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PREDMET: Izvješće o radu gradonačelnika Grada Ogulina za razdoblje od srpnja do prosinca
2015. godine
- dostavlja se
Poštovani,
u privitku Vam dostavljam Izvješće o radu gradonačelnika Grada Ogulina za razdoblje od 01.
srpnja do 31. prosinca 2015. godine, na nadležno postupanje prema Gradskom vijeću Grada
Ogulina.
S poštovanjem!
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Jure Turković, dipl. ing. grañ.
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GRAD OGULIN
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA
Od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine.

Ogulin, veljača 2016.
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Poštovani,
sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, predstavničkom tijelu Grada
Ogulina podnosim Izvješće o radu za razdoblje od 01. srpnja 2015. do 31. prosinca 2015.
godine, čime ispunjavam zakonsku i statutarnu obvezu da kao čelnik jedinice lokalne
samouprave dva puta godišnje dajem detaljan prikaz svog 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 grañana Grada Ogulina, pa
se u tom pravcu kreću svi poduzeti programi i mjere na razini rada izvršne vlasti.
Unatoč tome što je od 01. siječnja 2015. godine na snazi niz, za Grad Ogulin izuzetno
nepovoljnih zakonskih propisa, zadržali smo financijsku stabilnost, uredno izvršavali svoje
obveze, nismo se zaduživali, već smo racionalno raspolagali svojom imovinom.
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),
unapreñenje 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 u drugoj polovici 2015. godine održalo je 3 sjednice Gradskog vijeća.
(02. 09. 2015., 01. 12. 2015. i 18. 12. 2015.) u ukupnom trajanju 11 sati i 5 minuta. Na
dnevnom redu razmotreno je 56 točaka od čega je Gradsko vijeće donijelo 53 akta (proračun,
izmjene i dopune proračuna, odluke, rješenja, zaključke, suglasnosti) .
Doneseni akti su objavljeni u Glasniku Karlovačke županije.
Na sjednicama Gradskog vijeća vijećnici su postavili 33 pitanja i na sva pitanja su dobili
pismene ili usmene odgovore.
Sjednice su održali i odbori i komisije Gradskog vijeća i to:
- Odbor za izbor i imenovanje – 3 sjednice
- Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost – 3 sjednice
- Odbor za financije i gradski proračun – 3 sjednice
- Odbor za meñunacionalne odnose – 3 sjednice
- Odbor za gospodarski razvoj Grada – 4 sjednice
- Odbor za graditeljstvo, prostorni razvoj Grada – 3 sjednice
- Odbor za društvene djelatnosti – 3 sjednice
- Odbor za promet i veze – 4 sjednice
- Odbor za zdravstvo – 3 sjednice
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- Odbor za umirovljenike – 3 sjednice
- Savjet mladih Grada Ogulina – 2 sjednice
U razdoblju srpanj – prosinac 2015. godine održane su slijedeće sjednice i sastanci
Savjeta, Vijeća i Povjerenstva gradonačelnika:
- Povjerenstvo za obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine – 4 sjednice
- Vijeće za prevenciju – 1 sjednica
- Sjednica kolegija – 5 sjednica
- Radna skupina za izradu strategije Grada Ogulina – 1 sjednica
- Savjet za branitelje – 3 sjednice
- Povjerenstvo za provoñenje natječaja za dodjelu poslovnog prostora – 1 sjednica
- Povjerenstvo za stipendiranje učenika i studenata – 1 sjednica
Održan prijem brojnih stranih i domaćih gostiju, organizacija protokolarnih
manifestacija, protokolarnih sastanaka, radionica i seminara, potpisivanje ugovora, polaganje
vijenaca.
Rad sa medijima u dogovoru intervjua, snimanja za radijske i televizijske emisije,
davanje odgovora na pitanja novinara, davanja priopćenja za elektroničke i tiskovne medije,
organizacija sastanaka i redoviti prijem svih grañana svake srijede.
Suradnja s inozemnim gradovima prijateljima.
Suradnja sa županijom i domaćim gradovima.
Suradnja s Vladom Republike Hrvatske i svim ministarstvima.
Suradnja s prosvjetnim ustanovama, svim tvrtkama i ustanovama u vlasništvu Grada.
