
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA 

                       ODBOR ZA DODJELU 

               „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ 

KLASA:   061-01/11-01/00039 

URBROJ: 533-12-11-0002                       

Zagreb, 12. listopada 2011. 

 

 

  Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na   

sjednici 23. travnja 2010. godine, u sastavu: predsjednik Odbora prof. dr. sc. Petar Selem; 

članovi: prof. dr. sc. Mladen Boban, prof. dr. sc. Josip Brana, Petar Mladinić, prof., prof. dr. sc. 

Vlatko Previšić, Nevenka Pašalić, dipl. pedagog, prof. dr. sc. Ružica Razum, Goran Sirovatka, 

dipl. ing. i Ivan Šutalo, dipl. ing.,  

 

 donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ (Narodne 

novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan 

Filipović“ (Narodne novine, broj 15/92.), na 3. sjednici održanoj 12. listopada 2011. godine, 

 

 

O D L U K U 

O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2010. GODINU 
 

 

I. Državnom nagradom za životno djelo nagrađuju se: 

 

- u području osnovnoga školstva:  

 

1. JOSIP KRUNIĆ, nastavnik hrvatskoga jezika u Osnovnoj školi Antuna i Stjepana 

Radića u Gunji, nagrađuje se „Nagradom Ivan Filipović“ za životno djelo za cjelokupni 

učiteljsko-nastavni i odgojno-obrazovni rad iz područja osnovnoga školstva, za izniman opus i 

rezultate u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti čime je obilježio prostor u kojem radi i živi, kao i 

to što je nastavu medijske kulture učinio raznolikom i poticajnom, učenicima zanimljivom i pogodnom 

za stjecanje temeljnog znanja o filmu i filmskim ostvarenjima; utemeljitelj je metodike filmskoga 

dječjeg stvaralaštva. Teme i ideje za filmove uzima iz aktualne hrvatske stvarnosti ruralnih područja u 

dodiru s velegradskim životom, osobito dovodi u suodnos hrvatsku tradiciju, zavičajne idiome, 

prirodne ljepote i dječju svakidašnjicu s Europom i svijetom.  Zahvaljujući upravo njemu njegovi će 

učenici u području jezično-umjetničkog i filmskog stvaralaštva oplemeniti prostore i ljude s kojima 

dolaze u dodir u Republici Hrvatskoj i Europi.  
 

- u području srednjega školstva:  

 

   1. LJILJA VOKIĆ, prof. jugoslavenskih jezika, književnosti i pedagogije, ravnateljica 

VII. gimnazije u Zagrebu, nagrađuje se „Nagradom Ivan Filipović“ za životno djelo za 

cjelokupni učiteljsko-nastavni i odgojno-obrazovni rad iz područja srednjega školstva, posebice što je 

tijekom svoga cjelokupnoga radnog vijeka nastojala unaprijediti sustav odgoja i obrazovanja i izgraditi 

ga u skladu s razvojnim mogućnostima učenika, kao i to što je težište usmjerila na izgradnju mladih 

ljudi, sigurnih u sebe, svoje ciljeve i uvjerenja. Posebno se ističe njezin izniman doprinos u pripremi 

Ugovora sa Svetom Stolicom vezano uz provođenje vjeronauka u školama te na poslovima „Mirne 

reintegracije hrvatskoga Podunavlja u ustavnopravni poredak RH“, kao i za pokretanje niza projekata 

čijim je rezultatima dalekosežno pridonijela popularizaciji odgojno-obrazovnog sustava u Hrvatskoj, 

što su bitne odrednice njezine stručne djelatnosti.  



 

 

 

 

II. Godišnjom državnom „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se: 

 

- u području osnovnoga školstva:  
  

1. NATALIJA BANOV, dipl. učiteljica razredne nastave s pojačanim predmetom 

glazbene kulture u Osnovnoj školi „Vežica“ u Rijeci, nagrađuje se godišnjom „Nagradom 

Ivan Filipović“ iz područja osnovnoga školstva zbog iznimnog doprinosa u skladateljskom radu s 

djecom na području popularne glazbe s posebnim afinitetom prema glazbi svoga zavičaja, istarsko-

primorskome glazbenom izrazu te radu u dječjim zborovima, kao i za izdavanje notnih zapisa deset 

autorskih pjesama na čakavskome dijalektu.  

 

2. VESNA BOBINSKI, dipl. učiteljica razredne nastave s pojačanim predmetom iz 

hrvatskoga jezika u Osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Zagrebu, 

nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnoga školstva za 

stvaralački i inovativan doprinos u neposrednom radu s učenicima, a stručnim predavanjima i 

radionicama pridonosi unapređenju odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske.   

