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NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
IZVRŠNI ODBOR
Broj: 173/2020
Karlovac, 05. prosinca 2020. godine

ZAPISNIK
SA 32. SJEDNICE VII. SAZIVA IZVRŠNOG ODBORA
NOGOMETNOG SAVEZA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Sudjelovali sljedeći članovi IO NSKŽ: Dario Mrzljak (predsjednik), Krešimir Perković (dopredsjednik), Željko
Berislavić (dopredsjednik) i članovi IO: Igor Jelić Robert Križanić, Dražen Frklić i Igor Pavlačić.
Ostali: Tomislav Kuzman (glavni tajnik), Dražen Tuškan (tehnički tajnik, Povjerenik za natjecanje mladeži NSKŽ),
Stjepan Benčić (Povjerenik za natjecanje seniora NSKŽ), Bruno Furač (Disciplinski sudac), Ivica Grgić (Povjerenik
za suđenje) i Igor Gec (v.d. Instruktora nogometa NSKŽ).
32. sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza Karlovačke županije, sedmog saziva, održana je dana 04.
prosinca 2020. godine.
DNEVNI RED SJEDNICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Izvršnog odbora NSKŽ
Izvješća o jesenskom dijelu natjecateljske sezone 2020./2021.
Prijedlog kalendara natjecanja za proljetni dio sezone 2020./2021.
Plan i program rada NSKŽ za 2021. godinu
Financijski plan NSKŽ za 2021. godinu
Zimska malonogometna liga mladeži
Međunarodni turnir mladeži „Branko Čavlović-Čavlek“
Sazivanje redovne godišnje sjednice Skupštine Nogometnog saveza Karlovačke županije
Različito

Predsjednik IO NSKŽ Dario Mrzljak je pozdravio sve članove IO NSKŽ, Povjerenike, članove Komisija i
Disciplinskog suca. Nakon uvodnih pozdravnih riječi, predložio je gore navedeni dnevni red, kojeg su svi članovi
zajedno sa materijalima za sjednicu dobili putem e-pošte i na sjednici. Kako nije bilo izmjena i dopuna isti je
dao na glasovanje, koji je jednoglasno prihvaćen.
AD 1
Zapisnik sa prethodne 31. sjednice IO NSKŽ svi članovi dobili su s ostalim materijalima za sjednicu te putem epošte a bio je objavljen i u Službenim vijestima. Kako nije bilo primjedbi, isti je dao na usvajanje te je
jednoglasno usvojen.
AD2
Predsjednik Saveza dao je riječ Povjereniku za natjecanje seniora NSKŽ, koji je istaknuo kako je Izvješće
dostavio u Tajništvo NSKŽ, a isto je bilo objavljeno i u Službenim vijestima. Od bitnog je naglasio kako se u
sezoni 2020/2021 u 1. ŽNL natječe 10 klubova. NK Slunj kao prvoplasirani iz prošle sezone stekao je pravo
napredovanja u viši rang natjecanja i sada je član 4. NL Središte Zagreb dok je prema kriterijima pravo nastupa,
napredovanja i popunu 1. ŽNL ispunio klub NK Mladost Rečica.