Suradnja sa svim udrugama i Mjesnim odborima.
2). STAMBENO KOMUNALNI POSLOVI, PROSTORNO UREðENJE, ZAŠTITA
OKOLIŠA I IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI
Značajne aktivnosti su odreñene po pitanju pristiglih predmeta vezanih za postupke
ozakonjenja nezakonito izgrañenih zgrada, što se vidi u broju odrañenih predmeta za
zadržavanje nezakonito izgrañene zgrade u prostoru, odnosno komunalnog doprinosa za iste.
Obimni poslovi obavljaju se u pripremi za izradu ili izmjene i dopune PPUG-a Ogulin.
Nastavljene su aktivnosti u rješavanju imovinsko pravnih poslova sa naglaskom na
registru imovine za koji svaki mjesec preuzimamo dio obrañenog područja, rješavaju se
nagodbe za rekonstrukciju cesta, obrañuju zahtjevi grañana, zastupa se Grad u sudskim
postupcima.
Sudjelovali smo u pripremama za preuzimanje katastarskih podataka u svrhu obnove
zemljišnih knjiga za katastarske općine koje su van snage.
Svakodnevno i redovito obavljanje poslova iz djelokruga komunalnog redarstva.
Nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu, Odluke o nerazvrstanim cestama,
Odluke o načinu držanja i postupanja s psima i mačkama lutalicama, održavanje javne rasvjete.
Provedba Operativnog plana i podloga, za obavljanje poslova zimske službe,
koordinacija i nadzor izvoñača radova na provoñenju zimske službe.
Rješavanje zahtjeva za zauzimanje javnih površina.
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Rješavanje zahtjeva za prekop javnih površina, kontrola i sanacija divljih odlagališta.
Obavljeni su značajni radovi na redovnom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih
cesta na području Grada Ogulina te predlaganju rješenja za poboljšanje stanja i sigurnosti svih
sudionika u prometu.
Izvršeni su radovi na sanaciji gradskih stanova u Ulici Josipa bana Jelačića 10, Josipa
bana Jelačića 2, Augusta Šenoe 12, Saborčanska 2.
Izrañeno je Izvješće o energetskom pregledu javne rasvjete Grada Ogulina (32 mjerna
mjesta).
Izrañena je projektna dokumentacija projekata energetske učinkovite i ekološke javne
rasvjete Grada Ogulina za cca 750 rasvjetnih tijela, odnosno 29 mjernih mjesta.
Značajne radnje su obavljene za zaštitu okoliša i prirode „Otpad posloži i pametno
odloži“.
U tijeku su radovi na izgradnji zgrade mrtvačnice na Mjesnom groblju Mjesnog odbora
Donje Dubrave.
Završeni su radovi na rekonstrukciji I faze ulice Bošt planske oznake S – 2.
Završeni su radovi na rekonstrukciji dijela Bukovničke ulice (od Sitara do ulice Brod).
Proveden je postupak prikupljanja ponuda, sklopljen je Ugovor i završeni su radovi za
izvoñenje električnih instalacija energetski učinkovite javne rasvjete u Bolničkoj ulici.
Završeni su radovi na rekonstrukciji raskrižja Trg hrvatskih rodoljuba u mini kružno
raskrižje.
U tijeku je izdavanje lokacijske dozvole rekonstrukcije dijela ulice Struga (od Policije
do bivše zgrade SKG-a) i nastavlja se daljnje rješavanje imovinsko pravnih odnosa.
Pokrenuta je izrada idejnog projekta potrebnog za ishoñenje lokacijske dozvole
rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste oznake OG. A – 04 (Sveti Petar) s nadvožnjakom i
raskržjem na D 42.
U tijeku je nastavak sreñivanja katastarskog stanja zemljišta i izrade tehničke
dokumentacije propusta potoka Ratković na prometnici Zagorje – Desmerice.
Pokrenut je postupak izvlaštenja prema jednom vlasniku nekretnina u svrhu izvoñenja
radova na rekonstrukciji I faze ulice Bošt planske oznake S – 2 u Ogulinu.
U tijeku je postupak izrade grañevinsko – prometnog projekta rekonstrukcije raskrižja
ulica Svetog Roka – Bolnička – Lomošćanska (D 42 – LC 34101) u mini kružno raskrižje.