 

3. JAGODA KANIŽAJ, učiteljica razredne nastave – učiteljica mentorica u II. osnovnoj 

školi Varaždin u Varaždinu, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz 

područja osnovnoga školstva za autorstvo i provođenje projekta „Škole u prirodi“ i za 

izdavanje priručnika za nastavu prirode i društva „Varaždinska županija“ koji je namijenjen 

učiteljima i učenicima za rad u nastavi.    

 

4. MIROSLAV SEKEREŠ, nastavnik fizike i tehničke kulture, učitelj - savjetnik u 

Osnovnoj školi Popovača u Popovači, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan 

Filipović“ iz područja osnovnoga školstva za istraživački inovacijski rad s učenicima kao i 

za objavu radova u ediciji ABC-tehnici koji će poslužiti za metodičko napredovanje učenika u 

području robotike, kao i za širenje ideje o važnosti tehničkoga obrazovanja za budući izbor 

učeničkih zanimanja.  

 

5. BOŽICA ŠIMLEŠA, prof. hrvatskoga jezika i muzikologije, zaposlena u Gradskom 

uredu za obrazovanje, kulturu i šport u Zagrebu, nagrađuje se godišnjom „Nagradom 

Ivan Filipović“ iz područja osnovnoga školstva jer je njezino djelovanje obilježeno 

afirmacijom ljudskih prava te tolerancijom i promicanjem mira među vršnjacima u osnovnoj 

školi, čime je unaprijedila kvalitetu odgoja i obrazovanja na gradskoj razini, a njezine ideje i 

programi dostupni su na razini Republike Hrvatske te Republike Bosne i Hercegovine, 

posebice što je u osnovne škole Grada Zagreba uvela jelovnik pravilne/zdrave prehrane te za 

uspostavu Nagrade Luka Ritz - nasilje nije hrabrost.  

 

6. VERONIKA ČELIĆ-TICA, prof. filozofije i hrvatskoga jezika – savjetnica za školske 

knjižnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, nagrađuje se godišnjom 

„Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnoga školstva za inicijative i inovacije na 

području školskog knjižničarstva kao jednog od temelja unapređivanja odgojno-obrazovnog 

rada, posebice za doprinos u pružanju knjižničarskih usluga osobama s posebnim potrebama.  

 

7. MARICA ZABORAC, nastavnica razredne nastave, učiteljica - savjetnica u Osnovnoj 

školi Ivana Gorana Kovačića u Delnicama, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan 

Filipović“ iz područja osnovnoga školstva za postignute rezultate u radu s učenicima 

razredne nastave, posebno na području likovnog stvaralaštva, kao i za objavu šest slikovnica 

koje su ilustrirane dječjim likovnim radovima nastalim u sklopu redovite nastave.  

 



 

 

- u području srednjega školstva:  

 
   1. NADA ČATLAIĆ, prof. hrvatskoga jezika u Gimnaziji Čakovec u Čakovcu, nagrađuje se 

godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja srednjega školstva za uspjehe u razvijanju 

jezičnih kompetencija i stvaralačkih potencijala učenika na području hrvatskoga jezika, kao i za 

pripremu svojih učenika za sudjelovanje na državnim smotrama LIDRANO u kategoriji recitacije, na 

kojima su postigli zapažene rezultate.  

 

   2. JADRANKA PUCAR JAMBROVIĆ, prof. filozofije i sociologije V. gimnazije u Zagrebu,  

nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja srednjega školstva za trajan 

doprinos razvoju i unapređivanju nastave. Njezin mentorski rad sa studentima filozofije Filozofskog 

fakulteta u Zagrebu te mentorski rad s mladim profesorima filozofije i logike iz cijele Lijepe Naše u 

pripremi njihova stručnog ispita vrlo je cijenjen i uspješan. Posebice treba istaknuti rezultate u čitavom 

nizu izvannastavnih aktivnosti tako da dodatna nastava iz logike regrutira veliki broj učenika - logičara 

za državno natjecanje, te na jednostavne i efektne načine promiče struku.    

 

  3. RUŽA JOZIĆ, dipl. komp. i dipl. bibliotekar u Srednjoj školi Sesvete u Zagrebu, nagrađuje se 

godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja srednjega školstva za promicanje i 

promoviranje odgojne vrijednosti te uspješan rad u školskom knjižničarstvu, posebice kao mentorica 

pripravnicima pomagala je i pripremala nove naraštaje školskih knjižničara. Voditeljica je 

Županijskoga stručnog vijeća srednjoškolskih knjižničara za I., II. i XXI. županiju čime je pridonijela 

promidžbi školskoga knjižničarstva te vjerodostojno istaknula bitnu i neizostavnu ulogu školske 

knjižnice u odgojno-obrazovnom procesu.  