U 2. ŽNL natječe se 12 klubova, za razliku od protekle sezone od natjecanja je odustao NK Krnjak, a popuna je
izvršena na temelju prijave za natjecanje i kriterija koje je ispunjeno od strane HNK Plaški. U obje lige
sukladno kalendaru natjecanja prvenstvo je započelo 23. kolovoza te je u 1. ŽNL ukupno odigrano 14 kola te je
prvenstvo okončano 15.11. a u 2. ŽNL 11 kola a prvenstvo okončano 31.10.2020. Tijekom sezone jesen 2020.
kod 1. ŽNL došlo je do odgode dvije utakmice (NK Ogulin - NK Mladost (R) 11. kolo koja je naknadno odigrana
18.11. i NK Korana - NK Ogulin 12. kolo koja je također naknadno odigrana 22.11.), te jedne utakmice 2. ŽNL
posljednje 11.kolo NK Petrova Gora - NK Vrlovka koja utakmica je odigrana naknadno sljedeći vikend 08.11.
Nakon sezone jesen 2020. prvak 1. ŽNL NSKŽ je NK Duga Resa 1929 a u 2. ŽNL NSKŽ NK Cetingrad.
Tijekom jeseni i dalje je uočen nedostatak licenciranih trenera na utakmicama 1. ŽNL kod pojedinih klubova,
te isto tako na pojedinim utakmicama problematika snimanja utakmica. O ovim naglašenim problemima
raspravljat će se na proljetnim Plenumima gdje će se ponovno klubovima dati striktne upute načina
provođenja obveznog i što kvalitetnijeg pristupa snimanja svojih domaćih utakmica.
Povjerenik za natjecanje mladeži istaknuo je kako su nakon zaprimljenih prijava za natjecanje od strane
klubova u suradnji sa Instruktorom nogometa sastavljene su lige mladeži te određen sustav natjecanja po
ligama. Netom pred početka natjecanja u 2. ŽNL pioniri zbog nemogućnosti okupljanja dovoljnog broja mladeži
od natjecanja je odustala NK Mrežnica. Sukladno Kalendaru natjecanja prvenstva u svim ligama mladeži
započela su 1. kolom za vikend 05./06. rujna 2020. Kako je tijekom jeseni došlo do pogoršanja i eskaliranja
epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom Covid 19 na području Županije došlo do odgoda utakmica
kojih se previše nakupilo (u tom trenutku čak 28) donio je odluku da se jesenski dio natjecanja završi za vikend
14./15. studenog u svim ligama mladeži. Državni praznik 18. i vikend 21./22. studenog 2020. godine iskoristio
se za igranje zaostalih utakmica, pa je u tim terminima odigrano ukupno 18 utakmica, a 10 utakmica odigrat će
se na proljeće 2021. Od problematike tijekom jesenskog dijela naglasio je nenazočnost trenera na
utakmicama mladeži. Stav IO NSKŽ je da će se u proljeće dati mogućnost da na utakmicama mladeži umjesto
spriječenog licenciranog trenera bude nazočan licencirani trener bilo kojeg uzrasta.
Povjerenik za suđenje naglasio je kako se zahvaljuje na ukazanom povjerenju imenovanjem
Povjerenika za suđenje koje je nastavio nakon odlaska bivšeg Povjerenika, te zaključio kako je jesenski dio
unatoč problemima oko nedostatka sudaca, na svim utakmicama uvijek pronašao rješenje te nijedna utakmica
nije odigrana bez delegiranog suca. Također naglasio je da tijekom jeseni nije dobio niti jedan prigovor na
suđenje sa bilo koje strane. Zahvalio se na suradnji sa svim Povjerenicima te dodao kako se nada da će tijekom
nastavka sezone nastaviti istim trendom.
Disciplinski sudac je prezentirao svoje izvješće u dijelu izricanja disciplinskih mjera. Nastojao je u svim
situacijama biti što objektivniji oko izricanja kazni sukladno počinjenim prekršajima te obrazložio visine
pojedinih izrečenih mjera prema pojedincima tijekom jesenskog dijela natjecanja u svim ligama. Izrazio je
zabrinutost porastu disciplinskih mjera kod kategorije limaća kojih do sada nije bilo u toj mjeri. Obrazloženje
mu je dao Povjerenik za suđenje, koji je naglasio kako je na tim utakmicama korišteno delegiranje sudaca
pripravnika koji su još u fazi učenja te su u nekim situacijama možda donosili i krive procjene. Edukacijom će
se kroz nastavak natjecanja i stečena iskustva vjeruje popraviti stanje.
U dijelu izlaganja Instruktora nogometa NSKŽ naglašeno je kako je u velikoj mjeri odradio svoj zacrtani
Plan i program prezentiran na sjednici kada je imenovan za Instruktora. Također je naglasio kako je vrlo
zadovoljan odrađenim treninzima selekcije na kojima su se odazivali redovito svi pozvani igrači a također i
pristupom i rezultatima na selekcijskim utakmicama s drugim županijama. Između ostalog istaknuo je
zadovoljstvo kako je ove godine na završnu selekciju pozvano ukupno 5 igrača iz našeg Saveza što do sada nije
bio slučaj.
Na kraju izlaganja gore navedenih, u raspravu su se uključili svi članovi IO NSKŽ, sagledali problematiku, dali
svoje prijedloge i mišljenja po svim izvješćima, te jednoglasno podržali sva izvješća.

