
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 

 

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno:  

 nacrt Odluke o imenovanju i protezanju pojedinih ulica u naseljima Varaždin, Jalkovec i Kućan Marof  

 

Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od  30 dana odnosno od 30. kolovoza do 

30. rujna 2022. godine. 

Cilj i glavne teme 

savjetovanja 

 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje 

javnosti s Odlukom o imenovanju i protezanju pojedinih ulica u naseljima 

Varaždin, Jalkovec i Kućan Marof, te dobivanje mišljenja, primjedbi i 

prijedloga i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, 

primjedbi i mišljenja. 

 

 

Redni 

broj 

Naziv dionika 

(pojedinac, 

organizacija, 

institucija) 

Članak na 

koji se 

odnosi 

primjedba/ 

prijedlog 

Tekst primjedbe/prijedloga 

Prihvaćanje

/ 

neprihvaća

nje 

primjedbe 

ili 

prijedloga 

 

 

Razlozi 

prihvaćanja/ 

neprihvaćanja 

primjedbe ili 

prijedloga 

 

 

1.  Marijan Hižak 

Prijedlog se 

odnosi na 

cijelu 

Odluku 

Sukladno vašoj objavi, a u 

nastojanju da dam svoj 

doprinos budućem imenovanju 

Varaždinskih ulica želio bih 

vam skrenuti pažnju da niti 

jedan varaždinski sportaš nema 

svoju ulicu (barem koliko je 

meni poznato) pa koristim 

priliku da vam kao nekadašnji 

sportaš i sportski djelatnik 

predložim petoricu velikana, 

koji su obilježili bogatu 

sportsku povijest našeg Grada. 

Predložena imena su: Ljudevit 

Filipec, Zvonimir Suligoj, 

Josip Matković, Dragutin 

Grims i Ante Oljica 

Prijedlog se 

ne prihvaća 

U gradu već 

postoji Ulica 

Ljudevita 

Filipeca, a ostala 

imena će se uzeti 

u obzir prilikom 

budućih 

imenovanja 

2.  

Udruga 

hrvatskih 

branitelja-

dragovoljaca 

domovinskog 

rat-podružnica 

Varaždin 

Prijedlog se 

odnosi na 

cijelu 

Odluku 

Prijedlog za dodjelu naziva 

ulici ili trgu u Gradu Varaždin 

po jednom od najznačajnijih 

novinara i urednika Antuna 

Goluba 

Prijedlog se 

ne prihvaća 

Prijedlog nije 

prihvaćen od 

strane 

Povjerenstva za 

imenovanje ulica, 

ali će se uzet u 

obzir prilikom 

budućih 

imenovanja 

3.  Karla Mrmić 

Prijedlog se 

odnosi na 

imenovanje 

ulice 

Bosiljke 

Paske 

Predlaže se imenovanje ulice 

Dražena Petrovića 

Prijedlog se 

ne prihvaća 

 

Prijedlog nije 

prihvaćen od 

strane 

Povjerenstva za 

imenovanje ulica, 



ali će se uzet u 

obzir prilikom 

budućih 

imenovanja  

 

