IVAN ARALICA (1930)
Bio je ravnatelj Učiteljske škole i profesor hrvatskoga jezika u Gimnaziji Jurja Barakovića. Akademik,
romanopisac i pripovjedač, publicist i političar. Zastupnik u Hrvatskom saboru. Djela: Svemu ima
vrijeme, Oluje u tihom ozračju, Nevjernik, A primjer se zvao Laudina, Filip, Konjanik, Ima netko siv i
zelen, Opsjene paklenih crteža, Psi u trgovištu, Put bez sna, Duše robova, Graditelj svratišta, Tajna
sarmatskog orla, Majka Marija i ostalo.
VLAHO PALJETAK (1893-1944)
Završio Preparandiju 1913. Popularni šansonijer i skladatelj zabavne glazbe. Najpoznatije skladbe:
Mene zovu bodulon, Fala. Ima ulicu u Zadru.
DINKO ŠIMUNOVIĆ (1853-1933)
Učenik Preparandije. Maturirao 1892. Književnik. Djela: Mrkodol, Tuđinac, Đerdan, Porodica Vinčić,
Alkar i ostalo.
TOMISLAV IVČIĆ (1953-1993)
Završio Gimnaziju Jurja Barakovića. Kantautor. Napisao preko 200 pjesama i tekstova. Među
popularnijima su: Večeras je naša fešta, Stop the war in Croatia... Ima ulicu u Zadru.
RAMIRO BUJAS (1879-1959)
Nastavnik Preparandije u Arbanasima (fizika, crtanje, psihologija, pedagogija). Osnivač prvog
laboratorija za eksperimentalnu psihologiju u Hrvatskoj (i na području bivše jugoslavenske države).
Utemeljitelj moderne psihologijske katedre na Sveučilištu u Zagrebu.
STJEPAN BUZOLIĆ (1830-1894)
Prvi ravnatelj Preparandije u Arbanasima. Svećenik. Pisac i pjesnik domoljubnih pjesama. Zbirka: Bog,
rod i svijet. Prevodio Danteov Pakao. U Zadru ima trg.
ŠIME DEŠPALJ (1897-1981)
Radio kao nastavnik glazbe na Učiteljskoj školi. Dirigent i skladatelj. Ima ulicu u Zadru.
MIHO ZGLAV (oko 1857.-)
Učenik muške preparandije (1876.-1878.). Profesor, zatim ravnatelj Preparandije (1911.-1915.).
Zajedno s Vickom Danilom pokrenuo Zoru, prvi pedagoški časopis u Dalmaciji.
VICKO DANILO (1845.-1899.)
Profesor i ravnatelj Preparandije (1897.-1899.). Vlasnik, izdavač i urednik Zore, prvog pedagoškog
časopisa u Dalmaciji. Suosnivač je društva Pučka knjiga koje je izdavalo popularne knjižice pod
naslovom Pučka knjiga (izdano 23 knjižice). Samostalno je ili skupno s drugim izdao niz udžbenika kao
što su čitanke ali i priručnike iz matematike i mjerenja (na hrvatskom i na talijanskom jeziku).
MIRKO PERKOVIĆ (1873.-1951.)
Pedagog Muške preparandije. Prvi predsjednik hrvatskog glazbenog pjevačkog društva Zoranić
(1908.-1913.). Suosnivač je pedagoškog časopisa Narodni učitelj. Objavljivao je pedagoško-poučne
knjige (npr. knjigu o Sv. Ćirilu i Metodiju).
ILIJA DIZDAR (1877.-1929.)
Učenik, a zatim i profesor Preparandije. Suosnivač je Narodnog učitelja, pedagoškog časopisa. Autor
je nekoliko poučnih knjiga, a suradnik je u brojnim pedagoškim časopisima.

