Pomorski program:

Drugi pomorski program, ki ga šola izvaja, je LADIJSKI STROJNI TEHNIK.
Pridobiš znanja za varno in strokovno upravljanje s strojnim kompleksom na
vseh ladjah, ki je osnova za opravljanje službe častnika in upravitelja stroja
ali inženirja in projektanta kjerkoli na svetu ... Šola ti nudi dobro splošno in
strokovno znanje, vzgojo, izkušnje ter pripravo na bodoči poklic. Poleg
splošnoizobraževalnih predmetov so tukaj tudi strokovni predmeti: ladijski
stroji, tehnično risanje s strojnimi elementi, ladijska elektrika in avtomatika,
ladijski parni postroj, tehnologija, pomorstvo, varstvo pri delu in reševanje na
morju ter praktični pouk.

ŠOLANJE
Pouk poteka v specializiranih učilnicah, na simulatorjih, v laboratorijih,
delavnicah, čolnarni, na različnih plovilih ter na morju. Po končanem tretjem
letniku lahko opravljaš delovno prakso na prekooceanskih ladjah. Šola v času
šolanja organizira tudi strokovne ekskurzije v tujino. Za dijake izven obalnega
področja ima šola tudi dijaški dom, ki se nahaja par sto metrov od šole in
morja. Največji slovenski ladjar Splošna plovba Portorož redno razpisuje
kadrovske štipendije za čas srednješolskega šolanja.

MOŽNOST ZAPOSLITVE
Zaradi pomanjkanja pomorščakov (še posebej strojnikov) je poklic iskan in
cenjen, zato je zaposlitev zagotovljena. Najprej opraviš enoletno pripravniško
dobo na ladjah, zatem strokovni izpit, s katerem postaneš častnik stroja. Pred
seboj imaš možnosti zaposlitve na različnih ladjah različnih pogonov, hitrosti in
moči po vsem svetu. Postati upravitelj stroja na katerikoli ladji je realen in
kmalu dosegljiv cilj, ki ga dosežeš z dobrim in timskim delom, sodelovanjem,
izobraževanjem in vztrajnostjo.

MOŽNOST NADALJNJEGA ŠTUDIJA
Po opravljeni poklicni maturi so možnosti nadaljnjega šolanja na pomorskih, prometnih ali drugih višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih programih po
vsakoletnih razpisnih pogojih. Naša šola in Fakulteta za pomorstvo in promet ti nudita tudi opravljanje najrazličnejših mednarodno priznanih strokovnih tečajev in
izpopolnjevanj.
POSEBNOSTI
Pomorski poklic je poseben poklic, poln izzivov, pa tudi odgovornosti
in ponosa. Je zanimiv, raznolik in nudi odkrivanje morij, oceanov,
ladij, ljudi, mest, običajev, dežel … Je delo z odličnim zaslužkom,
možnostjo varčevanja in dolgimi dopusti. Za plovbo moraš izpolnjevati
tudi predpisane zdravstvene pogoje. Če pa se odločiš nadaljevati
kariero na trdih tleh ali bližje domu, imaš možnosti zaposlitve v
pomorskem gospodarstvu in službah, povezanih z morjem, kot so
pristanišča, pomorske agencije, vojna mornarica, pomorska policija,
kapitanija, marine, izdelava plovil, »skiperstvo«, poleg tega pa še
povsod, kjer potrebujejo nadzornike vzdrževalcev različnih
industrijskih kompleksov …
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