U tijeku je nastavak radnje postupka izvlaštenja prema jednom vlasniku nekretnine u
svrhu izvoñenja radova na produžetku ulice Petra Preradovića izmeñu ulica B. Frankopana i
Bolničke ulice (Struga).
U tijeku je nastavak rješavanja imovinskopravnih odnosa i postupka izvlaštenja prema
jednom vlasniku nekretnine u svrhu izvoñenja radova za gradnju sabirne ulice na SabljacimaII etapa.
U tijeku je nastavak aktivnosti oko izrade dokumentacije za ishodovanje Rješenja o
izvedenom stanju za objekte u vlasništvu grada Ogulina (legalizacija objekata NK Mladost,
NK Dobra).
Brojne aktivnosti oko pripreme dokumentacije radi kandidiranja projekta za razna
Ministarstva za sufinanciranje.
Nastavak aktivnosti oko rješavanja imovinskopravnih odnosa s Državnim uredom za
upravljanje državnom imovinom za projekt sportsko rekreacijskog centra Kranjčevka, za
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pristupnu cestu do glavnog gradskog pročistača, za zemljište koje je prostornim planom
rezervirano za pretovarnu stanicu (gospodarenje otpadom), za zgradu bivšeg zapovjedništva B.
Frankopana 9 i druge.
Stalne aktivnosti s predsjednicima mjesnih odbora na rješavanju problematike u
Mjesnim odborima.
Gotovo u potpunosti su završeni radovi na kanalizacijskom sustavu ZONA BB-BC.
Rekonstruirano je 12.500 m glavnog vodovodnog voda (vrijednost radova na izgradnji
kanalizacijskog sustava zona BB-BC i rekonstrukciji glavnog vodovodnog voda iznosi oko 30
milijuna kuna).
U suradnji s Hrvatskim vodama rekonstruiran je cjevovod PAPEŽI u Drežnici u
ukupnoj dužini 5 km.
Ugrañeno automatsko s daljinskim nadzorom kloriranje. Na vodovodnom sustavu
zamijenjeno 560 vodomjera. Izvršeno je ispitivanje kvalitete pitke vode za 165 uzoraka.
3) GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA
Nakon značajnih aktivnosti koje su bile u periodu siječanj- lipanj 2015. godine
(potpisani ugovori s tvrtkom Altpro d.o.o., Monterra d.o.o. i Ferus d.o.o.), druga polovica
godine bila je u tom pogledu dosta „mirnija“ i sa manje značajnih dogañaja, ali ipak važnija i
konkretnija.
Svakako je bitno naglasiti da je tvrtka Reneteh Ogulin d.o.o. pronašla strateškog
partnera, dokapitalizirana je stranim novcem i konačno dobila novog vlasnika. Sada je Reneteh
Ogulin d.o.o. u 100% vlasništvu društva Surya Partners 1, Republika Slovačka.
S novim vlasnicima obavili smo niz razgovora, pregovora i upoznavanja slovačkih investitora s
našom domaćom regulativom. Reneteh Ogulin je tvrtka za proizvodnju električne i toplinske
energije. Novi vlasnik je, analizirajući stanje energije na tržištu, pristupio preinaci same
tehnologije.
Reneteh će proizvoditi 4,9 MW električne energije i preko 10 MW toplinske energije. Tvrtka
Reneteh je za potrebe zbrinjavanja toplinske energije osnovala tvrtku kćer Otočki vrtovi čija
djelatnost će biti proizvodnja peleta i drvnih proizvoda. Realizacija tog projekta očekuje se u
2016. godini. Što se tiče projekta Reneteh tj. energane izabrani su projektanti, izvoñači radova,
nadzorni inženjer (svi iz Ogulina) i radovi na projektu su počeli 11.12. 2015. godine, sa
zemljanim radovima, a završetak radova na projektu energane se očekuju krajem 2016.
Izrañen je Programa potpore poljoprivredi Grada Ogulina za 2016. godinu, Programa
potpore poduzetništvu, malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina za 2016. godinu.
Zaprimani su i obrañivani zahtjevi za subvencije u poljoprivredi.
