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NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
- POVJERENIK ZA NATJECANJA -

Broj : 211/2016.
Karlovac, 29. srpnja 2016.

P L E N U M K L U B O V A – 1. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA

PLENUM klubova 1. Županijske nogometne lige Nogometnog saveza Karlovačke županije održan je 28. srpnja
2016. godine u 18,45 sati u prostorijama Veleučilišta u Karlovcu, s dnevnim redom koji su svi klubovi primili
putem e-mail-a i putem «Službenih vijesti» NSKŽ 26/2016:

1. Otvaranje sjednice Plenuma
2. Osvrt na natjecateljsku 2015/2016. godinu.
3. Prijedlog Kalendara natjecanja za jesen 2016.
4. Izvlačenje Berger brojeva za sezonu 2016./2017.
5. Obavijesti iz Tajništva NSKŽ.
6. Pitanja i prijedlozi.

Nazočna su bila gospoda: Tomislav Kuzman - glavni tajnik NSKŽ ujedno Povjerenik za natjecanja seniora,
Stjepan Benčić – Povjerenik natjecanja mladeži, Dražen Tuškan – tehnički tajnik NSKŽ i Dragan Kolić –
Disciplinski sudac

Na plenum je pozvano 10 klubova 1. ŽNL NSKŽ, od kojih je nazočilo svih 10 službenih predstavnika klubova.
Odazvali su se slijedeći predstavnici klubova na Plenum :

Nogometni klub Predstavnik na Plenumu
„CROATIA '78“ -Žakanje Ivan Sopčić
„DRAGANIĆ“ -Draganići Marijan Brozović
„DUGA RESA 1929“ -Duga Resa Dražen Palajsa
„ILOVAC“ -Karlovac Igor Gec
„KORANA“ -Karlovac Dubravko Stavljenić
„MLADOST“ -Rečica Dražen Frklić
„OGULIN“ -Ogulin Igor Jelić i Krunoslav Salopek
„SLUNJ“ -Slunj Nikola Požega
„VRLOVKA“ -Kamanje Stjepan Benić
„ZRINSKI OZALJ“ -Ozalj Damir Vrbetić i Goran Cindrić

1. Glavni tajnik NSKŽ Tomislav Kuzman, pozdravio je nazočne službene predstavnike klubova koji su se
odazvali na Plenum, zaželio im dobrodošlicu te izrazio zadovoljstvo zbog odaziva svih službenih predstavnika.
Ujedno posebno je pozdravio nove članove 1. ŽNL, na temelju ostvarenog plasmana u 2. ŽNL za sezonu
2015./2016 ekipu NK Vrlovke te povratnika u 1. ŽNL nakon dvije sezone provedene u MŽNL Središte ekipu NK
Ogulin. Pošto su obje ekipe ispunile sve kriterije za natjecanje u 1. ŽNL nije bilo prepreka za prijem te je IO
NSKŽ jednoglasno odredio sastav 1. ŽNL za sezonu 2016./2017.
2.
2. Objavljena izvješća Povjerenika za natjecanje seniora i mladeži kao i svih Komisija za natjecateljsku sezonu
2015/2016. su objavljena u «Službenim vijestima» NSKŽ te na njih nije bilo zamjerki.

3. Povjerenik za natjecanje Tomislav Kuzman upoznao je sve nazočne s prijedlogom kalendara natjecanja za
sezonu jesen 2016. za seniore 1. ŽNL NSKŽ gdje bi prvenstvo započelo 1. kolom 28. kolovoza 2016., a završetak



jesenskog dijela planiran je za 20. studenog. Odigralo bi se ukupno 14 kola jesenskog dijela natjecanja ukoliko
to dozvole vremenski uvjeti. U jesenskom dijelu natjecanja igralo bi se jedno kolo u tjednu; 3. kolo 07. rujna
2016. (srijeda).
Tjedan dana prije početka prvenstva 21. kolovoza odigrat će se 1. kolo HNK NSKŽ a 2. kolo HNK za područje
NSKŽ u kategoriji seniora planirano je za 21. rujna.
Za kategorije mladeži Prijedlogom kalendara je predviđeno da jesenski dio natjecanja u svim ligama mladeži
započinje 03./04. rujna. Naloženo je svim klubovima da najkasnije do 08. kolovoza definiraju prijavljene ekipe
mladeži kako bi se mogle formirati konačne lige te biti odobrene od strane IO NSKŽ.

