suradnju, da bismo se
dogovorili oko najboljih rješenja.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK
_______________
Jure Turković, dipl. ing. građ.

