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Uvodno obrazloženje

Pročelnik Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci prof.dr.sc. Mladen Petravić, obratio se 
Odjelu gradske uprave za poduzetništvo sa zamolbom za nastavkom suradnje na  
organizaciji događaja „Riječka škola fizike“ koja će se održati u razdoblju od 16. do 21. 
travnja 2018. godine.

„Riječka škola fizike“ je popularizacijsko – edukacijski program Odjela za fiziku 
Sveučilišta u Rijeci namijenjen prije svega djeci, učenicima osnovnih i srednjih škola, te 
nastavnicima i učiteljima fizike i srodnih predmeta, a li i svim drugim osobama 
zainteresiranim za fiziku i prirodne znanosti. 

Program škole obuhvaća niz popularizacijskih i edukacijskih aktivnosti koje 
uključuju:

- laboratorijska istraživanja koja će voditi izabrani hrvatski znanstvenici i stručnjaci u 
prostorima Odjela za fiziku i Znanstveno – tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci,

- radionice u praktikumima i laboratorijima Odjela za fiziku,
- znanstveno – popularna predavanja,
- interaktivne dječje predstave s pokusima iz fizike.

Cilj „Riječke škole fizike“ je populariziranje fizike i prirodnih znanosti među djecom i 
učenicima, te stručno usavršavanje nastavnika i učitelja. Time se kod mladih potiče razvoj 
analitičkog i kritičkog mišljenja, znatiželja i kreativnost, te afirmiraju fizika i prirodne znanosti 
kao njihova moguća buduća profesionalna orijentacija, što je posebno važno imajući u vidu 
deficitarnost ovih zanimanja u gospodarstvu grada Rijeke i okolice, kao i cijele Hrvatske.

U proteklih nekoliko godina Odjel gradske uprave za poduzetništvo je podupirao 
organizaciju „Riječke škole fizike“ pa je tako i u 2018. godini osigurano iz Proračuna Grada 
Rijeke 5.000,00 kuna sa pozicije 242 za sudjelovanje u pokriću troškova reprezentacije.

Slijedom navedenog, predlažemo Gradonačelniku donošenje sljedećeg:  
z a k l j u č k a

1. U svrhu popularizacije fizike i prirodne znanosti kao deficitarnih zanimanja u 
gospodarstvu grada Rijeke i okolice, Grad Rijeka podupire organizaciju „Riječke škole 
fizike“ koja će se održati u razdoblju od 16. do 21. travnja 2018. godine u organizaciji Odjela 
za fiziku Sveučilišta u Rijeci.

2. U svrhu potpore aktivnosti iz točke 1. ovog zaključka, zadužuje se Odjel gradske 
uprave za poduzetništvo da sa pozicije 242 osigura novčana sredstva za pokriće troškova 
reprezentacije u iznosu od 5.000,00 kuna. 
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