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Brdovec, 13.3.2020. 

 

 Temeljem Zaključka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Stožera civilne zaštite Općine 

Brdovec, Upute premijera Vlade RH i članka 48. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec broj 

03/13. 02/18, 15/08 I 04/20), općinski načelnik Općine Brdovec donosi 

 

ODLUKU 

o privremenom zatvaranju vrtića  

 

I. 

 Svi objekti dječjeg vrtića na području općine Brdovec, čiji je Općina osnivač, privremeno se 

zatvaraju u potpunosti od srijede, 18. ožujka 2020. iz razloga proglašenja pandemije korona virusa 

(COVID-19). 

 

II. 

 Područni dječji vrtić Januševec će dežurati u ponedjeljak, 16. ožujka i u utorak, 17. ožujka, 

isključivo za djecu čiji roditelji do tada nisu uspjeli organizirati njihovo čuvanje. 

 

III. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na Oglasnoj ploči Općine Brdovec i 

Dječjeg vrtića Videk. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

 Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) procijenila je 11.03.2020. situaciju s izbijanjem bolesti 

COVID-19 uzrokovane koronavirusom pandemijom. Takva klasifikacija znači da države trebaju uskladiti 

djelovanje na prevenciji i suzbijanju virusa, kao i poduzeti sve potrebne mjere da se stanovništvo zaštiti, a 

građani trebaju postupati odgovorno i savjesno s vlastitim zdravljem, ali i zdravljem drugih pridržavajući 

se svih uputa nacionalnih zavoda za javno zdravstvo.   

Slijedom toga je i Republika Hrvatska putem Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH, donijela svoje 

odluke u svrhu sprečavanja širenja korona virusa na način da je od ponedjeljka, 16.3.2020., obustavila svu 

nastavu u RH, a ista mjera se odnosi i na vrtiće i fakultete. Stožer civilne zaštite Općine Brdovec je na 



održanom sastanku donio svoj Zaključak da se iste mjere primijene i na područje općine Brdovec u 

djelatnostima koje su u njezinoj nadležnosti što općinski načelnik, kao odgovorna osoba Općine Brdovec, 

predmetnom odlukom i utvrđuje. 

Osnivač je donio ovu Odluku kao jednu od mjera suzbijanja širenja korona virusa (COVID-19) te 

se stoga mole roditelji, a s obzirom na ozbiljnost situacije, za odgovorno ponašanje i prihvaćanje ove Odluke 

u cijelosti a naročito se to odnosi na točku 2. ove Odluke, odnosno, mole se roditelji da ne šalju djecu u 

vrtić 16. i 17. ožujka osim ako je to doista nužno. 

 

NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC 

Alen Prelec, v.r. 

 

 

 

  


