
Intervju z diplomantom programa Gozdarstvo in 
lovstvo 

 
 
Pozdravljeni. Prosim vas, da se nam na kratko 
predstavite. 
Sem David Hrvatin, prihajam iz Dvorov, majhne vasice v 
občini Koper. Preteklo leto sem kot izredni študent 
diplomiral na VSŠ Postojna, smer Gozdarstvo in lovstvo. 
 
V katerem kraju ste zaključili srednjo šolo in zakaj ste se 
odločili za študij v Postojni? 

Že od otroštva sem bil tehnični tip, zato sem se po 
končani osnovni šoli vpisal na Srednjo tehniško šolo 
Koper, smer strojni tehnik. Po končani srednji šoli sem 
sicer razmišljal o nadaljevanju šolanja, vendar je vseeno 
prevladala želja po zaposlitvi. Za študij v Postojni sem se 
odločil predvsem zaradi veselja do narave, drugi 
pomemben dejavnik za odločitev pa je bil to, da je 
Postojna relativno blizu mojega doma. 
 
Kje ste dobili informacije za naše programe v Postojni? 
Informacije o študiju sem najprej iskal preko spletne 
strani, na kateri so vsi potrebni podatki glede študija. 
Kasneje sem obiskal tudi informativni dan, kateri me je še 
dodatno prepričal o moji pravi izbiri.  
 
Zakaj odločitev prav za ta študijski program? 

Kot sem že omenil, že od malih nog gojim ljubezen do 
narave in vsega kar je z naravo povezanega.  Tudi 
lovstvo je del narave in del mojega vsakdana, prav to je 
bil poglavitni razlog za vpis na študijski program 
Gozdarstvo in lovstvo. 
 

 
 
 
Kje ste trenutno zaposleni, kakšno delo opravljate? 

Zaposlen sem v Gasilski brigadi Koper na delovnem 
mestu namestnik vodje gasilske izmene. Moje delo je 
skupek terenskega in administrativnega vodenja gasilske 
izmene. Delo je zelo raznoliko, sestavljeno iz lepih in 
manj lepih trenutkov.  
 
Vam na delovnem mestu koristi znanje, pridobljeno med 
študijem v Postojni? 

Da, vsekakor mi pridobljeno znanje koristi pri delu. 
Omenil sem že, da opravljam delo, ki ni neposredno 
vezano na študijski program Gozdarstva in lovstva. Zaradi 

raznolikosti dela s pridom izkoriščam tudi med študijem 
pridobljeno znanje. 
 
Kakšen se vam je zdel študij? Bi kakšen predmet, 
strokovno področje še posebej izpostavili? 

Študijski program je bil zelo zanimiv, dobro zastavljen. 
Večina predmetov je sestavljenih iz predavanj in terenskih 
vaj, kar zelo pripomore k razumevanju snovi. Vsak 
predmet je po svoje zanimiv, predavatelji so stokovnjaki s 
svojega področja in med študijem izveš tudi marsikakšno 
zanimivost “iz prve roke”.  
 
Kakšne so vaše izkušnje in kaj bi svetovali študentom pri 
izbiri pravega podjetja za izvedbo 20 tedenskega 
obveznega praktičnega izobraževanja? 
Študij sem opravljal kot izredni študent. Predhodno sem 
imel opravljenih kar nekaj izobraževanj vezanih na 
gozdarstvo in lovstvo in tudi predhodno zaposlitev v 
panogi vezani na študijski program. Na podlagi 
navedenega sem imel praktično izobraževanje priznano.                                                                                                                    
Vsekakor vsem svetujem, da praktično izobraževanje 
opravijo na takšnem delovnem mestu ki jih veseli. To je 
odlična priložnost, da preverijo, če je to delo za njih res 
pravo in se bodo tako lažje odločili kako naprej.  
 
Vam je čas poleg rednega študija dopuščal ostale 
aktivnosti, študentsko delo ...? 
Sem zelo zaposlen človek, študij je tako zame bil samo 
še ena zadeva, katero sem moral vnesti v svoj urnik. 
Veliko je odvisno kako si organiziramo delo, ko pa si ga 
uspemo organizirat zadeva teče. Tudi v času študija je 
bilo tako. 
Ali menite, da program zagotavlja prave vsebine, ki jih 
potrebuje gospodarstvo, ali bi bilo potrebno programe 
prevetriti, jim dati nekaj novega ...? 
Program zagotavlja prave vsebine, težava pa je v tem, da 
država ne naredi dovolj, da bi obe panogi (gozdrarstvo, 
lovstvo) bolje izkoristila in s tem pritegnila mlade in jim 
dala službo. Gozdarstvo in lovstvo vidim kot perspektivni 
panogi vendar ob boljšem vodenju s strani države. 
Vsekakor pa je potrebno sprotno slediti novostim na trgu 
in to vnašati v učne programe.  
 
 
Bi vašim prijateljem, sodelavcem predlagali, da se 
odločijo za študij pri nas? 

Bi predlagal. Nekaj ljudem sem že posredoval informacije 
o študijskem programu. 
 
Ali ste slišali, da smo pred kratkim odprli Izobraževalni 
center sodobnih tehnologij z veliko stroji ..., celo z 
industrijskim 6-osnim robotom ...? 
Da, o tem sem bral. Kljub temu, da sem zaključil študij na 
VSŠ Postojna, še vedno velikokrat kliknem na spletno 
stran šole, kjer sem tudi zasledil objavo. Velika pridobitev 
za šolo, študente in slovensko gospodarstvo. Čestitam. 
 

 
 

G. David Hrvatin, hvala za vaš čas za naš intervju. 
 

Višja strokovna šola Postojna 

 
 
 



 


