
Nagrade se uručuju: 
 

1. Učeniku 2.b razreda gimnazije Damjanu Fremecu za osvojeno 1. mjesto na Županijskom natjecanju i 14. mjesto na Državnom 
natjecanju iz povijesti u školskoj godini 2009./2010.  

2. Učenici 2.a razreda gimnazije Janji Barun za osvojeno 2. mjesto na Županijskom natjecanju iz povijesti u školskoj godini 2009./2010. 
3. Učeniku 3.a razreda gimnazije Antoniju Ivančiću za osvojeno 1. mjesto na Županijskom natjecanju i 4. mjesto na Državnom natjecanju 

iz povijesti u školskoj godini 2009./2010.  
4. Učeniku 3.b razreda gimnazije Ivanu Salopeku za osvojeno 2. mjesto na Županijskom natjecanju iz povijesti u školskoj godini 

2009./2010. 
5. Učeniku 3.b razreda gimnazije Domagoju Bužaniću za osvojeno 2. mjesto na Županijskom natjecanju iz povijesti u školskoj godini 

2009./2010. 
6. Učeniku 1.b razreda gimnazije Danijelu Beču za osvojeno1. mjesto na Županijskom natjecanju iz biologije i 2. mjesto na Županijskom 

natjecanju iz povijesti u školskoj godini 2009./2010. 
7. Učenici 3.g razreda frizera Ivoni Drljača za osvojeno 1. mjesto na Međužupanijskom natjecanju i 9. mjesto na Državnom natjecanju iz 

frizerstva u školskoj godini 2009./2010. 
8. Učenici 3.h razreda slastičara Mateji Pavlović za osvojeno 1. mjesto na Međužupanijskom natjecanju i 1. mjesto na Državnom 

natjecanju „Gastro“ iz slastičarstva u školskoj godini 2009./2010. 
9. Učeniku 2.h razreda konobara Luki Jandrasu za osvojeno 1. mjesto na Međužupanijskom natjecanju „Gastro“ iz ugostiteljstva u 

školskoj godini 2009./2010. 
10. Učeniku 3.h razreda kuhara Antoniju Čengiću za osvojeno 3. mjesto na Međužupanijskom natjecanja „Gastro“ iz kuharstva u školskoj 

godini 2009./2010. 
11. Učeniku 4.c razreda hotelijersko – turističkog smjera Adamu Anti Lončaru za osvojeno 1. mjesto na Međužupanijskom natjecanju i 1. 

mjesto na Državnom natjecanju „Gastro“ iz hotelijerstva u školskoj godini 2009./2010. 
12. Učeniku 3.c razreda hotelijersko – turističkog smjera Adrianu Puriću za osvojeno 1. mjesto na Međužupanijskom natjecanju i 5. mjesto 

na Državnom natjecanju „Gastro“ iz hotelijerstva u školskoj godini 2009./2010. 
13. Učenici 3.c razreda hotelijersko – turističkog smjera Dunji Janton za osvojeno 3. mjesto na Međužupanijskom natjecanju „Gastro“ iz 

hotelijerstva u školskoj godini 2009./2010. 
14.  Učeniku 3.a razreda gimnazije Ivi Ljubičiću za osvojeno 3. mjesto na Županijskom natjecanju iz fizike u školskoj godini 2009./2010. 
15. Učeniku 4.d razreda ekonomista Luki Pandžiću za osvojeno 2. mjesto na Županijskom natjecanju iz engleskog jezika u školskoj godini 

2009./2010. 
16. Učeniku 2.a razreda gimnazije Jurju Bezuhu za osvojeno 3. mjesto na Županijskom natjecanju iz engleskog jezika u školskoj godini 

2009./2010. 



17. Učeniku 3.b razreda gimnazije Filipu Staniću za osvojeno 1. mjesto na Županijskom natjecanju iz njemačkog jezika u školskoj godini 
2009./2010. 

18. Učenici 3.b razreda gimnazije Ani Pilipović za osvojeno 2. mjesto na Županijskom natjecanju iz njemačkog jezika u školskoj godini 
2009./2010. 

19. Učenici 3.b razreda gimnazije Teni Bartolac za sudjelovanje na Državnoj smotri LiDraNo u kategoriji literarnih radova u školskoj godini 
2009./2010. 

