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NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

- IZVRŠNI ODBOR  - 
 
Broj:  278/2022 
Karlovac, 21. studenog  2022. godine 
 
 

Z A P I S N I K 
SA 12 . SJEDNICE VIII. SAZIVA IZVRŠNOG ODBORA  
NOGOMETNOG SAVEZA KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

 
Nazočni sljedeći članovi IO NSKŽ: Neven Šprajcer (predsjednik), Krešimir Perković i Željko Berislavić 
(dopredsjednici) te sljedeći članovi IO:  Igor Jelić, Dražen Frklić, Igor Pavlačić, Igor Katušin, Danijel Tomačić, 
Dalibor Turkalj, Neven Bastaja i Ivan Sopčić. 
Ostali nazočni:   Tomislav Kuzman (Glavni tajnik NSKŽ) i Dražen Tuškan (tehnički tajnik NSKŽ) 
 
12. sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza Karlovačke županije, osmog saziva, održana je  18. 
studenog 2022. godine (petak) u prostorijama stadiona Branko Čavlović-Čavlek, Mekušanska cesta bb u 
Karlovcu s početkom u 10.00 sati. 
 

DNEVNI RED SJEDNICE 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Izvršnog odbora NSKŽ 

2. Osvrt na Plan i Program rada NSKŽ u 2023. godini 
3. Osvrt na  Financijski plan NSKŽ u 2023. godini 
4. Različito 

 
Predsjednik IO NSKŽ Neven Šprajcer  otvorio je sjednicu, te pozdravio sve nazočne članove IO NSKŽ. 

Nakon uvodnih pozdravnih riječi, u kojima je naglasio kako je ista sazvana nakon održane Izborne sjednice 
Skupštine NSKŽ te na sjednici želio napraviti osvrt na Plan i Program rada NSKŽ u 2023. godini te Financijski 
plan u 2023. godini kao i obaveza IO NSKŽ u narednom periodu. Nakon toga predložio je gore navedeni dnevni 
red, kojeg su svi članovi zajedno sa materijalima za sjednicu dobili putem e-pošte kao i na sjednici. Kako nije 
bilo izmjena i dopuna isti je dao na glasovanje. Predloženi Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 1 

Zapisnik sa prethodne 11. sjednice IO NSKŽ, koja je održana dana 12. studenog 2022. godine, svi 
članovi dobili su sa ostalim materijalima nasjednici te putem e-pošte. Kako nije bilo primjedbi, isti je dao na 
usvajanje. Zapisnik sa prethodne 11. Sjednice jednoglasno je usvojen. 
 
AD2 
 Predsjednik NSKŽ Šprajcer prezentirao je Plan i program rada NSKŽ za 2023. godinu. Pored onih 
Planova koje je naglasio i u svom izlaganju na Izbornoj sjednici Skupštine, ovoj sjednici dotakao se onih naj 
bitnijih prema sljedećem: 

- Edukacija i usavršavanje, trenera, sudaca, delegata, poglavito ulaganje klubove koji kvalitetno rade s  
mladeži i sustavno i kontuinirano ulaganje u struku (dolje ponovo navedeno) što će biti prioritet u 
sljedećem periodu 

- Ulaganje u infrastrukturu prema mogučnostima HNS i gradova,  poglavito izgradnja terena sa 
umjetnom travom po centrima Županije, a prioriteti će biti gradovi te centri gdje kotira najveći broj 
registriranih igrača madeži kako bi se stvorili čim bolji uvjeti za rad sa mladima 



- Nastavak razgovora sa predstavnicima gradova Slunj, Duga Resa, Ogulin i Ozalj vezano uz zapošljavanje 

područnih instruktora nogometa uz participaciju gradova i NSKŽ, a očekujemo suport i Karlovačke 
županije. 
 