4. Izvučeni su Berger brojevi za sezonu 2016./2017:
5. 1. NK „Duga Resa 1929“ –Duga Resa 2. NK „Croatia '78“ –Žakanje 3. NK „Slunj“ –Slunj 4. NK „Korana“ -
Karlovac 5. NK „Zrinski-Ozalj“ –Ozalj 6. NK „Draganić“ –Draganić 7. NK „Ogulin“ –Ogulin 8. NK „Mladost“ –
Rečica 9. NK „Vrlovka“ –Kamanje 10. NK „Ilovac“ –Karlovac.

U 1. kolu 1. ŽNL koje je na rasporedu 28. kolovoza 2016. godine sastaju se:
NK „Duga Resa 1929“ – NK „Ilovac“
NK „Croatia '78“ – NK „Vrlovka“
NK „Slunj“ – NK „Mladost“ Rečica
NK „Korana“ – NK „Ogulin“
NK „Zrinski-Ozalj“ – NK „Draganić“

5. Glavni tajnik podsjetio je sve nazočne na obvezama koje klubovi imaju pred početak nove sezone:

- dostavljanje zahtjeva za izdavanje licenci za trenere i službene predstavnike klubova na utakmicama,
medicinskog osoblja kao i rukovoditelja osiguranja, kao i obvezama (potpisivanje ugovora sa svim trenerima
koji će raditi u klubovi u sezonu 2016/2017., plaćena članarina trenera)

- pred početak prvenstva edukativni seminar trenera sa Instruktorom nogometa NSKŽ (krajem kolovoza)

- otklanjanje nedostataka na terenima za igru kako bi Komisija za licenciranje mogla još jednom obići terene,
utvrditi jesu li nedostaci otklonjeni, te izdati nova Rješenja o registraciji igrališta

- Provođenje natjecanja 1. ŽNL NSKŽ seniora u Comet sustavu. Klubovima je skrenuta pozornost da na vrijeme,
riješe pitanje osiguranja Internetskog pristupa te osiguraju adekvatno računalo s pisačem i najmanje dvije
osobe iz kluba koje će se educirati za rad u Cometu

- Prijedlog Propozicija natjecanja bit će dostavljen klubovima, s posebno označenim izmjenama i dopunama,
kako bi iste uz eventualne primjedbe bile usvojene na Izvršnom odboru NSKŽ

- da su klubovi dužni do početka sezone 2016/2017. riješiti sva dugovanja prema službenim osobama s
utakmica te prema Savezu za izdane račune, inače će biti suspendirani i neće moći krenuti u novo prvenstvo

Dovršeno u 19.45 sati.

Zapisnik sastavio:

Dražen Tuškan, s.r.



NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
- POVJERENIK ZA NATJECANJA -

Broj : 212/2016.
Karlovac, 29. srpnja 2016.

P L E N U M K L U B O V A – 2. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA

PLENUM klubova II. Županijske nogometne lige Nogometnog saveza Karlovačke županije održan je 28. srpnja
2016. godine u 17,30 sati u prostorijama Veleučilišta u Karlovcu, s dnevnim redom koji su svi klubovi primili
putem e-mail-a i putem «Službenih vijesti» NSKŽ 26/2016:

1. Otvaranje sjednice Plenuma
2. Osvrt na natjecateljsku 2015/2016. godinu.
3. Prijedlog Kalendara natjecanja za jesen 2016.
4. Izvlačenje Berger brojeva za sezonu 2016./2017.
5. Obavijesti iz Tajništva NSKŽ.
6. Pitanja i prijedlozi.

Nazočna su bila gospoda: Tomislav Kuzman - glavni tajnik NSKŽ ujedno Povjerenik za natjecanja seniora,
Stjepan Benčić – Povjerenik natjecanja mladeži, Dražen Tuškan – tehnički tajnik NSKŽ i dragan Kolić –
Disciplinski sudac.