20. Učenici 3.c razreda hotelijersko – turističkog smjera Sari Tufekčić za osvojeno 1. mjesto na Županijskom natjecanju iz tenisa u školskoj 
godini 2009./2010. 

21. Učenici 4.b razreda gimnazije Maji Trbušić za osvojeno 1. mjesto na Međužupanijskom natjecanju i 18. mjesto na Državnom natjecanju 
iz filozofije u školskoj godini 2009./2010. 

22. Učenici 1.b razreda gimnazije Ivani Verveger za osvojeno 2. mjesto na Županijskom natjecanju iz hrvatskog jezika u školskoj godini 
2009./2010. 

23. Učenici 3.b razreda gimnazije Mateji Tišlar za osvojeno 2. mjesto na Županijskom natjecanju iz hrvatskog jezika u školskoj godini 
2009./2010. 

24. Učeniku 1.b razreda gimnazije Ivanu Šamecu za osvojeno 1. mjesto na Županijskom natjecanju iz biologije i 3. mjesto na Županijskom 
natjecanju iz matematike u školskoj godini 2009./2010. 

25. Učeniku 1.a razreda gimnazije Karlu Kožini za osvojeno 3. mjesto na Županijskom natjecanju iz kemije u školskoj godini 2009./2010. 
26. Učenici 3.a razreda gimnazije Mateji Kovačić za osvojeno 1. mjesto na Županijskom natjecanju iz biologije, 2. mjesto na Županijskom 

natjecanju iz kemije i 4. mjesto na Državnom natjecanju iz biologije u školskoj godini 2009./2010. 
27. Učenici 2.a razreda gimnazije Jani Blažanović za osvojeno 2. mjesto na Županijskom natjecanju iz biologije u školskoj godini 

2009./2010. 
28. Učeniku 2.b razreda gimnazije Juri Zadravcu za osvojeno 3. mjesto na Županijskom natjecanju iz biologije u školskoj godini 

2009./2010. 
29. Školskom sportskom klubu „Ban“ za osvojeno 1. mjesto na Županijskom natjecanju  i 2. mjesto na Poludržavnom natjecanju iz 

nogometa za mladiće u školskoj godini 2009./2010.  
30. Školskom sportskom klubu „Ban“ za osvojeno 3. mjesto na Županijskom natjecanju iz rukometa za mladiće u školskoj godini 

2009./2010. 
31. Školskom sportskom klubu „Ban“ za osvojeno 2. mjesto na Županijskom natjecanju  iz košarke za djevojke u školskoj godini 

2009./2010.  
32. Školskom sportskom klubu „Ban“ za osvojeno 3. mjesto na Županijskom natjecanju  iz badmintona za djevojke u školskoj godini 

2009./2010.  



33. Školskom sportskom klubu „Ban“ za osvojeno 2. mjesto na Županijskom natjecanju  iz odbojke za djevojke u školskoj godini 
2009./2010.  

34. Školskom sportskom klubu „Ban“ za osvojeno 2. mjesto na Županijskom natjecanju iz šaha za mladiće u školskoj godini 2009./2010. 
35. Školskom sportskom klubu „Ban“ za osvojeno 1. mjesto na Županijskom natjecanju  iz tenisa za djevojke u školskoj godini 2009./2010.  
36. Dramskoj skupini Srednje škole Ban Josip Jelačić za sudjelovanje na Državnoj smotri LiDraNo u kategoriji skupnih dramskih nastupa u 

školskoj godini 2009./2010. 
37. Novinarskoj skupini Ban za sudjelovanje na Državnoj smotri LiDraNo u kategoriji školskih listova u školskoj godini 2009./2010. 
38. Učenici 2.b razreda gimnazije Doroteji Požarić za osvojeno 1. mjesto na Županijskom natjecanju iz geografije u školskoj godini 

2009./2010. 
39. Učenicima Ivanu Laljaku, Ivanu Kosovcu, Josipu Saviću, Teni Bartolac, Maji Kelemen i Silviji Milčić za sudjelovanje na Državnoj 

smotri projekata iz područja Nacionalnih programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u školskoj godini 
2009./2010. 

40. Učenici 4.b razreda gimnazije Moniki Jagarčec za osvojeno 2. mjesto na Županijskom natjecanju iz geografije u školskoj godini 
2009./2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