AD3 
 Predsjednik Šprajcer prezentirao je osvrt na financijski plan Saveza u kojoj je naglasio kako će se od 
sezone jesen 2023. primjenjivati da financijsko poslovanje klubova članica Saveza vodi Tajništvo NSKŽ, gdje će 
Savez vršiti plaćanje naknada službenim osobama a klubovi određenu članarinu. 

- Također naglasio je kako će doći do izmjena u dijelu naknada i putnih troškova službenih osoba na 
utakmicama, gdje će se uvesti jedinstvena naknada u kojoj će biti uračunati i troškovi putovanja na 
utakmice. 

- Obzirom da sukladno Zakonu o financijskom poslovanju, a naš Savez vodi financijsko poslovanje 2. 

Supersport HNL seniori te financijsko poslovanje 1. HMNLŽ, za očekivati je  mogućnost ulaska u PDV 
sustav 

- svi članovi i članice (treneri, suci, delegati, klubovi i sl.) dužni su plaćati godišnju članarinu prema NSKŽ 

prema cjeniku koji će donjeti IO NSKŽ 
 
AD4 

Na kraju sjednice Predsjednik saveza iznio je sljedeće: 
- Kako je došlo do promjena u upravljanju objekata koje su nekada bile u vlasništvu gradova i županija, 

tako je i prostor Saveza na Trgu Petra Zrinskog 5 sada pod vlasništvom Republike Hrvatske. U 

narednom periodu prići će se razgovorima sa predstavnicima grada Karlovca i oko iznalaženja 
adekvatnog prostora u koji bi se Savez preselio. 

- Održat će se pregovori sa tvrtkom Mercury vezano uz poslovnu suradnju u 2023.godini 
 
Na kraju sjednice Predsjednik saveza zahvalio se svima na odazivu, raspravi i uključenju u rad  po svim 
točkama koje su bile na ovoj sjednici, pozvao sve članove da na svakoj sjednici budu aktivni te da svojim 
konstruktivnim razmišljanjima iznose svoja razmišljanja, a sve u cilju boljitka za cijelu nogometnu obitelj na 
području Saveza,  te je ujedno i zaključio istu. 
 
Gotovo u 11,30 sati 
 
ZAPISNIK VODIO       PREDSJEDNIK NSKŽ 
Dražen Tuškan        Neven Šprajcer 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

- IZVRŠNI ODBOR  - 
Broj:  281/2022 
Karlovac, 28. prosinca 2022. godine 
 

Z A P I S N I K 
SA 13 . SJEDNICE VIII. SAZIVA IZVRŠNOG ODBORA  
NOGOMETNOG SAVEZA KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

 
Nazočni sljedeći članovi IO NSKŽ: Neven Šprajcer (predsjednik), Krešimir Perković i Željko Berislavić 
(dopredsjednici) te sljedeći članovi IO:  Igor Jelić, Dražen Frklić, Igor Pavlačić, Igor Katušin, Danijel Tomačić, 
Dalibor Turkalj, Neven Bastaja i Ivan Sopčić. 
Ostali nazočni:   Tomislav Kuzman (Glavni tajnik NSKŽ) i Dražen Tuškan (tehnički tajnik NSKŽ), Stjepan Benčić 
(Povjerenik za natjecanje seniora NSKŽ), Igor Gec (Instruktor nogometa NSKŽ, ujedno i Povjerenik za natjecanje 
mladeži NSKŽ) 
 
13. sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza Karlovačke županije, osmog saziva, održana je dana  27. 
prosinca 2022. godine (utorak) u prostorijama Nogometnog saveza Karlovačke Županije, Trg Petra Zrinskog 5 u 
Karlovcu s početkom u 17.30 sati. 
 

DNEVNI RED SJEDNICE 
 

5. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Izvršnog odbora NSKŽ 
6. Izviješća o jesenskom dijelu natjecateljske sezone 2022./2023. 