Na plenum je pozvano 15 klubova II. ŽNL skupina „sjever“ i „jug“, od kojih je nazočilo 12 predstavnika klubova.
Odazvali su se slijedeći predstavnici klubova :

Nogometni klub Predstavnik na Plenumu
„CETINGRAD“ -Cetingrad ----------------------
„DOBRA“ -Novigrad Nedjeljko Furač
„DOBRA“ -sv. Petar Aljoša Puškarić
„FRANKOPAN“ -Brežani Denis Šipuš
„JOSIPDOL“ -Josipdol Marijan Juričić
„KRNJAK-BARILOVIĆ“ -Krnjak ----------------------
„KUPA“ -Donje Mekušje Igor Pavlačić
„MLADOST“ -Zagorje Ogulinsko -----------------------
„MREŽNICA“ -Zvečaj Davor Petrunić i Damir Radinović
„OŠTARIJE“ -Oštarije Zvonko Luketić
„PETROVA GORA“ -Vojnić Milorad Knežević i Nikola Eremić
„ŠIŠLJAVIĆ“ -Šišljavić Mario Lukić
„VATROGASAC“ -G. Mekušje Robert Križanić
„VOJNIĆ '95“ -Vojnić Mergim Dečaj
„VOŠK“ -Belavići Dalibor Drvodelić

1. Glavni tajnik NSKŽ Tomislav Kuzman, pozdravio je sve nazočne službene predstavnike klubova koji su se
odazvali na Plenum, zaželio im dobrodošlicu te izrazio zadovoljstvo odazivom velikog broja nazočnih službenih
predstavnika.

2. Objavljena izvješća Povjerenika za natjecanje seniora i mladeži kao i svih Komisija za natjecateljsku sezonu
2015/2016. koja su objavljena u «Službenim vijestima» NSKŽ jednoglasno su prihvaćena.



3. Povjerenik za natjecanje Tomislav Kuzman upoznao je sve nazočne s prijedlogom kalendara natjecanja za
sezonu jesen 2016. za seniore 2. ŽNL NSKŽ gdje bi prvenstvo započelo 1. kolom 28. kolovoza 2016., a završetak
jesenskog dijela planiran je za 06. studenog. Odigralo bi se ukupno 11. kola. TZa kategorije mladeži prijedlogom
kalendara je predviđeno da jesenski dio natjecanja prvenstvo započinje 03./04. rujna u svim ligama mladeži.
Naloženo je klubovima da najkasnije do 08. kolovoza dostave konačne prijave u kategorijama mladeži kako bi
se mogle formirati lige.

4. Glavni tajnik izvjestio je nazočne kako će se Odlukom IO NSKŽ u sezoni 2016/2017 u 2. ŽNL NSKŽ igrati u
dvije skupine „sjever“ i „jug“. Skupinu „sjever“ čine 8 klubova: Dobra Novigrad, Frankopan Brežani, Krnjak-
Barilović Krnjak, Kupa Donje Mekušje, Petrova Gora Vojnić, Šišljavić Šišljavić, Vojnić ‘95 Vojnić i Vatrogasac
Gornje Mekušje, a skupinu „jug“ čine sljedeći klubovi: Cetingrad Cetingrad, Dobra Sveti Petar, Josipdol Josipdol,
Mladost Zagorje Ogulinsko, Mrežnica Zvečaj, Oštarije Oštarije i Vošk Belavići.

Prišlo se izvlačenju natjecateljskih brojeva po Bergeru, klubovi skupine „jug“ su izvučeni prema sljedećem: 1.
Josipdol, 2. Oštarije, 3. Vošk, 4. Dobra SP, 5. Cetingrad, 6. Mladost ZO i 7. Mrežnica.
U 1. kolu sezone jesen 2016. skupine „jug“ koje starta 28. kolovoza sastaju se:
Oštarije – Mrežnica
Vošk – Mladost ZO
Dobra SP – Cetingrad, a u 1. kolu slobodna je ekipa Josipdola.

