
Možnost zaposlitve

Pomorski poklic je poseben poklic z velikimi 
izzivi, pa tudi odgovornostjo in ponosom. 
Je zanimiv in raznolik, saj nudi raziskovanje 
morij, oceanov, ladij, ljudi, mest, običajev, 
dežel … Delo pomorščaka je iskano, polno 
izzivov, odgovorno, z odličnim zaslužkom, 
možnostjo varčevanja in dolgimi dopusti.

Po enoletni pripravniški dobi na ladjah sle-
di strokovni izpit, s katerim se pridobi naziv 
častnik krova. Za zaposlitev je na izbiro mo-
žnost dela na raznovrstnih ladjah po vsem 
svetu - na tovorni kontejnerski ladji, na po-

tniški ladji, na tankerju, jahti, vlačilcu ali razi-
skovalni ladji ... 

Častnik krova med plovbo s poveljniškega 
mostu varno vodi, upravlja in odgovarja za 
ladjo in potnike. Poleg tega pa opravlja še 
druga dela v zvezi s tovorom, potniki, opre-
mo, vzdrževanjem ladje in dokumenti. 

Včasih je bil pomorski poklic rezerviran le za 
moške, danes pa ni več tako. Kar nekaj de-
klet, ki je končalo našo šolo, danes s pono-
som upravlja ladje širom sveta. 

Za plovbo moraš izpolnjevati predpisane 
zdravstvene pogoje. V kolikor teh pogojev 
ne izpolnjuješ ali se odločiš nadaljevati ka-
riero na trdih tleh ali bližje domu, se lahko 
zaposliš v pomorskem gospodarstvu in 
službah, povezanih z morjem, kot so: ma-
rine, pristanišča, pomorske agencije, vojna 
mornarica, pomorska policija, kapitanija, iz-
delava plovil, »skiperstvo« …

Z vestnim delom, sodelovanjem, izobraže-
vanjem in vztrajnostjo je postati kapitan/ka 
ladje realen in dosegljiv cilj. 

Kontakti:
(05) 6713 241 tajništvo | (05) 6713 244 svetovalna služba 

e-naslov: info-pomorska@guest.arnes.si | spletna stran: www.pomorska-sola.si 
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Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

Program PLOVBNI TEHNIK
Izvaja se v Portorožu



Program Plovbni tehnik

Izobražuje bodoče pomorščake v programu 
PLOVBNI TEHNIK, ki ga kot edina šola v državi 
izvajamo od ustanovitve leta 1947. Je osnova 
za opravljanje službe častnika/častnice krova 
in kapitana/kapitanke ladje. Splošnoizobra-
ževalni predmeti omogočajo dobro splošno 
znanje, vrsta strokovnih predmetov pa preko 
izkustvenega učenja pripravlja dijake za od-
govorno opravljanje poklica oz. varno vode-
nje vseh vrst ladij po morjih sveta.

Izobraževanje

Izobraževanje poteka v specializiranih učilni-
cah, na simulatorjih, v laboratorijih, čolnarni, 
na različnih plovilih (na vesla, jadra in motor). 
Po končanem tretjem letniku dijaki opravlja-
jo delovno prakso na prekooceanskih ladjah. 
V času šolanja organiziramo oglede ladij, obi-
ske pomorščakov ter strokovne ekskurzije v tujino. Dijaki izven obalnega področja se lahko 
nastanijo v našem dijaškem domu, ki se nahaja v bližini šole. Ladjar Splošna plovba Portorož 
redno razpisuje kadrovske štipendije za čas srednješolskega šolanja. 

Vpisni pogoji

Kdor se želi vključiti v program Plovbni teh-
nik, mora imeti končano osnovno šolo.

Poklicna matura in možnost 
nadaljnjega študija

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. 
Dijaki 4. letnika opravljajo izpit iz slovenščine, 
matematike ali tujega jezika (izbirno), navtike 
ter praktični del z zagovorom. Po opravljeni 
poklicni maturi imajo dijaki možnost nadalj-
njega šolanja na pomorskih, prometnih ali 
drugih višješolskih, visokošolskih in univerzi-
tetnih programih po njihovih razpisnih po-

gojih. Naša šola in Fakulteta za pomorstvo in promet nudita možnost opravljanja najrazličnejših 
mednarodno priznanih strokovnih tečajev in izpopolnjevanj.

Predmetnik

Plovbni tehnik Skupno število ur Število kreditnih točk
B – Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina 487 24

Matematika 383 19

Tuji jezik 417 20

Umetnost 68 3

Zgodovina 102 5

Geografija 68 3

Psihologija 68 3

Fizika 140 6

Kemija 70 3

Športna vzgoja 340 14

B – Strokovni moduli
Navigacija 487 25

Pomorstvo 487 25

Tehnika pomorske službe 136 6

Ladijski stroji 68 3

Poznavanje blaga 68 3

Ladijsko zdravstvo 68 3

Varstvo pri delu in reševanje na morju 68 3

Meteorologija in oceanografija 102 5

Tankerji za nafto 34 2

Tankerji za pline in kemikalije 34 2

Ladje za razsuti tovor 34 2

Potniške ladje 34 2

C- Praktično izobraževanje v šoli
 Praktični pouk 454 19

Č – Praktično usposabljanje pri delodajalcu 
 Praktično usposabljanje z delom 304 14

D – Interesne dejavnosti 
 Interesne dejavnosti 352 14

E – Odprti kurikulum 
 Italijanščina kot jezik okolja 610 33

Skupaj kreditnih točk 240