Zaprimanje i obrada zahtjeva za subvencije u gospodarstvu, te organizirani sastanci sa
poduzetnicima i prezentirani EU fondovi.
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4) FINANCIJE, UPRAVA I SAMOUPRAVA
U odsjeku za financije obavljaju se poslovi planiranja i izrade proračuna, praćenje i
kontrola njegova izvršavanja, sastavljanje propisanih financijskih izvješća, voñenje glavne
knjige i pomoćnih računovodstvenih knjiga, obračun i isplata plaća, naknada i drugih izdataka
sa pratećim evidencijama i izvješćima, blagajničko poslovanje, voñenje knjige ulaznih računa,
poslovi razreza i naplate gradskih poreza te ostali tekući poslovi vezani uz financijsko
poslovanje Proračuna Grada Ogulina.
U izvještajnom razdoblju od 01.07.2015. do 31.12.2015. sačinjeni su i dostavljeni
nadležnim institucijama slijedeći plansko financijski dokumenti:
- Financijski izvještaji Proračuna Grada Ogulina za razdoblje I – VI mjeseca 2015. godine
(obrasci PR- RAS, Obveze i Bilješke uz financijske izvještaje).
- Konsolidirani financijski izvještaji Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od I – VI mjeseca
2015. godine (objedinjeno izvješće s uključenim proračunskim korisnicima na propisanim
obrascima)
- Financijski izvještaji Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od I – IX mjeseca 2015. godine.
- Nacrt Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 01.
siječnja do 30 lipnja 2015. godine.
- Nacrt i prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu i projekcije za 2017. godinu i
2018. godinu
- Nacrt Odluke o izvršavanju proračuna Grada Ogulina za 2016. godinu
- Nacrt II izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2015. godinu
- Izvještaj o zaduženju, danim jamstvima i suglasnostima za zaduživanje- obrazac IZJ za
razdoblje od IV-VI mjeseca 2015. godine i VII-IX mjeseca 2015. godine
- Ostali financijski dokumenti kojima su se periodično izvještavala nadležna tijela temeljem
raznih zakonskih i podzakonskih akata (Ministarstvo financija, Državna uprava za zaštitu i
spašavanje, Hrvatske vode, Državni zavod za statistiku i dr.).
Svi poslovni dogañaji su se knjigovodstveno evidentirali po načelu dvojnog
knjigovodstva. Voñene su obvezne poslovne knjige, dnevnik i glavna knjiga (evidencija
prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i evidencija stanja promjene imovine, obveza i izvora
financiranja) te pomoćne knjige.
Svakodnevno zaprimanje ulaznih računa, njihovo evidentiranje u knjizi ulaznih računa,
likvidiranje, povezivanje s narudžbenicama i ugovorima te knjiženje po vrstama rashoda,
plaćanje istih vodeći računa o izvršavanju proračunskih pozicija (u izvještajnom razdoblju
zaprimljeno je više od 900 ulaznih računa).
U području zaštite i spašavanja i vatrogastva obavljen je inspekcijski nadzor Državne
uprave za zaštitu i spašavanje temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu. Ažurirana je Procjena
ugroženosti, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.
U djelokrugu poslova vatrogastva ažuriran je Plan zaštite od požara, provodi se
financijsko i stručno praćenje rada Javne vatrogasne postrojbe Ogulin, Područne vatrogasne
zajednice Ogulin i dobrovoljnih vatrogasnih društava.
U normativnom dijelu izrañeni su akti koji su usvojeni po nadležnim tijelima i to:
- Prijedlog odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova javnog prijevoza učenika
srednjih škola sa prebivalištem na području Grada Ogulina.