AD 3
Glavni tajnik NSKŽ izvjestio je kako je predviđeno da prijedlogom Kalendara natjecanja za sezonu proljeće 2021
prvenstvo u 1. i 2. ŽNL NSKŽ započne 07. ožujka odigravanjem 3. kolo HNK za područje NSKŽ. a tjedan dana
kasnije 14. ožujka krenuo bi i nastavak proljetnog dijela natjecanja u kategoriji seniora. Prvenstva bi završila 06.
lipnja kod seniora 1. ŽNL, a 30. svibnja kod seniora 2. ŽNL NSKŽ. Dan nogometa i utakmica finala HNK NSKŽ
planirana je za 12. lipnja 2020.
Kod mladeži, nastavak proljetnog dijela natjecanja prijedlogom Kalendara natjecanja planiran je za vikend
13./14. ožujka kada bi se odirale utakmice 1. kola HNK NSKŽ u kategoriji juniora te zaostale utakmice kod
mladeži iz jeseni 2020., a sva natjecanja po svim ligama započela bi za vikend 20./21. ožujka. Sva natjecanja
završila bi za vikend 05./06. lipnja 2021. godine kada bi se znali i svi pobjednici i liga mladeži NSKŽ.
Kalendar natjecanja za proljeće 2021. jednoglasno je usvojen od strane svih članova IO NSKŽ.
AD 4
Pod ovom točkom predsjednik je prezentirao plan i program rada NSKŽ za 2021. godinu.
- Organizacija i provedba redovitog sustava natjecanja u svim ligama NSKŽ
- Organizacija i provedba selektivnih treninga iz svih klubova NSKŽ, izbor reprezentacije selekcije mladeži
NSKŽ, organizacija selektivnih utakmica sa drugim županijama, organizacija nogometnih kampova za
selektivni program
- Licenciranje klubova za 1. ŽNL sa kriterijima usvojenim na sjednici IO NSKŽ
- Dan nogometa NSKŽ (nagrade strijelcima, djelatnicima, prvacima liga)
- Konstantna pomoć klubovima (financijska, materijalna, sportska oprema, infrastruktura)
- Edukacija i usavršavanje, trenera, sudaca, delegata
- Organizacija školovanja za trenere ( C i UEFA B)
- Zapošljavanje profesionalnih trenera po gradovima Slunj, Duga Resa, Ogulin i Ozalj (već pokrenuto, ali
se s realizacijom zastalo zbog pandemije COVID-19).
Plan i program rada NSKŽ za 2021. jednoglasno je usvojen od strane svih članova IO NSKŽ.
AD5
Glavni tajnik NSKŽ obrazložio je financijski plan NSKŽ za 2021. godinu, što je dužnost sukladno Zakonu o sportu
i Zakonu o udrugama. Financijski plan se dostavlja na raspravu i usvajanje Skupštini Saveza.
AD6
Instruktor nogometa naglasio je kako je Zimska malonogometna liga mladeži trebala startati za vikend 5. / 6.
prosinca, no da je ista odgođena zbog Odluke stožera CZ i Vlade RH o zabrani sportskih natjecanja. Prijave
klubova išle su zadovoljavajuće te se nada kako će popuštanjem mjera biti dozvoljeno da ista krene u prvoj
polovici mjeseca siječnja 2021.
AD7
Na ovoj sjednici donijeta je odluka da se u kalendar Hrvatskog nogometnog saveza uvrsti 11. međunarodni
turnir mladeži „Branko Čavlović – Čavlek. Obzirom da je NK Karlovac 1919 izrazio želju da organizira turnir (klub
je i osnivač turnira), na idućoj sjednici ćebiti donijeta konačna odluka o organizaciji turnira ili prepuštanju NK
Karlovcu 1919.
AD8
Obzirom na epidemiološku situaciju i mjerama ograničenja okupljanja ljudi u zatvorenim prostorima od strane
Vlade RH, donijeta je odluka da se ovogodišnja Skupština NSKŽ održi on-line, odnosno putem e-maila. Glavni
tajnik će tijekom narednog tjedna pripremiti svu potrebitu dokumentaciju te dostaviti klubovima na usvajanje.

