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ovlaštene inženjere šumarstva 

 

Poštovani, 

 

dostavljam Vam prijedlog teme predavanja u programu stručnog usavršavanja, a koja se 

odnosi na prijedlog primjene novih metoda u procjeni kvalitete staništa za uzgoj divljači  

 

1. Naziv predavanja: Mogućnost primjene novih metoda u procjeni kvalitete staništa za 

uzgoj divljači 

2. Strukovno područje: lovstvo 

3. Oblik izvođenja: predavanje 

4. Predavač i kontakt osoba: izv. prof.dr.sc. Krešimir Krapinec 

5. Životopis predavača: 

Krešimir Krapinec, rođen je u Zagrebu 11. ožujka 1973. godine Od 1975. godine živi u 

Koprivnici gdje je završio osnovnu (1987.) i srednju ekonomsku (1991.) školu. Na Šumarski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao se odmah nakon završene srednje škole kao redovni 

student fakultetske godine 1991./1992. u prvu godinu studija. Sve godine upisivao je redovito. 

Diplomirao je 18. travnja 1996. godine s temom: „Rod Cornus - morfologija, varijabilnost i 

fenologija nekih taksona“.  

Tijekom studija dva puta je bio nagrađivan i to 20. listopada 1994. godine kao najbolji 

student, a 2. lipnja 1995. Rektorovom nagradom (Studentski rad: „Rasprava o nekim taksonima 

i kultivarima roda CORNUS uz fenološka opažanja na primjercima u Botaničkom vrtu u 

Zagrebu“). Poslije  završenog studija, 20. svibnja 1996. godine počeo je raditi kao pripravnik u 

Upravi šuma Koprivnica u Odjelu za uređivanje šuma.  

Od 15. rujna 1997. godine radi na Zavodu za zaštitu šuma i lovno gospodarenje 

Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

Akademske godine 1997./1998. upisao je Poslijediplomski znanstveni studij smjera 

Lovno gospodarstvo na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te 08. veljače 2001 godine 

obranio magistarski rad s temom: „Struktura ishrane muflona (Ovis ammon L.) i jelena aksisa 

(Axis axis Erx.) na području otoka Raba“. Disertaciju, pod naslovom „Prehrana muflona (Ovis 

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=65019
http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=65019


ammon musimon PALLAS, 1811) u eumediteranskoj zoni sjevernoga Jadrana“ obranio je 25. 

prosinca 2005. godine. Dva puta po pet dana (7. do 11. lipnja 2004. i 24. do 28. siječnja 

2005.) je boravio na stručnom usavršavanju u Beču (Forschungsinstitut für Wildtierkunde und 

Ökologie; Veterinärmedizinische Universität Wien). 

Dana 15. rujna 1997. godine zapošljava se na Zavodu za zaštitu šuma i lovno 

gospodarenje kao mlađi asistent. U znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja biva biran 01. 

listopada 2001. (asistent), 28. veljače 2006. (znanstveni suradnik), 17. svibnja 2006. (docent), 

05. svibnja 2010. (viši znanstveni suradnik), 16. lipnja 2010. (izvanredni profesor), 11. prosinca 

2015. (znanstveni savjetnik). 

U Popis znanstvenika i istraživača Ministarstva znanosti i tehnologije upisan je pod 

registarskim brojem 218763.  

Znanstvenoistraživačku djelatnost do sada je razvijao u sklopu 14 znanstvenih projekata, 

a od toga je bio voditelj 5 znanstvenih projekata. 

Do sada je samostalno ili u suautorstvu objavio 53 znanstvena rada različitih kategorija, 

od čega 13 rada u skupini a1, 17 radova u skupini a2, 13 znanstvenih radova u recenziranim 

zbornicima s međunarodnog znanstvenog skupa, a 10 znanstvenih radova nije indeksirano 

prema Pravilniku o uvjetima u izbor u znanstvena zvanja.  

Tijekom dosadašnjeg znanstvenog i stručnog djelovanja sudjelovao je na 28 

međunarodnih i 7 domaćih znanstvenih skupova na kojima je predstavio 11 referata 

(međunarodni skupovi), odnosno 4 referata na domaćim znanstvenim skupovima. Spomenuti 

referati su kasnije objavljen u znanstvenim časopisima, recenziranim zbornicima radova ili 

zbornicima sažetaka. 