Grad Ogulin, Ul. B. Frankopana br. 11; Tel. 52 51 78; 52 29 22; Fax. 52 28 21

-8-

- Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje
Grada Ogulina
- Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe
spašavanja- stanica Ogulin za 2016. godinu
- Prijedlog programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu
- Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
- Prijedlog Godišnje analize stanja sustava zaštite i spašavanje za 2015. i Godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
- Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada
Ogulina za 2016. i 2017. godinu
- Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada
Ogulina
- Prijedlog Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode
organizacije civilnog društva
- Prijedlog Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za
2016. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga iz područja sporta
- Izrañeni su Ugovori o prijevozu učenika srednjih škola
- Temeljem Socijalnog programa Grada Ogulina za 2015. godinu, nakon analize ispostavljena
su Rješenja za troškove stanovanja
- Isplaćene su naknade za besplatni topli obrok učenicima čiji su roditelji korisnici zajamčene
minimalne nakade. Navedeno pravo ostvarilo je 45 učenika osnovnih škola
- Naknadu za opremu novoroñenog djeteta u promatranom razdoblju ostvarila su 54 roditelja
- Za 202 korisnika isplaćena je naknada za grijanje na drva
- Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u promatranom periodu ostvarilo je 137 korisnika
- Novčanu naknadu za blagdan Božića ostvarilo je 152 djece nezaposlenih roditelja i djece
smještene u udomiteljskim obiteljima.
- Raspisan je natječaj za dodjelu 12 studentskih i 7 učeničkih stipendija, održana sjednica
Povjerenstva za stipendiranje učenika i studenata te je proveden postupak bodovanja.
Pripremljena je dokumentacija za Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u
sportu Grada Ogulina za 2016. godinu.
5) KULTURA I TURIZAM
U periodu od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine u Gradskoj knjižnici i čitaonici
postavljeno je 5 izložbi:
- Izložba dječjih radova s ljetnih radionica
- Izložba postera na njemačkom jeziku povodom Europskog dana jezika
- Izložba slika Božice Mališ
- Izložba fotografija Mire Turkovića „Igra svjetlosti“
- Izložba- Najbolje fotografije natječaja za najbolju speleološku fotografiju
Predavanja
-26. listopada- Putopisno predavanje Novi Zeland- život na jugu- Tomislav Perko
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- 11. studenog- svjetlosno onečišćenje- kako smo izgubili noć- Boris Štromar
- 13. studenog- priča obitelji Sabljak- Put sv. Jakova- Camino de Santiago
Manifestacije
- 14. rujna- književna karavana - šest autora, tri zemlje iz Hrvatske, Austrije i Njemačke
- 25. rujna- Obilježavanje Europskog dana jezika- profesori i učenici Obrtničko- tehničke škole
Ogulin i Gimnazije Bernardina Frankopana Ogulin organiziraju „Večer poezije, proze i drame
na europskim jezicima“.
- 15. listopada do 15. studenoga- Mjesec hrvatske knjige 2015. godine
- 15. listopada- sudjelovanje u natjecanju u čitanju na glas
- 16. listopada- susret s književnikom Ivicom Prtenjačom
- 15. listopada do 15. studenog- Svjetlosno čitanje- edukativna radionica na e- čitačima i
tabletu
- 15. listopada do 15. studenoga- Sudjelovanje u nacionalnom kvizu za poticanje čitanja
- 26. listopada putopisno predavanje Tomislava Perka
- 28. listopada- Sajam knjiga
- 13. studenoga- Obilježavanje 177. godišnjice roñenja Augusta Šenoe
Predstavljanje knjiga
15. listopada- Predstavljanje romana „Brdo“
25. studenoga- Predstavljanje književnika Emira Sokolovića
29. prosinca- Glazbeno- poetski recital u spomen Dobriši Cesariću.
Održane su mnogobrojne radionice
Programi koji su realizirani na Frankopanskim ljetnim večerima:
- 03.-05. srpnja- dani hrvatskog slavuja- Ilme de Murske
- 03. srpnja- Koncert duhovne glazbe HPD Klek Ogulin i zbora „ARC EN CIEL“, Gignac,
Francuska
- 04. srpnja- Koncert zbora „ARC EN CIEL“ i HPD Klek Ogulin
- 05. srpnja- Svečano otvorenje izložbe „Ilma, naša Ogulinka“
- 10. srpnja- Meñunarodni festival folklora ZABA 2015.