ANTUN DOBRONIĆ (1878-1955)
Učenik, a kasnije i nastavnik Preparandije u Arbanasima, te profesor Muzičke akademije u Zagrebu.
Skladao mnogobrojna glazbena djela, a bavio se i muzikologijom i glazbenom publicistikom. Ima ulicu
u Zadru.
FRANO LEDERER (1868-1955)
Radio kao nastavnik glazbe na Preparandiji u Arbanasima. Zborovođa i glazbeni pedagog. Dirigent
Zoranića.
PETAR LORINI (1850-1921)
Nastavnik Preparandije rođen u Salima (osnovna škola u Salima ima njegovo ime). Pedagog i ribarski
stručnjak. Prvi nadzornik ribarstva za Dalmaciju (1897) i pisac prvog djela o ribarstvu na hrvatskom
jeziku: Ribanje i ribarske sprave pri istočnim obalama Jadranskoga mora, Beč 1903.
ANTE MAŠTROVIĆ (1900-1947)
Završio Preparandiju u Arbanasima. Dugo vrijeme učitelj u Ninu. Ornitolog. Utemeljitelj Ornitološkog
zavoda u Zagrebu i prvog ornitološkog časopisa Larus. Djela: Markiranje ptica, Prstenovanje ptica,
Naputci za opažanje pojave kugate svilorepe. Istraživao osobito područje između Bokanjca i Nina.
JOSIP VLADOVIĆ RELJA (1895-1967)
Završio Preparandiju. Nakon Drugog svjetskog rata bio upravitelj đačkoga doma Učiteljske škole.
Književnik. Nije mnogo objavljivao. Pisao je i na albanskom jeziku. Ima ulicu u Zadru.
SIMO MATAVULJ (31.08.1852.- 20.02.1908.)
Realistički pisac iz Dalmacije. Najpoznatija djela: roman Bakonja fra Brne i pripovijetka Pilipenda
1871. završava zadarsku Učiteljsku školu. Pohađao manistir u Krupu, napisao autobiografiju Bilješke
jednog pisca.
KRIST NOVOSELIĆ (16.05.1965.)
Pohađao Gimnaziju Jurja Barakovića 1980. godine. Osnivač grupe Nirvana, svirao bas gitaru i gitaru.
Danas se bavi politikom u SAD-u. U engleskoj varijanti ime mu je zapisano kao Chris, ali zbog
poštovanja prema svojim korijenima 1993. mijenja ga u izvorni oblik – Krist.
DORIS PINČIĆ ROGOZNICA (4.9.1988.)
Televizijska, filmska i kazališna glumica, voditeljica na Narodnom radiju i RTL-u. Osvojila nagrade
hrvatskog glumišta mladom umjetniku do 28 godina.
NATALI DIZDAR (27.8.1984.)
Pop pjevačica, profesorica socijalne pedagogije. U popularnom showu Nove Tv 2003. godine
trećeplasirana. 2004. prvi singl, osvojila Porin za najboljeg debitanta.
TAMARA ŠOLETIĆ (21.10.1965.)
Kazališna i tv glumica, recitatorica i lutkarica. Najpoznatija po ulozi u seriji Zauvijek susjedi kao Ljiljana
„Lili“ Ferdić (2007./08.). Danas član Kazališta lutaka Zadar.
IVANA RADOVNIKOVIĆ (15.12.1985.)
Nominirana za Porin za najbolji album za djecu. Njezin najpoznatiji album i pjesma: Moj si anđeo
HRVOJE MANENICA
Pomoćnik ministrice pri Ministarstvu kulture RH. Doktor humanističkih znanosti, profesor povijesti i
dipl. arheolog.

ANTE UGLEŠIĆ (18.3.1964.)
1983. upisao studij arheologije na Filozofskom fakultetu u Zadru. 1987. zaposlio se kao asistent
pripravnik na Filozofskom fakultetu u Zadru, a u studenom 2014. dodijeljena mu je titula počasnog
doktora znanosti.
TINA ŠIMURINA (1965.)
Novinarka i urednica, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zadru. Od 2000. je zaposlenica na HRTu, voditeljica i urednica vijesti. Uz to je i urednica nagrađivanog magazina Eurograđani. 2006. godine
dobila je nagradu Robert Schuman za novinarski rad o Europskoj Uniji.

