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MRTVI VEZ ZA NAJBOLJE STRUKE

Pomorski nautičar ili brodostrojar!? Tu dvojbu pred ravnatelja Srednje škole Ambroza Haračića
iz Malog Lošinja, Tomislava Gospodnetića, stavilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta, a ona znači zahtjev da se mora odustati od jedne, a prednost dati drugoj pomorskoj
struci.

Dug prema 230 generacija
Prvo pomorsko učilište s pravom javnosti osnovano je 1780. i otad, s manjim prekidima, traje
malološinjska tradicija školovanja nautičara i brodostrojara. U obranu obiju struka stoga su
stali predstavnici pomorskih agencija i pomorci, te Zajednica tehničke kulture, čiji je
predsjednik, Dorian Božičević, također đak nautike, uputio prosvjed Odboru za
obrazovanje i kulturu Hrvatskog sabora.

Tradicija nad tradicijom
To je izvan svake pameti i nadam se da će ministar primorac i njegovi suradnici uvidjeti grešku i
poništiti odluku. Ako govorimo o školama s pravom javnosti, naše je pomorsko učilište najstarije
u Hrvatskoj, a ako se govori o državnim školama, na drugom je mjestu, odmah iza bakarske
Pomorske škole. Zatražili smo da se za opstanak oba zanimanja založi naš grdonačelnik i
saborski zastupnik, Gari Cappelli, koji je također završio pomorsku struku u našoj školi, kazao
nam je ravnatelj Gospodnetić. Gradonačelnik je već jučer razgovarao s ministrom primorcem i
dokumentima podkrijepio razloge za opstanak obiju struka, kazala nam je Martina Krajina,
glasnogovornica Gradske uprave Malog Lošinja, budući da, zbog održavanja sjednice sabora,
nismo uspjeli razgovarati s G. Cappellijem. U Srednjoj školi A. haračića poslijednjih nekoliko
godina nautičati i brodostrojari idu u zajednički razred, odnosno zajedno slušaju opće predmete,
a odvojeno stručne. Obično se ukupno upisuje između 25 i 30 učenika, što s Lošinja što s Cresa
i malih otoka Lošinjskog arhipelaga.

Imamo dovoljno prostora, izvrsne stručne kadrove, dovoljno zainteresiranih učenika za upis u
obje pomorske struke, a znamo da su za plovidbu potrebni i brodostrojari i nautičari. Uz to,
danas su to gotovo jedina zanimanja s kojima se ne ide na zavod za zapošljavanje, nego
odmah na brod, kaže Gospodnetić.

Cima se ipak diže
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Povjerio nam je da se ipak nešto pomaknulo s mrtve točke i da nijedna struka neće morati na
mrtvi vez, pa će slijedećih godina nove generacije malološinjskih nautičara dizati cimu i raditi na
zapovjedničkom mostu, a brodostrojari pokretati brodske strojeve. Čuo sam neslužbeno da će
ministarstvo promijeniti odluku, ali ne bih želio govoriti unaprijed. Ja sam odbio primiti i potpisati
taj dpis, jer smatram da se mladima, osobito što je riječ o otočnoj školi, time čini nepravda, kaže
ravnatelj.
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