- 11. srpnja- Koncert SKD-a „Prosvjeta“- Pododbor Ogulin
- 12. srpnja- Koncert SEVDAHA
- 17. srpnja- Koncert KUD-a „Klek“ Ogulin i Folklorne skupine „DO LUSCO O FUSCO“,
Galicija, Španjolska
- 18.srpnja- Svečani koncert puhačkog orkestra DVD-a Ogulin i limene glazbe Duga Resa
- 19. srpnja- Svečano otvorenje izložbe likovnog društva „Frankopan“
Advent u Ogulinu:
- 04. prosinca- Izgubljeni anñeo sv. Nikole
- 05. prosinca- Kazališna predstava dječjeg vrtića „Bistrac“
- 06. prosinca- svečano otvorenje manifestacije „Advent u Ogulinu“, svečani program i
paljenje božićne svjetlosne dekoracije
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- 07. prosinca- „Adventski frizerski darovi“, besplatna izrada frizura
- 12. prosinca- Kazališna predstava KUD-a „Paurija“ Dubravci, „KAD DOJDE VRIME“
- 13. prosinca- Božićna izložba akademskog slikara Hrvoja Puškarića
- 15. prosinca- Božićni koncert učenika osnovne glazbene škole pri OŠ IBM
- 16. prosinca- Sajam vježbeničkih tvrtki Gimnazije Bernardina Frankopana Ogulin
- 18. prosinca- „GODINA MILOSRðA“, izložba likovnih uradaka u kojoj su sudjelovale
ogulinske osnovne i srednje škole te edukacijske ustanove i gradske udruge
- 19. prosinca- „BRAĆO PASTIRI, POHITITE“- Žive jaslice
- 19. prosinca- Božićni koncert puhačkog orkestra DVD-a Ogulin
- 20. prosinca- „BIJELI BOŽIĆ“, koncert tamburaškog orkestra KUD-a Klek Ogulin
- 23. prosinca- „ISKRICE DOBROTE“, posjet Djeda Božićnjaka i podjela poklona djeci
- 27. prosinca- „NA DOBRO VAM DOŠAL BOŽIĆ“, božićni koncert KUD-a Klek

U periodu od 01.srpnja do 31. prosinca 2015. godine, Zavičajni muzej Ogulin je
posjetilo 722 posjetitelja.
U periodu od 01.srpnja do 31. prosinca 2015. godine, Ivaninu kuću bajke posjetilo je
4.758 posjetitelja. 30. rujna 2015. godine, Ivaninu kuću bajke posjetio je Wim De Vos iz
Belgije, član ocjenjivačkog suda za nagradu Europski muzej za 2016. godinu, nakon čega je
Ivanina kuća bajke nominirana za nagradu Europski muzej 2016. godine koju dodjeljuje
Europski muzejski forum.
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KRONOLOGIJA AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA
01.07.2015. – 31.12.2015.
01.07.2015.- Sjednica Predsjedništva udruge gradova u Ogulinu
- dolazak delegacije prijateljskog grada Gignaca
02.07.2015.- Program u POU Ogulin posvećen gostima iz francuskog grada Gignaca
03.07.2015.- Koncert u crkvi sv. Križa u Ogulinu
04.07.2015.- Program posvećen gostima iz Francuske
05.07.2015.- Obilježavanje 24. obljetnice osnutka Bataljuna „Klek“ Ogulin
- Koncert pjevačkog zbora Gignac zajedno s gudačkim kvartetom Rucner
- Gostovanje na književnoj večeri SKD Prosvjeta, Pododbor Ogulin
09.07.2015.- Sjednica Savjeta za branitelje
10.07.2015.- Skupština KODOS-a u Karlovcu
13.07.2015.- Karlovac, svečana sjednica povodom Dana Grada
14.07.2015.- Zagreb, sastanak s potpredsjednikom vlade, g. Brankom Grčićem
15.07.2015.- Intervju za Novi list
17.07.2015.- Sjednica Savjeta za branitelje
- Primanje gostiju iz Španjolske
21.07.2015.- Gospić, svečana sjednica povodom Dana Grada
22.07.2015.- Sastanak u vezi štetnosti azbesta
23.07.2015.- Sjednica Savjeta za branitelje
24.07.2015.- sastanak s IO NK Ogulin
25.07.2015.- Skupština Udruge veterana
27.07.2015.- Skupština radio Ogulina
29.07.2015.- Karlovac, sastanak u vezi obilježavanja 20. obljetnice VRO „Oluja“