Klubovi koji čine skupinu „sjever“ su izvučeni prema sljedećem: 1. Vojnić '95, 2. Dobra Novigrad, 3. Krnjak
Barilović, 4. Kupa, 5. Petrova Gora, 6. Šišljavić, 7. Vatrogasac i 8. Frankopan
U 1. kolu sezone jesen 2016 skupine „sjever“ koje starta 28. kolovoza sastaju se:
Vojnić '95 - Frankopan
Dobra Novigrad – Vatrogasac
Krnjak Barilović – Šišljavić
Kupa – Petrova Gora

5. Glavni tajnik podsjetio je sve nazočne na obvezama koje klubovi imaju pred početak nove sezone:

- dostavljanje zahtjeva za izdavanje licenci za trenere i službene predstavnike klubova na utakmicama i
rukovoditelja osiguranja, kao i obvezama (potpisivanje ugovora sa svim trenerima koji će raditi u klubovi u
sezonu 2016/2017., plaćena članarina trenera)

- pred početak prvenstva edukativni seminar trenera sa Instruktorom nogometa NSKŽ (krajem kolovoza)

- da su klubovi dužni do početka sezone 2016/2017. riješiti sva dugovanja prema službenim osobama s
utakmica te prema Savezu za izdane račune, inače će biti suspendirani i neće moći krenuti u novo prvenstvo

Na prijedlog klubova će se tijekom mjeseca rujna izvršiti uvid u dokumentraciju u arhivi te sačiniti popise svih
trenera koji su stekli trenersku „C“ licencu, a nisu prošli dodatnu formalizaciju, te će se nakon toga kontaktirati
Nogometna akademija HNS-a vezano uz mogućnost provođenja još jedne formalizacije.

6. Predstavnik NK Mrežnice Davor Petrunić izrazio je nezadovoljstvo sustavom natjecanja u 2. ŽNL NSKŽ koja je
podijeljena na skupine „sjever“ i „jug“ te dao prijedlog da se od sljedeće sezone uvede jedinstvena 2. ŽNL NSKŽ
s 13 klubova te 1. ŽNL NSKŽ sa 12 klubova. Na njegovo izlaganje nadovezao se predstavnik NK Šišljavić koji je
rekao da njegov klub poradi lošeg materijalnog stanja taj prijedlog nikako ne podržava.
Predstavnik NK Oštarije dao je prijedlog da se na kraju prvenstva u 2. ŽNL, bez obzira ispunjava li klub uvjete za
ulazak u viši rang, odigra utakmica za prvaka 2. ŽNL između najboljih u skupinama “sjever” i “jug”.



NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
- KOMISIJA ZA NATJECANJE -

Z A P I S N I K broj 013/2016.

Sjednica Komisije za natjecanje NSKŽ održana je 28. srpnja 2016. g.
Dnevni red
1. Izvlačenje i raspored parova HNK – 01. kolo (seniori)
2. Poziv za izvlačenje parova HNK – 03. kolo (juniori)

1. IZVLAČENJE PAROVA HNK NSKŽ – 01. kolo (seniori)

Izvršni odbor NSKŽ je donio odluku da se za kup natjecanje uvedene bodovanje klubova kao što je na razini
HNS-a. Prvi krug kupa će biti odrađen na regionalnoj bazi, dok su slobodni klubovi s najviše osvojenih bodova u
zadnjih pet sezona.
U prvom kolu su slobodni: “Ogulin”, “Slunj”, “Karlovac 1919”, „Duga Resa 1929“, “Zrinski Ozalj” i “Korana”
temeljem gore navedenih bodovanja.

U prvom kolu seniorskog kup natjecanja za područje NSKŽ, koje će se igrati 21. kolovoza, temeljem ždrijebanja
sastaju se:

DOBRA Novigrad - MLADOST Rečica
DOBRA Sveti Petar - JOSIPDOL
MLADOST Zagorje - OŠTARIJE
VOJNIĆ ‘95 - KRNJAK BARILOVIĆ
PETROVA GORA - CETINGRAD
VOŠK - MREŽNICA
CROATIA ‘78 - ILOVAC
ŠIŠLJAVIĆ - KUPA
VRLOVKA - VATROGASAC
DRAGANIĆ - FRANKOPAN

NAPOMENA: S obzirom da su u tijeku radovi na igralištu u Vojniću, te je upitno odigravanje utakmica 1. kola
HNK NSKŽ za seniore na tom terenu, nalaže se klubovima Vojnić ‘95 i Petrova gora da stupe u kontakt sa
suparničkimmomčadima kako bi dogovorili promjenu mjesta odigravanja susreta.

