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Prof. dr. sc. Željko Španjol rođen je 30. rujna 1961. godine u gradu Rabu na istoimenom 

otoku. Tu je završio osnovnu školu i prva dva razreda opće srednje škole u Centru odgoja i 

usmjerenog obrazovanja u ugostiteljstvu. Školske godine 1978/79. upisao je Odgojno 

obrazovni centar za šumarstvo u Karlovcu gdje je završio III. I IV. razred, te 1980. godine 

maturirao. Nakon odsluženja vojne obveze, školske godine 1980/81.  upisao  se  na  

Šumarski  odjel  Šumarskog  fakulteta  Sveučilišta u  Zagrebu. Diplomirao je 18.03.1987. 

godine temom ˝Uloga vegetacijske karte u izradi programa gospodarenja rapskim šumama˝ na 

kolegiju Šumarska fitocenologija, te time stekao stručni naziv diplomirani inženjer šumarstva. 

Na istom fakultetu je 11. srpnja 1991. godine obranio magistarski rad pod nazivom ˝Zaštita 

prirode u općini Rab˝ te je time stekao znanstveno zvanje- magistar znanosti na polju 

šumarstva. Doktorsku disertaciju po naslovom ˝Biološko ekološke i vegetacijske posljedice 

požara na borovim sastojinama i njihova obnova˝ na istom fakultetu, obranio je na javnoj 

obrani održanoj 01. listopada 1996. godine, te je time stekao znanstveno zvanje- doktor 

biotehničkih znanosti na polju šumarstva. 

Nakon završetka studija od 23. ožujka 1987. godine radio je kao stručni suradnik- volonter kod 

prof. dr. sc. Đure Rauša na predmetu ˝Zaštita prirode˝. Savjet fakulteta donio je odluku 

13.07.1988. godine o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme kao priravnik na 

predmetu ˝Zaštite prirode˝, u periodu od 15. srpnja 1988. godine do 15. srpnja 1989. godine. 

Godine 1988. upisuje poslijediplomski studij iz znanstvenog područja ˝Oblikovanje parkovnih 

i prirodnih rekreacijskih objekata˝. 

Odlukom Savjeta fakulteta zasniva radni odnos na određeno vrijeme kao mladi istraživač-  

suradnik  na  predmetu  ˝Zaštita  prirode˝  od  15.07.1989.  do  15.07.1990., 15.07.1990. do 

15.07.1991., te od 15.07.1991. do 15.07.1992. godine. Odlukom Savjeta fakulteta od 19. 

veljače 1992 godine biran je za asistenta na predmetima ˝ Šumske melioracije krša˝ i ˝Zaštita 

prirode˝, počev od 01. veljače 1992. godine. Vijeće Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

donijelo je 23. lipnja 1992. godine odluku o biranju u znanstveno- istraživačko zvanje 

znanstvenog asistenta na području šumarstva. Rješenjem dekana Šumarskog fakulteta od 25. 

studenog 1993. godine izabran je znanstveno-  nastavno  zvanje  asistenta-  suradničko  zvanje  

asistenta  na  predmetima ˝Šumske melioracije krša˝   i  ˝Zaštita prirode˝.  Fakultetsko 

vijeće donosi odluku o izboru u suradničko zvanje višeg asistenta na predmetima ˝Šumske 

melioracije krša˝ i˝Zaštite prirode˝ dana 20. studenog 1996. godine. Fakultetsko vijeće 

Šumarskog fakulteta  donijelo  je  dana  26.  lipnja  1997.  godine  odluku  u  izbor  u  

znanstveno- nastavno zvanje docenta u znanstveno područje biotehničkih znanosti za 

znanstveno polje šumarstvo za predmete ˝Šumske melioracije krša˝ i ˝Zaštita prirode˝. Biran je 

na 5 godina. Ponovno je reizabran za docenta 22. rujna 2003. godine. 

Matični odbor za područje biotehničkih znanosti donio je odluku dana 22. rujna 2003. godine 

o izboru u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području biotehničkih 

znanosti- polje šumarstva. Matični odbor ga 28. lipnja 2007. godine bira za višeg 

znanstvenog suradnika u znanstvenom području biotehničkih znanosti - polje šumarstvo. 

Vijeće Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo je 6. srpnja 2007. godine odluku o 

izboru u znanstveno- nastavno zvanje izvanrednog profesora u području biotehničkih znanosti, 

polje šumarstva, znanstvene grane: uzgajanje šuma. Tu odluku potvrdilo  je  Vijeće  

biotehničkog  područja  Sveučilišta  u  Zagrebu  18.  srpnja  2007. godine. 
 