02.08.2015.- Karlovac, obilježavanje 20. obljetnice VRO „Oluja“
04.08.2015.- Polača, svečana sjednica povodom Dana općine
- Zagreb, svečanost povodom obilježavanja 20. obljetnice VRO „Oluja“
05.08.2015.- Obilježavanje 20. obljetnice VRO Oluja u Ogulinu
19.08.2015.- sastanak s inspektorom za financije
20.08.2015.- sastanak s gradonačelnikom Vrbovskog
23.08.2015.- Proslava sv. Roka na Liščevki
24.08.2015.- Sjednica Odbora za proslavu Dana Grada
25.08.2015.- Karlovac, Sajam obrtnika
26.08.2015.- Zagreb, Sastanak u Hrvatskim vodama
28.08.2015.- Karlovac, Sastanak u županiji
29.08.2015.- Udbina, Misa za hrvatske mučenike
31.08.2015.- Zagreb, sastanak s vlasnikom tvrtke Altpro
01.09.2015.- Sjednica Gradskog vijeća
02.09.2015.- Sastanak s vatrogasnim inspektorom
03.09.2015.- Javna tribina „Kako osnažiti naše obitelji“
04.09.2015.- Sastanak u uredu župana
- Susret crkvenih i obiteljskih savjetovatelja
05.09.2015.- Sportsko natjecanje Udruge HVIDR-a Karlovačke županije
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06.09.2015.- Aktivnosti u sklopu proslave Dana Grada
08.09.2015.- Sjednica Upravnog odbora LAG-a Frankopan
09.09.2015.- Karlovac, sastanak u uredu župana
10.09.2015.- Sastanak s IO NK Ogulin
12.09.2015.- Aktivnosti u sklopu proslave Dana Grada
13.09.2015.- Brojne aktivnosti u sklopu proslave Dana Grada
14.09.2015.- Proslava Dana Grada
15.09.2015.- Karlovac, Županijska skupština
16.09.2015.- Sjednica kolegija
17.09.2015.- Sastanak s predsjednikom općinskog suda u Karlovcu
18.09.2015.- Sjednica Turističkog vijeća
21.09.-23.09.2015.- Bruxelles, zajedno s članovima predsjedništva Udruge gradova
24.09.2015.- Zagreb, stručni seminar u organizaciji zajednice županija
25.09.2015.- Karlovac, proslava Dana policije
29.09.2015.- slavlje sv. Mihovila na Boštu
30.09.2015.- sastanak s tvrtkom Reneteh
01.10.2015.- Dan Obrtničke i tehničke škole Ogulin
02.10.2015.- Sastanak u vezi prostornog plana
05.10.2015.- Sjednica kolegija
06.10.2015.- Primanje djece povodom Dječjeg tjedna
07.10.2015.- Sjednica kolegija
08.10.2015.- Karlovac, program povodom Dana nezavisnosti
10.10.2015.- Obilježavanje 10. obljetnice rada SKD Prosvjete, Pododbor Ogulin
13.10.2015.- Plaški, svečana sjednica povodom Dana općine
14.10.2015.- Nazočnost na sjednici Izvršnog odbora Udruge slijepih Ogulin
15.10.2015.- Karlovac, sastanak u uredu župana
19.10.2015.- Uprava šuma Ogulin- izložba likovnih radova posvećena 250. obljetnici
Hrvatskog šumarstva
22.10.2015.- Skupština Radio Ogulina
23.10.2015.- Dani meda u Ogulinu
- Primanje dobrovoljnih davatelja krvi
24.10.2015.- Dani meda u Ogulinu
30.10.2015.- Polaganje vijenaca povodom blagdana Svih svetih
03.11.2015.- Sastanak s novim vlasnicima „Sabljaka“
04.11.2015.- Zagreb, obilježavanje 25. obljetnice „Tigrova“
05.11.2015.- Karlovac, sjednica županijske komore
09.11.2015.- Sjednica kolegija
10.11.2015.- Kutina, svečana sjednica povodom Dana grada
12.11.2015.- Saborsko, obilježavanje 24. godišnjice sjećanja na stradavanje i okupaciju
Saborskog
13.11.2015.- Obilježavanje obljetnice 143. Brigade
16.11.2015.- Slunj, obilježavanje 24. godišnjice progonstva Slunjana „Da se ne zaboravi“
17.11.2015.- Osijek, sastanak gradonačelnika
18.11.2015.- Vukovar, obilježavanje 24. obljetnice stradavanja Vukovara