4.  Ante Mrmić 

Prijedlog se 

odnosi na 

imenovanje 

ulice 

Bosiljke 

Paske 

Predlaže se imenovanje ulice 

Dražena Petrovića 

Prijedlog se 

ne prihvaća 

Prijedlog nije 

prihvaćen od 

strane 

Povjerenstva za 

imenovanje ulica, 

ali će se uzet u 

obzir prilikom 

budućih 

imenovanja 

5.  Ivančica Mrmić 

Prijedlog se 

odnosi na 

imenovanje 

ulice 

Bosiljke 

Paske 

Predlaže se imenovanje ulice 

Dražena Petrovića 

Prijedlog se 

ne prihvaća 

Prijedlog nije 

prihvaćen od 

strane 

Povjerenstva za 

imenovanje ulica, 

ali će se uzet u 

obzir prilikom 

budućih 

imenovanja 

6.  Tin Mrmić 

Prijedlog se 

odnosi na 

imenovanje 

ulice 

Bosiljke 

Paske 

Predlaže se imenovanje ulice 

Dražena Petrovića 

Prijedlog se 

ne prihvaća 

Prijedlog nije 

prihvaćen od 

strane 

Povjerenstva za 

imenovanje ulica, 

ali će se uzet u 

obzir prilikom 

budućih 

imenovanja 

7.  Marjan Mrmić 

Prijedlog se 

odnosi na 

imenovanje 

ulice 

Bosiljke 

Paske 

Predlaže se imenovanje ulice 

Dražena Petrovića 

Prijedlog se 

ne prihvaća 

Prijedlog nije 

prihvaćen od 

strane 

Povjerenstva za 

imenovanje ulica, 

ali će se uzet u 

obzir prilikom 

budućih 

imenovanja 

8.  Mladen Prstec 

Prijedlog se 

odnosi na 

imenovanje 

ulice 

Bosiljke 

Paske 

Smatram ime Bosiljka Paska 

neprikladnim jer se radi o 

kvartu kojem su ulice nazvane 

po književnicima i pjesnicima 

(Đure Arnolda, Janka 

Jurkovića, Ivana lalanguea, 

Vladimira Gotovca) 

Prijedlog za ime već 

spomenute ulice je ulica 

Arsena Dedića 

Prijedlog se 

ne prihvaća 

Prijedlog nije 

prihvaćen od 

strane 

Povjerenstva za 

imenovanje ulica, 

ali će se uzet u 

obzir prilikom 

budućih 

imenovanja 

9.  Silvija Jurinjak 

Prijedlog se 

odnosi na 

imenovanje 

ulice 

Bosiljke 

Paske 

Predstavljam sebe kao 

budućeg stanovnika te ulice te 

se protivim imenovanju 

novonastale ulice Ulicom 

Bosiljke Paske . 

Smatram da novonastala ulica 

zaslužuje nositi ime poznatog, 

Prijedlog se 

ne prihvaća 

Prijedlog nije 

prihvaćen od 

strane 

Povjerenstva za 

imenovanje ulica, 

ali će se uzet u 

obzir prilikom 



proslavljenog i nikad 

prežaljenog vrhunskog 

sportaša, Dražena Petrovića 

budućih 

imenovanja 

10.  Danijel Golubić 

Prijedlog se 

odnosi na 

imenovanje 

ulice 

Bosiljke 

Paske 

Smatram ime Bosiljka Paska 

neprikladnim jer se radi o 

kvartu kojem su ulice nazvane 

po književnicima i pjesnicima 

(Đure Arnolda, Janka 

Jurkovića, Ivana lalanguea, 

Vladimira Gotovca) 

Prijedlog za ime već 

spomenute ulice je ulica 

Arsena Dedića 

Prijedlog se 

ne prihvaća 

Prijedlog nije 

prihvaćen od 

strane 

Povjerenstva za 

imenovanje ulica, 

ali će se uzet u 

obzir prilikom 

budućih 

imenovanja 

11.  Dalibor Jurinjak 

Prijedlog se 

odnosi na 

imenovanje 

ulice 

Bosiljke 

Paske 

Smatram ime Bosiljka Paska 

neprikladnim jer se radi o 

kvartu kojem su ulice nazvane 

po književnicima i pjesnicima 

(Đure Arnolda, Janka 

Jurkovića, Ivana lalanguea, 

Vladimira Gotovca) 

Prijedlog za ime već 

spomenute ulice je ulica 

Arsena Dedića 

Prijedlog se 

ne prihvaća 

Prijedlog nije 

prihvaćen od 

strane 

Povjerenstva za 

imenovanje ulica, 

ali će se uzet u 

obzir prilikom 

budućih 

imenovanja 

 

 

 

 

KLASA: 015-08/21-01/3 

URBROJ: 2186-1-05-02/10-22-7 

Varaždin, 21. studeni 2022. 

 

 

 

 