Nacionalno vijeće za znanost-matični odbor za područje biotehničkih znanosti donijelo je 24. 

veljače 2010. godine odluku o izboru u znanstveno zvanje-znanstveni savjetnik u 

znanstvenom području biotehničkih znanosti - polje šumarstvo. 

Fakultetsko vijeće Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo je, na vrijeme od 5 

godina, 24. veljače 2011. godine odluku o izboru u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto redovitog profesora u znanstvenom području biotehničkih znanosti-polje šumarstvo 

-znanstvena grana: Urbano šumarstvo i zaštita prirode. Tu odluku potvrdio je Senat Sveučilišta 

u Zagrebu dana 10. svibnja 2011. godine, na vrijeme od 5 godina. 

Fakultetsko vijeće Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo je 23. prosinca 2016. 

godine odluku o izboru u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora 

u trajnom zvanju u znanstvenom području biotehničkih znanosti-polje šumarstvo – 

znanstvena grana: Urbano šumarstvo i zaštita prirode. Tu odluku potvrdio je Senat Sveučilišta 

u Zagrebu dana 14. ožujka 2017. godine. 

U registru istraživača Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku- u 

znanstvenom području šumarstva upisan je od 02. ožujka 1989. godine pod matičnim brojem 

114526, te u Republici Hrvatskoj ponovnim upisom u registar istraživača Ministarstva znanosti 

od 16. ožujka 1993. godine. 

Glavna područja znanstvenog rada prof. dr. sc Željka Španjola su problematika zaštite prirode i 

okoliša, šumske melioracije krša, šumski požari, ruralni razvoj i turizam. U okviru nastavnih 

aktivnosti sudjeluje u izvođenju predavanja, vježbi i terenske nastave iz više predmeta na 

preddiplomskim, diplomskim te poslijediplomskim studijima na Šumarskom i Agronomskom 

fakuletetu Sveučilišta u Zagrebu. Na preddiplomskom studiju: Šumarstvo, nastavnik je na 

predmetima Zaštita prirode i okoliša i Požari otvorenog prostora. Na preddiplomskom studiju: 

Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, nastavnik je na predmetima: Zaštita okoliša  i 

Zaštita prirode. Na diplomskom studiju Šumarstvo, smjer: Uzgajanje i uređivanje šuma s 

lovnim gospodarenjem vodi nastavne predmete: Šumske melioracije krša i Obnova opožarenih 

površina˝, a na smjeru:  Tehnika, tehnologije i  management  u  šumarstvu  nastavnik  je na 

predmetu Šumski požari. Na diplomskom studiju Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša 

na predmetu: Zaštićene prirodne vrijednosti. Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u 

Zagrebu, na diplomskom studiju Krajobrazna arhitektura predaje predmet Zaštita prirode. Na 

poslijediplomskom specijalističkom studiju Ekološko oslikavanje krajolika, Zaštita prirode i 

hortikultura predaje predmet: Zaštita prirode i okoliša; Očuvanje i zaštita biološke i 

krajobrazne raznolikosti te Održivi razvoj i zašitita okoliša. 

Na poslijediplomskom specijalističkom studiju Uzgajanje i osnivanje šuma nastavnik je na 

predmetu: Šumski požari i obnova vegetacije. 

Na doktorskom studiju Šumarstva, smjer: Urbano šumarstvo, zaštita prirode, uređivanje i 

zaštita šuma predaje predmete: Zaštićene prirodne vrijednosti; Održivi razvoj i zaštita okoliša i 

Očuvanje i zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti. Na doktorskom studiju Šumarstva,   

smjer:   Uzgajanje   šuma   i   lovno   gospodarenje   predaje   predmete: Problematika šumskih 

požara i Revitalizacija opožarenih površina. 

Nastavni rad metodički, tehnički i sadržajno kontinuirano unaprijeđuje. Uspješno vodi 

predavanje i terensku nastavu. Posebno se zalaže u radu sa studentima o čemu govori veliki 

broj obranjenjih diplomskih i završnih radova. 

Na Šumarskom fakultetu do sada je bio mentor na 145 diplomska rada te 36 završna rada. 

Također je bio član povjerenstva za obranu 101 diplomskih radova. 



Na Agronomskom fakultetu kao mentor radio je 6 diplomskih radova, a u povjerenstvu 

učestvovao u obrani 21 diplomskih radova. 