AD9
a) U pripremi su poslovi vezani uz izradu knjige „100 godina NSKŽ 1920-2020“ koja bi trebala biti
prezentirana na svečanoj Sjednici NSKŽ tijekom 2021. godine. Predlaže se da Uređivački odbor u
sustavu Dario Mrzljak, Tomislav Kuzman, Krešimir Perković, Željko Berislavić i Stjepan Benić obavi
razgovore s potencijalnim autorima knjige, te da za iduću sjednicu predloži osobu koja će pisati knjigu.
Također, na idućoj sjednici će biti imenovan širi Uređivački odbor, kako bi se obuhvatilo područje cijele
županije, a sve kako bi se pomoglo prikupljanje materijala za sastavljanje, pisanje, lektoriranje, izradu i
izdavanje knjige.
b) Kako je došlo do promjena Instruktora nogometa NSKŽ, odluče je da se izvrše promjene u Komisiji
trenera i Komisiji mladeži NSKŽ, u koje je umjesto Mire Pribanića imenovan Igor Gec.
c) Instruktor nogometa izvijestio je kako će u narednim danima sazvati Komisiju trenera NSKŽ, kao
inicijativu za osnivanje Udruge trenera NSKŽ.
Na kraju sjednice Predsjednik saveza zahvalio se svima na odazivu, konstruktivnoj raspravi i uključenju u rad
po svim točkama koje su bile na ovoj sjednici.
ZAPISNIK VODIO
Dražen Tuškan

PREDSJEDNIK NSKŽ
Dario Mrzljak

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
POVJERENIK ZA NATJECANJA

KALENDAR

NATJECANJA

DATUM

SENIORI
KUP

07. 03.
14. 03.
21. 03.
28. 03.
05. 04. (PON)
11. 04.
18. 04.
25. 04.
02. 05.
09. 05.
13. 05.
16. 05.
23. 05.
30. 05.
06. 06.
12. 06.

PROLJEĆE

I
ŽNL

II
ŽNL

3.KOLO
15
16
17
18
19
20
21
22
23

12
13
14
15
16
17
18
19

POLUFINALE

24
25
26
27
FINALE

20
21
22

Satnica

14,30
14,30
15,00
16,00
16,00
16,30
16,30
17,00
17,00
17,00
17,30
17,30
17,30
17,30
18,00

2021.

- SENIORI

NS KARLOVAČKE ŽUPANIJE
POVJERENIK ZA NATJECANJA MLADEŽI

PRIJEDLOG DATUM

13/14.03.
20/21.03.
27/28.03.
03/04.04.
USKRS
10/11.04.
17/18.04.
24/25.04.
01/02.05.
08/09.05.
15/16.05.
22/23.05.
29/30.05.
03. 06.
TIJELOVO
05/06.06.

