
 
 O B R A Z L O Ž E N J E O D L U K E O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ'' ZA 
2011. GODINU  

I. Državnom „Nagradom Ivan Filipović“ za životno djelo nagrađuju se:  

� u području osnovnog školstva:  

 

1. IVO KARAČ, umirovljeni profesor pedagogije i prosvjetni savjetnik, dugogodišnji 
predsjednik Ogranka Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora Dubrovnik, nagrađuje se 
„Nagradom Ivan Filipović“ za životno djelo za cjelokupni rad iz područja osnovnoga 
školstva. Sedamdesetih godina prošloga stoljeća prof. Karač primijenio je teoriju o 
suvremenoj organizaciji nastave u praksi organizacijom nastave po sustavu specijaliziranih 
učionica. Izradio je pedagoške programe koji su bili osnova za projektiranje novih školskih 
zgrada. Novi način rada poboljšao je kvalitetu nastave, ali i promovirao RH u Europi i u 
svijetu. Autor je triju knjiga iz povijesti dubrovačkog školstva, a kao rezultat dugogodišnjega 
rada na unapređivanju nastave pismenosti i pismenog izražavanja tiskani su mu mnogobrojni 
priručnici namijenjeni učiteljima i učenicima.  

� u području visokog školstva:  

 

1. prof. dr. sc. LADISLAV BOGNAR rođen je u Slavonskome Brodu 1942. godine gdje je 
završio Učiteljsku školu. Studij pedagogije i sociologije završio je na Filozofskome fakultetu 
u Zagrebu. Na tom fakultetu obranio je disertaciju iz područja pedagogije. Desetak godina 
radio je kao učitelj razredne nastave, a zatim kao savjetnik u Zavodu za školstvo u Osijeku. 
Od 1993. radio je kao profesor pedagogije na Pedagoškome fakultetu u Osijeku, najprije kao 
vanjski suradnik, a od 1998. kao stalno zaposlen sveučilišni nastavnik. Objavio je više od 100 
znanstvenih, preglednih i stručnih radova, od kojih su 15 znanstvene i stručne knjige.  

Tijekom pola stoljeća radno aktivnog djelovanja prof. dr. Ladislav Bognar uvijek je bio iznad 
prosjeka sredine u kojoj je djelovao. Njegovo ukupno pedagoško djelovanje i objavljeni 
radovi prepoznati su ne samo u krugovima hrvatskih stručnjaka, nego i na širem prostoru 
jugoistočne Europe. Pedagoški i znanstveni rad prof. dr. sc. Ladislava Bognara svakako 
predstavlja velik i trajan doprinos odgojno-obrazovnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj.  

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

� u području osnovnog školstva:  

 

1. KSENIJA RUMORA, profesorica engleskoga i njemačkoga jezika i književnosti, 
učiteljica-savjetnica za engleski jezik u OŠ Franje Krežme u Osijeku, nagrađuje se godišnjom 
„Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnoga školstva za izniman doprinos promicanju 



učiteljskog zvanja i postignute rezultate u radu s učenicima i studentima. Aktivna je sudionica 
međunarodnih konferencija predavača engleskoga jezika, a kao voditeljica stručnog vijeća i 
članica stručne radne skupine pri NCVVO-u aktivno unapređuje odgojno-obrazovni sustav i 
sustav trajne izobrazbe učitelja.  

2. KARMEN HLAD, diplomirana učiteljica s pojačanim predmetom informatikom, učiteljica-
savjetnica u OŠ Dragutina Domjanića u Zagrebu, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan 
Filipović“ iz područja osnovnog školstva za stvaralački i inovativan doprinos u radu s 
učenicima. Prepoznatljiva je u stvaranju školskoga kurikuluma i promicanju humanih i 
pozitivnih vrijednosti u suradnji škole sa širom društvenom zajednicom. Organizacijom 
stručnog usavršavanja učitelja na županijskoj razini i aktivnim sudjelovanjem na skupovima 
na državnoj razini potpora je cjeloživotnom obrazovanju učitelja.  