Nastavna aktivnost dr. sc. Krešimira Krapinca u dodiplomskoj nastavi započinje u 

listopadu 1997. godine kada dolazi na Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u svojstvu 

mlađeg asistenta, na predmetu “Lovstvo”. Od 2001. godine, osim iz navedenog nastavnog 

predmeta, bile su mu povjerene vježbe iz nastavnog predmeta „Zoologija“. Nadalje, od 2004. 

godine dosadašnji predmet „Lovstvo“ programski je dorađen, odnosno proširen te preimenovan 

u predmet „Lovno gospodarenje“ tako da je pristupnik držao vježbe iz navedenog predmeta te 

iz izbornih predmeta „Divljač u zaštićenim objektima prirode“ i „Uzgoj divljači u ograđenom 

prostoru“. Prelaskom na novi program, od 2005. godine osim navedenih predmeta pristupnik 

drži: 

 vježbe iz predmeta „Zoologija u šumarstvu“, „Primijenjena zoologija“ (oba 

predmeta do akademske godine 2009./2010.) te vježbe na predmetu „Osnove 

lovnoga gospodarenja“ na preddiplomskoj nastavi. 

  predavanja i vježbe na obaveznom predmetu „Gospodarenje životinjskim 

vrstama“, te predavanja iz izbornih kolegija „Ishrana divljači“, „Obrada i 

ocjenjivanje lovačkih trofeja“ te, na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 

„Biljne vrste u lovištu“ na diplomskoj nastavi. 

Prema potvrdi o institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada na temelju Ankete za 

procjenu rada nastavnika za akademsku godinu 2013./2014. ocijenjen je prosječnom ocjenom 

4,68. 

Pristupnik je bio mentor 1 doktorskom, 1 stručnom magistarskom radu, 24 diplomska i 7 

završnih radova. Bio je član povjerenstva na 3 doktorska, 1 znanstvenom magistarskom, 4 

specijalistička magistarska rada te 118 diplomskih radova. 



Glede stručne aktivnosti, Krešimir Krapinec aktivno sudjeluje u radu niza institucija i 

udruženja: 

 Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije – 20. kolovoza 2007. 

je upisan u imenik ovlaštenih inženjera šumarstva. 

 Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije – 20. rujna 2007. 

imenovan je zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog 

ispita ovlaštenog inženjera šumarstva – smjer lovstvo 

 Ministarstva poljoprivrede, Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije – 17. 

listopada 2012. imenovan je članom Stručne komisije za izradu prijedloga 

ustanovljenja državnih lovišta 

 Grad Zagreb – od 30. studenoga 2006. imenovan je članom Komisije za 

zajednička lovišta Grada Zagreba 

 Županija Koprivničko-križevačka – 13. svibnja 2014. imenovan je predsjednikom 

Komisije za zajednička lovišta Županije Koprivničko-križevačke 

  Hrvatski lovački savez – 14. srpnja 2006. imenovan je članom Stalnog 

nacionalnog povjerenstva za vrednovanje trofeja divljači i izložbe. 

Nadalje, pristupnik je do sada izradio 72 elaborata i studije s područja lovnoga 

gospodarenja. Čest je sudionik stručnih skupova, a do sada je objavio 22 znanstveno-

popularna članka u lovačkim stručnim glasilima („Lovački vjesnik“, „Dobra kob“ i „Lovočuvar“) 

te niz predavanja na stručnim skupovima. U suautorstvu je napisao pet (5) poglavlja u domaćim 

monografijama te jedno poglavlje u međunarodnoj monografiji.  

Aktivno govori njemački i engleski jezik, oženjen je i otac troje djece. 

6. Okvirni termin mogućeg izvođenja, trajanje događanja: termin održavanja će biti po 

dogovoru sa HKIŠDT (tijekom razdoblja svibanj-lipanj ili rujan- prosinac), u trajanju od 

dva školska sata. 

7. Mogućnost ponavljanja (regionalnoga održavanja): Da. 

 