Na poslijediplomskom specijalističkom i stručnom magistarskom studiju do sada su pod 

njegovim mentorstvom obranjena 3 rada.  Pod njegovim mentorstvom obranjena su i 4 

znanstvena magistarska rada. Kao član povjerenstva učestvovao je u obrani 5 završna 

specijalistička i stručna magistarska rada. 

Prof. dr. sc. Željko Španjol kao mentor vodio je do sada 4 obranjene disertacije. Bio je član 

povjerenstva u obrani 3 disertacije. 

Vodi i bio je voditelj ukupno 11 nacionalnih znanstvenih projekata, dok je na njih 24 bio ili 

je još suradnik.  

Do sada je samostalno objavio jednu knjigu, a u koautorstvu 4. Autor je 10 poglavlja u 9 

znanstvenih i stručnih knjiga. Objavio je što samostalno i kao koautor 88 znanstvenih i 33 

stručna rada. Ima objavljeno 9 sažetaka rada u zbornicima sažetaka s međunarodnih 

znanstvenih skupova te 32 sažetka u zbornicima sažetaka s domaćih znanstvenih skupova. 

Kao voditelj ili koautor (suradnik) sudjelovao je d o  s a d a  na izradi 98 idejnih i 

izvedbenih projekata i studija. 

Na 53 domaća i inozemna znanstvena skupa što samostalno, što u koautorstvu izlagao je 77 

radova. Od toga na 13 međunarodnih znanstvenih skupova izlagao je 22 rada a na 40 domaćih 

znanstvenih skupova izlagao je 55 radova. Kao stručnjak za izračun vrijednosti šume i 

šumskog zemljišta obavio je 3 vještačenja i izračunao naknade štete nakon požara, 1 nakon 

onečišćenja,1 nakono štete nastale na šumi i šumskom zemljištu nakon sječe te 2 vještačenje 

za naknadu za izdvajanje šume i/ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 

svrhu prijenosa prava vlasništva. 

Prof.  dr.  sc.  Željko  Španjol  obnašao  je  dužnosti  na  vođenju  Nastavno-  pokusnog 

šumskog objekta na otoku Rabu. Tako ga je Vijeće Šumarskog fakulteta odlukom od 16. rujna 

1992.  godine imenovalo  zamjenikom  upravitelja NPŠO Rab,  počevši  od  01. listopada  

1992.  godine.  Za  upravitelja  NPŠO  Rab  izabran  je  Odlukom  Vijeća Šumarskog fakulteta 

prvi puta 17. lipnja 1993. godine (počevši od 07. lipnja 1993. godine), te drugi put 01. 

listopada 2000. godine. Na osobni zahtjev podnosi ostavku na mjesto upravitelja NPŠO Rab 

dana 12. studenog 2003. godine, te ga Fakultetsko vijeće razrješuje s danom 26. studeni 2003. 

godine. 

Od 1994. godine član je uređivačkog odbora znanstveno-stručnog časopisa ˝Šumarski list˝ za 

znanstveno- stručno područje Zaštićeni objekti prirode i Hortikulture. Glavni i odgovorni  je  

urednik  znanstveno-stručnog  glasila  Hrvatske  vatrogasne  zajednica ˝Vatrogastvo i 

upravljanje požarima˝ od njegovog početka izlaženja 2011. godine. 

Također je bio član upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode na područje Krapinsko-zagorske županije (2000.- 2003. i 2009.-  2017. ). Član je 

Hrvatskog šumarskog društva (1981.), Hrvatskog ekološkog društva (1987.), Hrvatskog  

botaničkog  društva  (1991.),  Hrvatskog  društva  za  zaštitu  voda  i  mora (1991.), Istočno 

alpsko- dinarskog društva za istraživanje vegetacije (1991.), Matice Hrvatske (2008.-2017.) te 

Hrvatskog agrometeorološkog društva (član uprave, od osnivanja 13. lipnja 2012. godine te 

podpredsjednik od 20. lipnja 2016.). 

Rješenjem  od  25.siječnja  2016.  godine  Ministarstva  kulture  –  Uprave  za  zaštitu kulturne 

baštine  Republike Hrvatske  ovlašten je za obavljanje poslova na zaštiti  i očuvanju 

kulturnih dobara i to za istraživanje i proučavanje krajobraza nepokretnog kulturnog dobra te 

dokumentiranje krajobraza nepokretnog kulturnog dobra. Upisan je u upisnik specijaliziranih 



pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju 

kulturnih dobara pod rednim brojem 2516. 

Govori engleski jezik. Oženjen je i otac jednog djeteta. 