7. Prijedlog kalendara natjecanja za proljetni dio sezone 2022./2023. 
8. Odluka o visinama naknada povjerenika, službenih osoba te cjeniku usluga NSKŽ za 2023. godinu 
9. Informacija o održanom sastanku sa vodstvom Karlovačke županije 
10. Različito 

 
Predsjednik IO NSKŽ Neven Šprajcer  otvorio je sjednicu, te pozdravio sve nazočne članove IO NSKŽ, 

čestitao svima blagdan Božića te uspješnu i sretnu 2023. godinu. Nakon uvodnih pozdravnih riječi, predložio je 
gore navedeni dnevni red, kojeg su svi članovi zajedno sa materijalima za sjednicu dobili na sjednici. Kako nije 
bilo izmjena i dopuna isti je dao na glasovanje. Predloženi Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 1 

Zapisnik sa prethodne 12. sjednice IO NSKŽ, koja je održana dana 18. studenog 2022. godine, svi 
članovi dobili su sa ostalim materijalima na sjednici te putem e-pošte. Kako nije bilo primjedbi, isti je dao na 
usvajanje. Zapisnik sa prethodne 12. sjednice jednoglasno je usvojen. 
 
AD2 
 Glavni tajnik je naglasio kako su sva izvješća, Povjerenika i Komisija, objavljena u Službenim vijestima 
NSKŽ br. 45/2022. Obzirom da su na sjednici nazočili Povjerenici za natjecanje seniora i mladeži NSKŽ dao je 
riječ njima da se ukratko obrate. Oba su naglasila kako su sva natjecanja provođena redovito osim u dva 
navrata kada je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i velikih količina kiša koje su uzrokovale poplave na našim 
područjima bili prisiljeni odgoditi utakmice, koje su bile planirane odigrati se po završetku jesenskog dijela 
natjecanja, međutim kako je ponovo došlo do pogoršanja vremenskih uvjeta na kraju nisu odigrane 4 utakmice 
1. ŽNL seniori te jedna utakmica 2. ŽNL seniori kao i dvadesetak utakmica kod mladeži. Na kraju donijeli su 
zaključak da će se zaostale utakmice iz jesenskog dijela odigrati pred početak proljetnog dijela natjecanja. 
Od ostale problematike koja je zamijećena tijekom jesenskog dijela, isto se očituje o nedosljednom provođenju 
Odluke IO NSKŽ vezano za snimanje utakmica na 1. ŽNL seniori kod pojedinih klubova NSKŽ te općenito 



pripremi i organizaciji samih utakmica. Donijet je zaključak da su klubovi dužni provoditi sve Odluke koje su 
donijete te da će se u proljetnom dijelu sagledati problematika vezana uz te pojedine slučajeve , a tko se neće 
pridržavati odluka IO NSKŽ biti će podvrgnut disciplinskim mjerama. 
Sva izvješća Povjerenika i Komisija koje djeluju u NSKŽ dana su na glasovanje te su ista primljena na znanje i 
usvojena. 
 
AD3 
Prema Kalendaru natjecanja seniora nastavak službenog dijela predviđen je za 05.ožujka kada bi se odigrale 
zaostale neodigrane utakmice iz jeseni 2022. kod 1. ŽNL a tjedan dana kasnije 12. ožujka  slijedi nastavak 
prvenstva 15. kolo. Toga dana odigrala bi se i zaostala utakmica kod seniora 2. ŽNL kojima bi krenulo nastavak 
prvenstva 19.ožujka. Treće kolo HNK za područje NSKŽ na rasporedu je 05. travnja a polufinale planirano je za 
10. svibnja. Završetak natjecanja kod 2.ŽNL planiran je za 28. Svibnja posljednjim 22.kolom a kod 1. ŽNL 04. 
Lipnja posljednjim 27.kolom. 
Kao kruna sezone tradicionalna manifestacija Dan nogometa i odigravanje finalne utakmice HNK  NSKŽ 
planirano je za 09. lipnja 2023. godine. 
Predsjednik Saveza predložio je da se tradicionalna manifestacija Dan nogometa i finalna utakmica kupa 
organizira i odigra u mjestu kluba sudionika finala (klub iz nižeg stupnja natjecanja ili lošije plasirani klub na 
tablici) kako bi se i manjim sredinama omogućila promocija. U organizacijskom, tehničkom i kadrovskom 
smislu tom klubu će biti na raspolaganju djelatnici Saveza kao i financijska potpora Saveza za troškove 
organizacije. 
Prezentirani prijedlog jednoglasno je prihvaćen od strane svih članova IO NSKŽ. 
 