 

4. VLATKA KUHAR, prof. biologije i kemije u VII. gimnaziji u Zagrebu, nagrađuje se 

godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja srednjega školstva za zapažene rezultate u 

nastavi biologije i kemije, kao i za niz uspjeha koje je ostvarila sa svojim učenicima na mnogim 

županijskim i državnim natjecanjima iz predmeta biologije i kemije, na smotrama učeničkog 

stvaralaštva – VIP Eureka te kao mentor u izradi učeničkih projekata; za suautorstvo izvornoga 

znanstvenog rada „Antropometrijska, motorička i funkcionalna obilježja učenika prvih razreda 

srednjih škola“; kao i za mentorstvo učeničkom radu predloženom za Olimpijadu biologa 2012. 

godine.  

 
5. MARINA KARADAKIĆ, prof. hrvatskoga jezika i književnosti, ravnateljica Graditeljske 

škole za industriju i obrt u Rijeci, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz 

područja srednjega školstva za doprinos unapređenju kvalitete cjelovitoga odgojno-obrazovnog 

procesa i njegove organizacije te radnog ozračja u školi, posebice za izradu programa za otvaranje 

posebnoga odjela za djecu s organski uvjetovanim poremećajem i progradirajućim psihopatološkim 

stanjima, kao i za vođenje izvannastavne aktivnosti - dramske skupine kao oblika kreativnoga i 

terapijskoga rada u području preventivnih programa.  

 

6. MILIVOJ MILIŠA, prof. matematike i fizike, ravnatelj IV. gimnazije u Zagrebu, nagrađuje 

se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja srednjega školstva za unapređenje odgoja i 

srednjoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. On ulaže čitavo svoje stručno znanje i osobne 

kvalitete u poboljšanje rada gimnazije. Pod njegovim vodstvom gimnazija je stekla zavidnu reputaciju 

kao mjesto gdje se njeguje ljudskost i ljubav prema znanju, posebice prema stranim jezicima, a postala 

je prepoznatljiva po mnogobrojnim međunarodnim razmjenama i izvanrednim rezultatima učenika na 

natjecanjima, državnim ispitima i upisima na fakultete (Gimnazija je postala UNESCO-va škola i 

partnerska škola SR Njemačke). Zbog promicanja suradnje s Republikom Francuskom prof. Miliša 

dobio je počasni orden i postao svojevrsni kulturni ataše, a kulturna razmjena s Floridom (SAD) 

učinila je gimnaziju još poželjnijom. Pod njegovim vodstvom uspostavljena je uska suradnja s 

Hrvatskom gimnazijom „Miroslav Krleža“ u Pečuhu. Učenici ove gimnazije koju vodi prof. Miliša 

istaknuli su se svojim humanitarnim radom, mnogobrojnim natjecanjima na županijskoj razini čime je 

dokazao da je riječ o pedagoškom djelatniku koji traga za suvremenim metodičkim postupcima. 

Svojim stručnim, organizacijskim i komunikacijskim sposobnostima dao je veliki doprinos na 

području promicanja kvalitetnih međuljudskih odnosa.  

  



 

 

- u području znanstvenoga i stručnoga rada:  
 

1. prof. dr. sc. SOFIJA VRCELJ, redovita profesorica u trajnom zvanju Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Rijeci, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja 

znanstvenoga i stručnoga rada za doprinos razvoju nove znanstvene discipline - feminističke 

pedagogije, koju je razvila, predstavila i popularizirala ne samo na području naše zemlje, već i 

na području šire regije, čime je prepoznala potrebe dijela stručnjaka iz prakse za 

nadograđivanjem akademske karijere iz područja pedagogije. Također je pridonijela 

aktivnostima na nacionalnoj i internacionalnoj razini mnogobrojnim publikacijama na 

hrvatskom jeziku i stranim jezicima, u radu s mladim znanstvenicima, sudjelovanjem i 

vođenjem projekata, u radu s ostalim tijelima odgovornim za znanstvene i obrazovne 

aktivnosti, kao i u podizanju znanstveno-nastavnih standarda i kriterija prema kojima su se 

profilirali znanstvenici iz područja društvenih znanosti, polja pedagogije, ali i edukacijsko-

rehabilitacijskih znanosti, logopedije i kineziologije.   
 

 

 

 Ukupno je dodijeljeno 14 godišnjih nagrada i 2 nagrade za životno djelo za 2010. 

godinu. 

 

 

 

  

        PREDSJEDNIK  

 

 

                              prof. dr. sc. Petar Selem 

 

 

 

 
 