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19.-20.11.2015.- Tuheljske toplice, sjednica Predsjedničke udruge gradova, Skupština udruge
gradova
21.11.2015.- Skup speleologa u Ogulinu
22.11.2015.- Skup speleologa u Ogulinu
23.11.2015.- Sastanak u vezi zimske službe
24.11.2015.- sastanak s revizijom
25.11.2015.- Karlovac, sastanak u Razvojnoj agenciji
- Predstavljanje monografije Mostovi Karlovačke županije
26.11.2015.- Sastanak s predstavnicima Metroneta
27.11.2015.- Sjednica Turističkog vijeća
30.11.2015.- Sastanak s Gorskom službom spašavanja
01.12.2015.- Sjednica Gradskog vijeća
02.12.2015.- Sastanak u udruzi Radost
03.12.2015.- Sjednica Vijeća za prevenciju
04.12.2015.- Sjednica kolegija
06.12.2015.- Radio Ogulin
- Otvorenje manifestacije Advent u Ogulinu
07.12.2015.- Karlovac, sastanak u uredu župana
08.12.2015.- Karlovac, predstavljanje Projekta „Izrada studije prometnog razvoja Karlovačke
županije
- Vrbovsko, predstava zagrebačkog satiričnog kazališta Kerempuh „Spektakluk“
09.12.2015.- Sastanak Radne skupine za izradu strategije
- Sastanak sa stanarima i SKG u vezi problematike grijanja
- Sastanak s gradonačelnikom Petrinje
- Gostovanje HRT-a
10.12.2015.- Karlovac, obilježavanje obljetnice „Sjećanje na dr. Franju Tuñmana“
11.12.2015.- Skupština Turističke zajednice
- Sastanak s Revizijom
13.12.2015.- Samostalna izložba slika Hrvoja Puškarića
14.12.2015.- Prijem udruge „Klinci Ogulinci“
- Nadzorni odbor poduzetničke zone
16.12.2015.- Sajam vježbeničkih tvrtki Gimnazije Bernardina Frankopana
- Zagreb, sastanak u Udruzi gradova
17.12.2015.- Skupština LAG-a Frankopan
- Zagreb, komemoracija Bernardinu Luketiću
18.12.2015.- Karlovac, Sjednica KARL-e
- Prijem djece nezaposlenih roditelja
- Gradsko vijeće
19.12.2015.- Predstava u PUO Ogulin
21.12.2015.- Gospić, prijem kod biskupa dr. Mile Bogovića
22.12.2015.- Karlovac, predstavljanje knjige projekata Karlovačke županije
23.12.2015.- Prijem mladih sportaša
28.12.2015.- Sastanak u vezi Novogodišnjeg kupanja
29.12.2015.- Zagreb, sastanak s potencijalnim investitorom
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30.12.2015.- Sastanak vezano za izradu studije sustava grijanja
31.12.2015.- Skupština Poduzetničke zone
Svake srijede u vremenu od 08-10 sati primanje grañana i razgovor o problemima koji ih tište.
ZAKLJUČAK
U kojoj mjeri je ova izvršna vlast uspješno koordinirala radom svojih upravnih tijela,
ustanova i trgovačkih društava, ocijenit će gradski vijećnici kao i svi grañani. Grad Ogulin je
svoje zadaće izvršavao u skladu sa Zakonom i s načelima fiskalne odgovornosti. Proračun je
sve vrijeme bio stabilan i likvidan, bez obzira na nove nepovoljne zakonske propise.
Na kraju mogu reći da moramo biti svjesni da u poslu kojim se bavimo ništa se ne dogaña
preko noći. Do velikih rezultata dolazi se tek nakon godina mukotrpnog rada. Za uspjeh je
potrebno znanje, upornost, ljubav prema poslu i tim ljudi koji znaju i žele surañivati.
Na kraju, želim se zahvaliti na suradnji svojim zamjenicima, pročelnicama, svim
djelatnicima gradske uprave, direktorima tvrtki te ravnateljima ustanova u vlasništvu Grada te
svim vijećnicima Gradskog vijeća.
S poštovanjem!

GRADONAČELNIK:
___________________
Jure Turković, dipl. ing. grañ.
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