AD4 
Raspravljalo se o visini naknada za povjerenike te službene osobe kao i cjenik usluga NSKŽ u 2023. godini 
prilagođen prelaskom obračuna sa kune u euro. Donijet je zaključak da tajnik i predsjednik pripreme izmjene i 
dostave ih članovima IO do 15. siječnja 2023. a konačna odluka biti će donesena na slijedećoj sjednici IO NSKŽ. 
 
AD5 
Predsjednik Šprajcer izvijestio je članove IO NSKŽ o detaljima održanog sastanka s Županicom gđa. Hajdin, 
vodstvom Karlovačke županije i predsjednikom SŠKŽ g. Faitl. Ponovo je potaknuta ideja o zapošljavanju 
područnih instruktora nogometa po većim sredinama za gradove Karlovac, Duga Resa, Ogulin, Slunj i Ozalj čiji 
bi trošak snosili Gradovi, Županija (ZŠKŽ) i NSKŽ. Također predloženo je da sav novac koji ide prema 
nogometnim klubovima ide preko NSKŽ, a ne direktno od strane ZŠKŽ ili Županije prema nogometnim 
klubovima. Zastupljenost nogometa od 53 posto u Županijskom sportu zaslužuje i veća proračunska sredstva 
od dosadašnjih te je izražena spremnost potpori većih izdvajanja proračunskih sredstava Županije kao i 
projekta zapošljavanja područnih Instruktora po gore navedenim sredinama. Time bi se poboljšala kvaliteta 
rada sa mladim sportašima koji su se odlučili baviti nogometom u svim klubovima i sredinama. Izneseno je da 
NSKŽ nema primjedbi na trenutni Pravilnik o podjeli sredstava putem SŠKŽ već traži negovu precizniju primjenu 
i raspodjelu. 
 
Na kraju sjednice Predsjednik saveza zahvalio se svima na odazivu, raspravi i uključenju u rad  po svim 
točkama. Okvirno je zakazana sljedeća Sjednicu IO NSKŽ  u periodu između 25. i 27. siječnja 2023. 
 
Gotovo u 19,10 sati 
 
ZAPISNIK VODIO       PREDSJEDNIK NSKŽ 
Dražen Tuškan        Neven Šprajcer  

 
 
 



NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
POVJERENIK ZA NATJECANJA 
 

                           KALENDAR  NATJECANJA  PROLJEĆE  2023.  - SENIORI 
 
 

 
     DATUM 

 
SENIORI 

 KUP I 
ŽNL 

II  
ŽNL 

Satnica 
 

05. 03.  ZAOSTALE  14,30 

12. 03.  15 ZAOSTALE 14,30 

19. 03.  16 12 15,00 

26. 03.   17 13 16,00 

02. 04.    18 14 16,00 

05. 04. 3.kolo    

10. 04. (PON)  19 15 16,30 

16. 04.   20 16 16,30 

23. 04.  21 17 17,00  

30. 04.  22 18 17,00 

07. 05.  23 19 17,00 

10. 05. POLUFINALE   17,30 

14. 05.  24 20 17,30 

21. 05.  25 21 17,30 

28. 05.  26 22 17,30 

04. 06.  27  18,00 

09. 06. FINALE    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROKOVI PREDAJE DOKUMENTACIJE KLUBOVA NSKŽ  
ZA PREREGISTRACIJU 2023. godine 

 
Red. 
br. 

