
 
Stožer civilne zaštite Grada Varaždina 
KLASA: 810-01/21-01/4 
URBROJ: 2186/01-04/16-21-41 
Varaždin, 1. travnja 2021. godine 
 

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18, 31/20 i 
20/21), Stožer civilne zaštite Grada Varaždina, u svom užem sastavu, dana 1. travnja 2021. 
godine, donosi 

 
ODLUKU 

o mogućnosti korištenja školskih sportskih dvorana osnovnih škola  
i Dječjeg vrtića „Varaždin“ za vanjske korisnike 

 
 

I. 
 
Ovom Odlukom, s obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19, utvrđuje 
se način korištenja školskih sportskih dvorana osnovnih škola i Dječjeg vrtića „Varaždin“ kojima je 
Grad Varaždin osnivač za vanjske korisnike: 

- natjecanja u dvoranama (zatvoreni prostor) mogu se održavati za klubove koji se natječu u 1. i 

2. rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji i u 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na 

nacionalnoj razini u ekipnim sportovima, kao i klubove koji se u individualnim (pojedinačnim) 

sportovima natječu u seniorskoj konkurenciji u ekipnim klupskim natjecanjima na nacionalnom 

nivou u najvišem rangu u liga sustavu natjecanja  te natjecanja kategoriziranih sportaša u 

individualnim sportovima (pojedinačnim) i sportaša nacionalne razine koji se  pripremaju za 

europska i svjetska natjecanja sukladno popisu koji, na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, 

Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, odobri Ministarstvo 

turizma i sporta, 

- treninzi u dvoranama (zatvoreni prostor) mogu se održavati za klubove koji se natječu u 1. i 2. 

rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji i u 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na 

nacionalnoj razini u ekipnim sportovima, kao i klubove koji se u individualnim (pojedinačnim) 

sportovima natječu u seniorskoj konkurenciji u ekipnim klupskim natjecanjima na nacionalnom 

nivou u najvišem rangu u liga sustavu natjecanja te trenigna i natjecanja kategoriziranih 

sportaša u individualnim sportovima (pojedinačnim) i sportaša nacionalne razine koji se  

pripremaju za europska i svjetska natjecanja sukladno popisu koji, na prijedlog Hrvatskog 

olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, 

odobri Ministarstvo turizma i sporta, 

- sportska natjecanja i treninzi koji su dopušteni mogu se održavati samo bez gledatelja i uz 
strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa 
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a organizatori su obvezni osigurati da se svi sportaši i 
nužno tehničko osoblje koje je prisutno pridržavaju propisanih epidemioloških mjera te da se 
sportski objekti u zatvorenim prostorima iznimno koriste samo za potrebe dopuštenih aktivnosti, 

- strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera obavezno je za fitness, jogu i sportske škole.  
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II. 
 
Odluka o mogućnosti korištenja školskih sportskih dvorana osnovnih škola za trenige i sportska 
natjecanja (KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-5 od 2. ožujka 2021. godine) 
stavlja se izvan snage danom primjene ove Odluke. 
 

III. 
 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim stranicama Grada 
Varaždina www.varazdin.hr.  

 
 

Načelnik 
Stožera civilne zaštite Grada Varaždina 

Zlatan Avar 
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