2. POZIV ZA IZVLAČENJE PAROVA HNK – 03. kolo (juniori)

Izvlačenje parova za 3. Kola HNK NSKŽ za juniore bit će održano u utorak 9. kolovoza, u prostorijama NSKŽ s
početkom u 10 sati, a utakmice trećeg kola bit će igrane 27. kolovoza 2016. godine. U konkurenciji su Zrinski
Ozalj, Karlovac 1919, Draganić, Dobra (SP), Duga Resa 1929, Petrova gora, Korana i Slunj.

Za Komisiju za natjecanje:

Neven Šprajcer, s.r.



NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
47000 Karlovac, Trg Petra Zrinskog 5, Tajništvo:, fax: 047/615-520

e-mail: nogometni.savez@ka.t-com.hr, mob: 099/7855-297
IBAN HR08 2400 0081 1900 5828 4

Karlovac, 19. srpnja 2016.
Broj: 200/2016.

SVIM KLUBOVIMA

Molimo klubove da na vrijeme dostave potrebnu dokumentaciju za izdavanje licenci.

1. Licence za službene predstavnike, rukovoditelje osiguranja i medicinsko osoblje za seniore
(jedna osoba može se licencirati za službene predstavnike i rukovoditelje osiguranja, ali se
izdaju dvije različite licence) izdaje tajništvo NSKŽ. Za licencu potrebno je:

a) Na memorandumu kluba s potpisom odgovorne osobe i žigom kluba:
ime i prezime osobe, slika 2,5x3 u boji (može putem emaila se dostaviti), te za što
se licencira

KLUBOVI 1. i 2. ŽNL SENIORA DOKUMENTACIJU DOSTAVITI U
PERIODU OD 08. 08. DO ZAKLJUČNO 22. 08. 2016. GODINE.

2. Licence za trenere seniora i mladeži izdaje instruktor nogometa NSKŽ. Za licencu potrebno je:

a) Na memorandumu kluba s potpisom odgovorne osobe i žigom kluba:
ime i prezime osobe, slika 2,5x3 u boji, za koju selekciju se licencira

b) Dokaz o plaćenoj članarini trenera za 2016. godinu (plaća se u tajništvu NSKŽ)
c) Popunjen upitnik s osobnim podacima (upitnik iz Službenih vijesti NSKŽ)
d) Potpisan ugovor između kluba i trenera u 3 primjerka (ZA SVAKOG TRENERA

POSEBNO)

mailto:nogometni.savez@ka.t-com.hr


NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
KOMISIJA ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA

Zapisnik broj: 012/2016

SJEDNICA 25.07.2016 Članak
NK "VOŠK" BELAVIĆI
Robert Franjković (DUGA RESA Duga Resa) 36/1
Rok Petrović (Karlovac Karlovac) 36/1
Zoran Topić (VATROGASAC Gornje Mekušje) 36/1
Anton Živčić 37/1
NK "OGULIN" OGULIN
Ante Tripalo (Karlovac 1919 Karlovac) 36/2
NK "DUGA RESA 1929" DUGA RESA
Matija Vuljanić (VOŠK Belavići) 36/2

BRISANJA IGRAČA

NK "KARLOVAC 1919" KARLOVAC
Toni Capan, jer odlazi u inozemstvo.
NK "FRANKOPAN" BREŽANI
Ilija Čečura, jer odlazi u inozemstvo.
NK "VRLOVKA" KAMANJE
Luka Gregorac, jer odlazi u inozemstvo.
Andrej Gregorac, jer odlazi u inozemstvo.
NK "KARLOVAC 1919" KARLOVAC
Tin Starčević, jer odlazi na područje drugog saveza.
NK "DRAGANIĆ" DRAGANIĆI
Daniel Mišković, jer odlazi u inozemstvo.
NK "ZRINSKI-OZALJ" OZALJ
Luka Matković, jer odlazi na područje drugog saveza.

Predsjednik Komisije za registracije
Dražen TUŠKAN v.r.