3. BRANKA COPIĆ, profesorica matematike i fizike, trenutno ravnateljica OŠ Augusta 
Šenoe u Zagrebu, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnog 
školstva za izniman opus i rezultate u nastavi matematike, dugogodišnje mentorstvo 
studentima PMF-a u Zagrebu i rad s pripravnicima. Kao ravnateljica danas posebno teži 
unapređenju suradnje roditelja i škole, mjesne i šire društvene zajednice, a školu uspješno 
vodi kao vježbaonicu za nekoliko fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

4. MATO ŠIMUNOVIĆ, učitelj tehničke kulture u OŠ Ivana Gorana Kovačića, Staro Petrovo 
Selo, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnog školstva za 
osobite uspjehe na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima iz tehničke prometne 
kulture. Inovativan je i kreativan u radu s učenicima s težnjom unapređivanja i afirmacije 
pozitivnih vrijednosti u mladih. Dugogodišnji je član Društva pedagoga tehničke kulture 
Brodsko-posavske županije, trenutno i predsjednik, te aktivan sudionik stručnih usavršavanja 
za učitelje tehničke kulture.  

5. DIJANA NAZOR, profesorica likovne kulture - restauratorica, trenutno zaposlena u 
Hrvatskome restauratorskom zavodu, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz 
područja osnovnog školstva za značajan doprinos likovnoj pedagogiji i unapređivanju 
nastavnih metoda likovne izobrazbe u osnovnim školama RH. Svojim radom u nastavnim i 
izvannastavnim aktivnostima, sudjelovanjem u radu europskih i svjetskih kongresa InSEA-e 
kao predavačica i autorica izložbi likovnih ostvarenja učenika osnovnih škola dala je značajan 
doprinos afirmaciji hrvatske likovne pedagogije u zemlji i svijetu.  

� u području srednjeg školstva:  

 

1. STJEPAN BRLAS, diplomirani socijalni pedagog, ravnatelj Učeničkoga doma u Virovitici, 
nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja srednjeg školstva za izniman 
doprinos razvoju djelatnosti učeničkih domova i unapređivanju odgojno-obrazovnog rada u 
učeničkim domovima te rad na stručnome razvoju domske pedagogije. Tijekom svoga radnog 
vijeka zalagao se za podizanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada, a posebnu pažnju posvetio 
je podizanju kvalitete standarda stanovanja, života i rada učenika smještenih u domu. 



Dugogodišnji je član Državnog povjerenstva za provedbu Domijade, a dva puta bio je 
predsjednik Povjerenstva te uspješno organizirao Domijadu 2011. godine.  

2. LILIJANA RADOBULJAC, prof. hrvatskoga jezika i književnosti, prof. mentorica u 
Tehničkoj školi Nikole Tesle u Vukovaru, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan 
Filipović“ iz područja srednjeg školstva za nastavni i izvannastavni rad s učenicima te za 
ukupan stručni i humanitarni rad u lokalnoj zajednici. Uz rad u nastavi i izvannastavnim 
aktivnostima, Lilijana Radobuljac autorica je triju knjiga kratkih priča, a jedna je od 
osnivačica Vukovarskih iskrica – udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom. 
Njezin ukupan rad svjedoči o iznimno svestranoj osobi koja svojim angažmanom u školi, ali i 
široj društvenoj zajednici, pridonosi senzibiliziranju mladih za rad u društvenoj zajednici.  

3. IVANKA DLAKA, umirovljena prof. hrvatskoga jezika i književnosti, prof. savjetnica, 
profesorica koja je gotovo cijeli radni vijek provela u Srednjoj školi Vrbovec u neposrednom 
radu s učenicima, ali i u izvannastavnim i izvanškolskim programima i aktivnostima, 
nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja srednjeg školstva za nastavni 
i izvannastavni rad s učenicima te za ukupan stručan i praktičan rad u odgoju i obrazovanju, 
kao i  

lokalnoj zajednici. Bila je dugogodišnja voditeljica Županijskoga stručnog vijeća, članica 
Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz hrvatskoga jezika, mentorica studentima 
kroatistike, predsjednica Ogranka Matice  

hrvatske Vrbovec, a pokrenula je i niz istraživačkih projekata u području zavičajne 
književnosti. Svojim radom dala je značajan doprinos razvoju djelatnosti Škole i šire 
društvene zajednice.  

Ukupno je dodijeljeno osam (8) godišnjih nagrada i dvije (2) nagrade za životno djelo za 
2011. godinu. 