KALENDAR NATJECANJA

JUNIORI

PIONIRI

I
ŽNL
HNK 1.
11

II
ŽNL
HNK 1.
11

I
ŽNL
11
12

12
13

12
ZAOSTALE

13
14

II
ŽNL
ZAOSTALE

11
12
ZAOSTALE

ZAOSTALE

14
15
16

13
14
15

17
18
19
20

PROLJEĆE 2021. - MLADEŽ

MLAĐI PIONIRI
I
II
ŽNL
ŽNL
ZAOSTALE
11
12
11
13
14

12

LIMAĆI
I
ŽNL

II
ŽNL

KARLIĆI
I
ŽNL

ZAOSTALE

12
12

12

13
14

13

13

ZAOSTALE

ZAOSTALE

13
14
15
16
17
18
19
20

15
16
17
18
19
20
21
22

13
14
15
16
17
18
19
20

15
16
17
18
19
20
21
22

14
15
16

14
15
16

16
17
18
19

15
16
17
18
19
20
21
22

17
18
19
20

17
18
19
20

ZAOSTALE

ZAOSTALE

ZAOSTALE

ZAOSTALE

ZAOSTALE

ZAOSTALE

ZAOSTALE

ZAOSTALE

ZAOSTALE

21

20

23

21

23

21

23

21

21

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
KOMISIJA ZA REGISTRACIJE KLUBOVA I IGRAČA
Broj: 174/2020
Karlovac, 04.12.2020. godine
Temeljem Odluke Komisije za ovjeru registracija klubova i igrača HNS-a, od dana 02.12.2020.godine., Komisija
za registracije klubova i igrača NSKŽ, donosi sljedeću:
ODLUKU
o načinu preregistracije i stjecanja prava nastupa igrača/ica na javnim utakmicama
1.
U 2021. godini preregistraciju svih igrača/ica, obvezni su obaviti svi klubovi u županijskom
nogometnom savezu Karlovac, tijelu ovlaštenom za registraciju klubova i igrača. Preregistracija se obavlja
putem elektronskog sustava „Comet“, a sukladno članku 15. Pravilnika o statusu igrača i registracijama HNS-a.
Preregistracija koja se ne obavi u putem sustava „Comet“ ništavna je.
2.

Preregistracija igrača obavljat će se u sljedećem razdoblju:

a)
za igračice Prve HMNLŽ u razdoblju od 07. 01. (četvrtak) do 01. 03. 2021. (ponedjeljak)
b)
za igrače/ice Druge HNLŽ, Treće HNL, Četvrte nogometne lige Središte Zagreb, te za igrače svih klubova
županijskog stupnja natjecanja (nogometaši, nogometašice, i veterani) u razdoblju od 18. 01. (ponedjeljak) do
01. 03. 2021. (ponedjeljak).
3.
Obvezi preregistracije podliježu svi igrači koji su registrirani zaključno s posljednjim danom koji
prethodi prvom danu preregistracije, i to:
a) igrači pod ugovorima (stipendijski/profesionalni)
b) ustupljeni igrači u matičnom klubu i klubu u kojem je igrač ustupljen
c) igrači amateri - samo igrači koje klub želi preregistrirati.
4.

Preregistracije se ne obavlja za igrače koji se redovno registriraju u vrijeme trajanja preregistracije.

5.
Svi igrači iz točke 3/c ove Odluke koje klub do posljednjeg dana utvrđenog za preregistraciju ne
preregistrira, automatski prestaju biti registrirani članovi kluba, te se mogu registrirati za bilo koji klub po
odredbama članka 34 stavka 1. točke 1. i članka 35 stavka 1. točke 10 u vezi s člankom 78. Pravilnika o statusu
igrača i registracijama, s tim da su obvezni u prijavi za registraciju, u rubrici „dosadašnji član“ upisati ime kluba
u kojem su bili registrirani do preregistracije, a u rubrici „napomena“ upisati „nije preregistriran“.
Ukoliko igrač nakon što nije preregistriran mijenja područje ŽNS-a, obvezan je izvaditi brisovnicu.
Ako klub nakon isteka roka za preregistraciju ne preregistrira igrača iz točke 3/a ove Odluke (igrači s
ugovorom), nadležno tijelo za registraciju upozorit će klub da je obvezan obaviti preregistraciju. Ukoliko klub to
ne učini, nadležno tijelo za preregistraciju objavit će preregistraciju takvog igrača i podnijeti disciplinsku prijavu
protiv kluba.
Nadležno tijelo za registraciju ovlašteno je rješavati slučajeve iz točke 3/b i 3/c u produženom roku, koji ne
može biti duži od osam dana od zadnjeg dana određenog za preregistraciju.
6.
Nakon isteka roka za preregistraciju igrača, za klub mogu nastupati samo igrači koji su preregistrirani
po odredbama ove Odluke, kao i igrači koji su redovno registrirani tijekom razdoblja preregistracije i čije su
registracije objavljene u službenim zapisnicima izvršenih registracija i/ili glasilima nadležnog ŽNS i HNS-a.

