Mr. sc. Ljerka Kopričanec – Matijevac, dipl. ing.
Mr. sc. Ljerka Kopričanec – Matijevac, dipl. ing. rođena je 6. svibnja 1958. godine u Zagrebu, gdje je
završila osnovnu školu i Građevinsku tehničku školu – smjer visokogradnje.

Na Fakultetu građevinskih znanosti u Zagrebu diplomirala je 1982. godine, a 1988. godine, obranom
teme magistarskog rada pod naslovom "Nelokalni kontinuum u analizi armiranobetonskih štapnih
konstrukcija", stekla je znanstveni stupanj magistre tehničkih znanosti, polje građevinarstvo, grana
nosive konstrukcije.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1999. godine završila je program pedagoško-psihološke
izobrazbe, a 2002. godine izabrana je u naslovno zvanje višeg predavača za znanstveno područje
tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, za predmete u grani nosive konstrukcije.

1983. zaposlila se u Građevinskom institutu, odnosno Fakultetu građevinskih znanosti gdje je od rujna
1985. radila kao asistent, odnosno znanstveni asistent na predmetima Građevna statika I. i II.

U ožujku 1996. godine počela je raditi u Vatrogasnoj školi Ministarstva unutarnjih poslova kao
voditeljica Pododsjeka za graditeljsku protupožarnu preventivu i profesorica za stručni predmet Zaštita
od požara u graditeljstvu. Od 1. srpnja 2005. samostalni je nadzornik za vatrogasnu preventivu u
Učilištu vatrogastva i zaštite i spašavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a od listopada 2008.
godine voditeljica je Odsjeka za preventivu i obrazovanje u Učilištu vatrogastva i zaštite i spašavanja
DUZS-a.

1. srpnja 2012. godine imenovana je za načelnicu Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja.

Bez prekida radnog odnosa od veljače 2001. godine radi kao vanjska suradnica – viši predavač na
preddiplomskom Stručnom studiju graditeljstva na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu na predmetima
Tehnička mehanika i Proračun konstrukcija, a od 2007. godine nositeljica je predmeta Protupožarna
zaštita te mentorica pri izradi diplomskih radova na Politehničkom specijalističkom diplomskom
stručnom studiju graditeljstva na TVZ-u.

Autorica je dviju zbirki zadataka (Lj. Kopričanec-Matijevac, Zbirka zadataka iz Tehničke mehanike,
Priručnici Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-7048-13-6, 2011. i Lj. Kopričanec-

Matijevac, Zbirka zadataka iz Proračuna konstrukcija, Priručnici Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu,
ISBN 978-953-7048-14-3, 2011. te koautorica dva priručnika (Stj. Fišter, Lj. Kopričanec-Matijevac,
Zaštita od požara u graditeljstvu, priručnik, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
Policijska akademija, UDK 614.84:624>(035), ISBN 953-161-118-1, 2001. i Ž. Popović i drugi,
Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih dočasnika i časnika, Hrvatska vatrogasna zajednica, Zagreb,
UDK 614.84(035), ISBN 953-6385-16-3, 2006. )

Objavljuje stručne i znanstvene radove iz područja graditeljstva i zaštite od požara te održava
predavanja na stručnim usavršavanjima ovlaštenih arhitekata i inženjera na temu zaštite od požara-

Članica je Tehničkog odbora „TO 92 – Zaštita od požara“ Hrvatskog zavoda za norme, Hrvatske udruge za
zaštitu od požara te Hrvatske udruge diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
AMCA-FA.

Udata, majka jednog djeteta.