Rok za dostavu Naziv kluba 

1 do 09.siječnja 2023. MNK „REDUTA FUTSAL“, Karlovac 

2 do 01. veljače 2023. NK „KARLOVAC 1919“ Karlovac 

3  NK „VOJNIĆ '95“ Vojnić 
4 do 04. veljače 2023. ŽNK „4 RIJEKE“ Karlovac 

5  NK „SLUNJ“ Slunj 

6  NK „CROATIA '78“ Žakanje 

7  NK „OGULIN“ Ogulin 
8 do 08. veljače 2023. NK „VATROGASAC“ Gornje Mekušje 

9  NK „ILOVAC“ Karlovac 

10  NK „DRAGANIĆ“ Draganići 

11 do 12. veljače 2023. NK „MLADOST“ Rečica 
12  NK „BARILOVIĆ“ Barilović 

13  NK „KORANA“ Karlovac 

14  NK „ZRINSKI OZALJ“ Ozalj 

15 do 15. veljače 2023. NK „KUPA“ Donje Mekušje 

16  HNK „PLAŠKI“ Plaški 

17  NK „DOBRA“ Sveti Petar 

18 do 18. veljače 2023. NK „FRANKOPAN“ Brežani 
19  NK „ŠIŠLJAVIĆ“ Šišljavić 

20  NK „DOBRA“ Novigrad 

21  NK „MREŽNICA“ Zvečaj 

22 do 22. veljače 2023. NK „PETROVA GORA“ Vojnić 

23  NK „OŠTARIJE“ Oštarije 

24  NK „CETINGRAD“ Cetingrad 

25  NK „VOŠK“ Belavići 

26 do 25. veljače 2023. NK „VRLOVKA“ Kamanje 
27  NK „JOSIPDOL“ Josipdol 

28  NK „TUŠKANI“ Tuškani 

29  NK „DUGA RESA 1929“ Duga Resa 

30  NK „MOSTANJE“ Karlovac 
31  ŠN „OGULIN“ Ogulin 

32  NK „EUGEN KVATERNIK“ Rakovica 

33 do 27. veljače 2023. NK „MOSTANJE“ Karlovac – veterani 

34  VNK „DUGA RESA“ Duga Resa – veterani 
35  NK „ZRINSKI OZALJ“ Ozalj – veterani 

36  NK „VOJNIĆ '95“ Vojnić – veterani 

37  NK „SLUNJ“ Slunj – veterani 

38  NK „KARLOVAC 1919“ Karlovac – veterani 

 



 
NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
KOMISIJA ZA REGISTRACIJE KLUBOVA I IGRAČA 

     
REGISTRACIJA  IGRAČA 
 

SJEDNICA 09.01.2023 Članak 

MNK "REDUTA FUTSAL", KARLOVAC  

Lara Lucić (MNK Vinkovci, Vinkovci) 34/1 

Petra Benković (MNK Meteora Futsal, Zagreb) 34/1 

 
PREREGISTRACIJA  IGRAČA 
 

SJEDNICA 10.01.2023  

MNK "REDUTA FUTSAL", KARLOVAC  

Katarina Štrk, Bruno Alić, Antonija Vranić, Nika Kakarigi, Danijel Poljanica, Petra Petrunić, 
Roza Deligegić, Stella Štimac, Rajna Franulić, Marija Desović, Nicole Stepić, Jelena Dizdar, 
Željko Kobe, Čl.35/1 
Helena Hedl, Katarina Đukić, Čl.34/2 
Larisa Matić, Čl.34/1 
Iva Bačić, Maja Ivković, Čl.35/8 

 
 

KOMISIJA ZA REGISTRACIJE KLUBOVA 
I IGRAČA 

                                                                                             
Dražen TUŠKAN  s.r 

 

 

  

  

  

  

  

 
 