Protiv kluba za kojeg nastupi igrač koji nije preregistriran i/ili nije objavljena njegova preregistracija, provest će
se disciplinski postupak i primijeniti će se natjecateljske sankcije sukladno Pravilniku o nogometnim
natjecanjima HNS-a.
7.
U svrhu obavljanja preregistracije, svaki klub obvezan je dostaviti tijelu nadležnom za registracije
sljedeću dokumentaciju:
Popis registriranih igrača koje želi preregistrirati, ispisan iz COMET sustava, u dva primjerka (jedan primjerak
ostaje tijelu nadležnom za registracije, a drugi se poslije ovjere vraća klubu), koji će sadržavati sljedeće
podatke:
- prezime i ime igrača,
- datum i mjesto rođenja,
- broj dosadašnje registracije (ID),
- članak po kojem je igrač registriran (dosadašnji članak),
- osobni identifikacijski broj (OIB)
Popis u ime kluba potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje kluba.
Materijali za preregistraciju iz članka 7 ove Odluke, trebaju biti ispisani iz COMET sustava i ovjereni od strane
kluba.
Pisane upute klubovima za provedbu postupka preregistracije, biti će dostupne u COMET sustavu te na web
stranici NSKŽ www.nskz.hr i HNS-a https://hns-cff.hr/hns/registracije/
8.
Klubovi su obvezni platiti pristojbu za preregistraciju koja se određuje u visini troškova za provođenje
preregistracije , a koju utvrđuje izvršni odbor NSKŽ. Brisovnica za ne preregistrirane igrače se izdaje uz
pristojbu čija je visina ranije utvrđena.
9.

Nakon zaprimanja predmeta preregistracije igrača, tijelo nadležno za registracije na sjednici:
a) pregledava materijal i uspoređuje dostavljene podatke sa svojim podacima, posebno obraćajući
pozornost na točno unošenje podatka o pravu nastupa igrača,
b) odlučuje da se ispravni predmeti preregistriraju, a nepotpuni ili neispravni odbiju i vrate klubu.
Sve odluke o izvršenoj preregistraciji ili odbijanju preregistracije, obvezno se zapisnički utvrđuju.
Odluke o odbijanju provođenja preregistracije dostavljaju se klubovima s pisanim obrazloženjem ili objavom u
službenom glasilu NSKŽ.
U postupku preregistracije iznimno u 2021. godini, neće se izdavati nove sportske iskaznice,
niti za jednu kategoriju preregistriranih igrača.
10.
Odluke o obavljenim preregistracijama objavljivat će se u službenom glasniku NSKŽ, te u službenim
zapisnicima o dnevno izvršenim registracijama i preregistracijama na web stranici NSKŽ, sukladno odredbama
Pravilnika o statusu igrača i registracijama.
Preregistracije se moraju objaviti najkasnije:
a) za igrače klubova iz točke 2/a ove Odluke do 08.03.2021. (jedna sjednica nakon 01.03.2021.)
11.
Klub ima pravo žalbe na neobavljenu preregistraciju u roku od osam dana od dana prijema ili objave
odluke. Žalba se podnosi žalbenom tijelu nadležnog ŽNS-a.
12.

Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasilu NSKŽ.
KOMISIJA ZA REGITRACIJE KLUBOVA I IGRAČA NSKŽ
Dražen TUŠKAN v.r.

Rokovi predaje dokumentacije
za preregistraciju
do 08. Siječnja 2020.
do 29. siječnja 2020.
do 01. veljače 2020.

do 04. veljače 2020.

do 08. veljače 2020.

do 12. veljače 2020.

do 15. veljače 2020.

do 18. veljače 2020.

do 22. veljače 2020.

do 25. veljače 2020.

do 27. veljače 2020.

Nogometni

klub

MNK „Radnik Futsal“ Karlovac
NK „KARLOVAC“ Karlovac
NK „SLUNJ“ Slunj
NK „DUGA RESA 1929“ Duga Resa
NK „ILOVAC“ Karlovac
NK „ZRINSKI OZALJ“ Ozalj
NK „CROATIA '78“ Žakanje
NK „OGULIN“ Ogulin
NK „VATROGASAC“ Gornje Mekušje
NK „KORANA“ Karlovac
NK „VOJNIĆ '95“ Vojnić
NK „DOBRA“ Sveti Petar
NK „MLADOST“ Rečica
NK „MREŽNICA“ Zvečaj
NK „DOBRA“ Novigrad
NK „VRLOVKA“ Kamanje
NK „PETROVA GORA“ Vojnić
NK „OŠTARIJE“ Oštarije
NK „DRAGANIĆ“ Draganići
NK „KUPA“ Donje Mekušje
NK „FRANKOPAN“ Brežani
NK „ŠIŠLJAVIĆ“ Šišljavić
HNK „PLAŠKI“ Plaški
NK „BARILOVIĆ“ Barilović
NK „CETINGRAD“ Cetingrad
ŽNK „4 RIJEKE“ Karlovac
NK „MOSTANJE“ Karlovac
ŠN „OGULIN“ Ogulin
NK „VOŠK“ Belavići
NK „MOSTANJE“ Karlovac – veterani
NK „DUGA RESA“ Duga Resa – veterani
NK „ZRINSKI OZALJ“ Ozalj – veterani
NK „VOJNIĆ '95“ Vojnić – veterani
NK „SLUNJ“ Slunj – veterani
NK „OGULIN“ Ogulin – veterani
NK „KARLOVAC 1919“ Karlovac – veterani

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
47000 Karlovac, Trg Petra Zrinskog 5

Karlovac, 08. 12. 2020.
Broj: 175/2020
KLUBOVIMA NSKŽ

Poštovani,
Svi treneri koji su završili tečajeve i školovanje za UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Nacionalne PRO, A i B te C
diplome prije 2013. godine te nisu pristupili formalizaciji ranije, trebaju izvršiti formalizaciju svojih licenci
(usklađivanje s novim odredbama Zakona o sportu) na način da podnesu ZAHTJEV za formalizaciju.
Zahtjevu je potrebno priložiti kopije slijedećih dokumenata :
-

DIPLOMU (nivoa koji su završili UEFA PRO, A, B, nacionalne PRO, A , B i C)
domovnicu
svjedodžbu srednje škole ili diplomu fakulteta (najviši nivo edukacije)
potvrdu kluba u kojem trenutno rade ili su radili.

Lijepo Vas molim da pošaljete okvirni broj - popis zainteresiranih trenera s licencama koje treba formalizirati
te ćemo shodno tim popisima dogovarati daljnje postupke.
U koordinaciji s predavačima Nogometne akademije HNS-a, a ovisno o ukupnom broju
zainteresiranih predavanje za formalizaciju licenci bit će organizirano početkom 2021. godine.
Ukoliko imate još kakvih upita slobodni ste kontaktirati instruktora na
e-mail: instruktor.nskz@gmail.com ili mob: 095/197-4409
Sportski pozdrav
Instruktor NSKŽ
Igor Gec, s.r.
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