SPORT

KREŠIMIR ĆOSIĆ (1948.-1995.)
Učenik škole (1963.-1969.). Voditelj ženske košarkaške ekipe u školi. Osvajač jedne zlatne i dvije
srebrne medalje na olimpijskim igrama, dvije zlatne medalje na svjetskom prvenstvu. Dva puta (1971.
i 1975.) proglašen najboljim igračem Europe, a sedam je puta biran u najbolju europsku košarkašku
petorku. Sa KK “Zadrom” osvojio pet puta naslov državnog prvaka ( u bivšoj Jugoslaviji). Prvi
Europljanin koji je igrao u Americi i ondje je, nakon smrti, primljen u Hall of Fame (kuću slavnih).
ZDENKO BABIĆ
Rođen 60-ih. Svjetski rekorder u broju postignutih koševa na jednoj utakmici – 144 koša (1986: Zadar
– Apoel – Cipar).
ZORAN PRIMORAC (1969.)
Učenik školskog centra Juraj Baraković. Najbolji hrvatski i jedan od najboljih svjetskih stolnotenisača.
Igrati je počeo u stolnoteniskom klubu Bagat.
BRANIMIR VUJEVIĆ (1974.)
Član zadarskog veslačkog kluba Jadran. Prvak svijeta za mlade seniore u paru (1996.). Osvajač brojnih
drugih medalja za Hrvatsku. Brončana medalja u osmercu na olimpijskim igrama u Sidney-u (2000.)
VJEKOSLAV BOBIĆ (1975.)
Član zadarskog Jadrana. Osvajač zlatne medalje za mlade seniore u četvercu Hrvatske na svjetskom
prvenstvu 1996.
DANIJEL BAJLO (1973.)
Višestruki prvak Hrvatske u skifu, dvojcu i osmercu. Sudionik olimpijskih igara u Atlanti (1996.). Na
svjetskom prvenstvu mladih seniora (1993.) osvojio treće mjesto.
TOMISLAV FABIJAN (1964.)
Reprezentativac Republike Hrvatske i bivše Jugoslavije u skokovima u vodu. Za reprezentaciju
nastupio na europskom i svjetskom prvenstvu. U bivšoj državi bio je prvak u kategoriji mlađih juniora.
DAVID BAJLO
Učenik škole. Državni reprezentativac u udičarenju.
JURE MIOČIĆ-STOŠIĆ
Učenik škole. Državni reprezentativac u udičarenju.

LUCIJAN VALČIĆ
Bivši hrvatski košarkaš i košarkaški trener, igrao 1970-ih. Sa Zadrom 74./75. došao do polufinala Kupa
europskih prvaka 86./87. poveo Zadar na pripreme i te je godine Zadar u Kupu europskih prvaka
osvojio 4. mjesto.
TEO PETANI (2.3.1988.)
Hrvatski profesionalni košarkaš. Karijeru je započeo i trenutno igra za Sonik-Puntamiku. Najpoznatiji
po dijelu karijere u GKK Šibenik.
ZORAN PRIMORAC (10.05.1969.)
Hrvatski stolnotenisač, osvojio zlato 87. u Latakiju. 1993. dobitnik Državne nagrade za sport „Franjo
Bučar“
BRANIMIR VUJEVIĆ (29.11.1974.)
Hrvatski veslač, osvajač brončane medalje na Olimpijskim Igrama 2000. u Sydneyu. Član VK Jadran,
Zadar.
MARKO POPOVIĆ (12.5.1982.)
Hrvatski profesionalni košarkaš. Trenutno igrač španjolskog Montakit Fuenlabrada. Karijeru je
započeo u KK Zadar, a od ostalih hrvatskih klubova igrao je i za Cibonu. Član Hrvatske košarkaške
reprezentacije.
JURICA RUŽIĆ (1977.)
Košarkaš igrao u Europskoj ligi za KK Zadar 1998./99.
ROK STIPČEVIĆ (25.5.1986.)
Hrvatski profesionalni košarkaš. Igrao za: KK Borik Puntamika (2005.-2006.), KK Zadar (2006.-2010.) i
Cibona (2010.-). U seniorsku momčad Zadra ušao sa samo 17 godina. Danas nastupa za talijanski klub
Virtus Roma i član Hrvatske košarkaške reprezentacije.
HRVOJE ĆUSTIĆ (21.10.1983.-3.4.2008.)
Bivši hrvatski nogometaš član NK Zadra. Preminuo od teških ozljeda zadobivenih tijekom utakmice NK
Zadar- HNK Cibalia.
SLAVKO TRNINIĆ (15.7.1959.)
Trener momčadi iz Jazina. Bio je član stručnog stožera reprezentacije Jugoslavije. Trener „ispred svog
vremena“ i trener budućnosti zbog iznimnog znanja i košarkaške vještine. Napisao je knjige: Analiza i
učenje košarkaške igre (1996.), Selekcija, priprema i vođenje košarkaške momčadi (2006.) i
Znanstvena istraživanja košarke (2001.)
DARKO PAHLIĆ (17.1.1963.)
Bivši hrvatski košarkaš, igrao za KK Zadar. Sa Zadrom 1986./87. osvojio je u Kupu europskih prvaka 4.
mjesto
HRVOJE FIŽULETO (15.9.1963.)
Hrvatski atletičar, natjecao se za Jugoslaviju u disciplini skok u vis. Sudjelovao je na Olimpijskim
igrama 1984.

