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NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
                        IZVRŠNI ODBOR 
Broj: 374/2013. 
Karlovac, 16. 12. 2013.  

Z A P I S N I K 
 

SA 41. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA 
NOGOMETNOG SAVEZA KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

 
Nazočni sljedeći članovi IO NSKŽ: predsjednik Neven Šprajcer, dopredsjednik Bruno Furač, članovi: Tugomir Majdak, 
Dario Mrzljak, Zdravko Paušić, Krešimir Perković i Zlatko Sentigar. 
Opravdano odsutni: Damir Šalov - dopredsjednik, Ranko Bastaja, Željko Berislavić i Boris Plemić.  
Ostali nazočni: Glavni tajnik Tomislav Kuzman, Tehnički tajnik Dražen Tuškan, Povjerenik za natjecanja mladeži 
Stjepan Benčić, Disciplinski sudac Dragan Kolić, Povjerenik za suđenje Danijel Tomačić i Instruktor nogometa 
Vjekoslav Kovačić. 
 
41. sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza Karlovačke županije, petog saziva, održana je se dana 12. prosinca 
2013. godine (ČETVRTAK) s početkom u 17,30 sati. 
 

DNEVNI RED SJEDNICE 
 

1. Usvajanje zapisnika 40. sjednice Izvršnog odbora NSKŽ 
2. Rasprava po izvješćima i usvajanje istih: 

a) Povjerenika za natjecanje seniora 
b) Povjerenika za natjecanje mladeži 
c) Disciplinskog suca 
d) Natjecateljske komisije 
e) Komisije za registraciju igrača i klubova 
f) Povjerenika za suđenje 
g) Disciplinske komisije 
h) Povjerenika Lige veterana 
i) Instruktora nogometa NSKŽ 

3. Informacija o provedenom školovanju za nogometne trenere s licencom „C“ 
4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za zapošljavanje profesionalnog instruktora 
5. Imenovanje komisije za provedbu natječaja za zapošljavanje profesionalnog instruktora 
6. Informacija o pripremama za malonogometni turnir registriranih klubova NSKŽ 
7. Imenovanje Organizacijskog odbora međunarodnog turnira „Branko Čavlović - Čavlek“ 
8. Prijedlog kalendara natjecanja za proljeće 2014. 
9. Izvješće o donacijama klubovima u 2012. i 2013.godini 
10. Izmjene u sastavu komisija NSKŽ 
11. Različito 

 
Točka 1: 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 40. sjednice Izvršnog odbora NSKŽ. 
 
Točka 2: 
Sva izvješća -Povjerenika za natjecanja seniora, mladeži, veterana Natjecateljske komisije, Komisije za registraciju 
klubova i igrača, Disciplinske komisije i Disciplinskog suca kao i Instruktora nogometa koja su objavljena u Službenim 
vijestima NSKŽ br. 42/2013 su jednoglasno usvojena, uz dodatak kod izvješća Povjerenika za suđenje gdje je 
dopunjeno da je  proveden disciplinski postupak gdje su četiri suca sa liste 3. HNL (sa područja NSKŽ) i delegat (nije sa 
područja NSKŽ-a) od strane Disciplinske komisije HNS-a zbog propusta na utakmici 3. HNL kažnjena sa zabranom 
obavljanja službene dužnosti, suđenja, u trajanju od mjesec dana, a to su Stjepan Novosel, Željko Bučar, Valentino 
Kasunić i Zoran Vučinić. 
  
Točka 3: 
Izvješće Instruktora nogometa o provedenom školovanju za stjecanje zvanja nogometni trener s licencom „C“, 
podržano je u cijelosti. Instruktor je naglasio kako je za školovanje prijavljeno i nazočilo ukupno 15 kandidata koji su 
na kraju sa uspjehom položili teoretski i praktični dio ispita. Naglasio je kako su na tečaju predavači bili eminentni 
stručnjaci koji imaju trenutno najviša strukovna znanja na području našeg Saveza sa Uefa PRO, Uefa A i PRO 



licencama i zvanjima Diplomiranog kineziologa, Instruktora suđenja, Višeg sportskog trenera i Doktora medicine te da 
nikako ne može prihvatiti priče koje su se pojavile iz kuloara, kako se ovim školovanjem pokušava prikazati 
eventualna zarada koja ide na korist Saveza. Naprotiv, to potvrđuje i činjenica da su i polaznici bili izrazito zadovoljni 
stečenim znanjem koje su na kraju i pokazali na završnim ispitima.  
 
Točka 4: 
Sukladno obavezama NSKŽ-a, tijekom mjeseca biti će objavljen  natječaj za zapošljavanje profesionalnog instruktora 
nogometa, pa je zadužen Glavni tajnik da pripremi tekst natječaja koji će biti objavljen u lokalnim javnim glasilima. 
 
Točka 5: 
Predložena je i imenovana komisija od strane NSKŽ koja će razmatrati prispjele ponude. Komisiju ispred  NSKŽ čine: 
Neven Šprajcer, Tomislav Kuzman, Dario Mrzljak, ispred Saveza športova Karlovačke županije predstavnik će biti Ivan 
Požega dok će člana Karlovačke županije imenovati sama Županija. 
   
Točka 6: 
Vezano uz ovogodišnje 17. po redu izdanje malonogometnog turnira registriranih klubova s područja NSKŽ  za 
seniore i 6. po redu izdanje Božićnog malonogometnog turnira registriranih klubova s područja NSKŽ  za veterane, 
Glavni tajnik izvijestio je nazočne članove IO NSKŽ da su u tijeku prijave klubova i da će po svemu sudeći odaziv biti 
zadovoljavajući. Termini odigravanja u ŠSD „Mladost“ d.o.o na Rakovcu usuglašeni su sa predstavnicima te tvrtke pa 
će tako ovogodišnji turnir započeti sa danom 21. prosinca a završnica je planirana za 30. prosinca tekuće godine. 
Nakon zaprimljenih prijava klubova koja ističe 13. prosinca, u utorak 17. prosinca u 18,00 sati u ŠSD Mladost na 
Rakovcu bit će izvršeno službeno ždrijebanje skupina u obje kategorije. Dan kasnije u srijedu 18. prosinca nakon 
poznatih skupina, Glavni i tehnički Tajnik će napraviti raspored utakmica po skupinama koje će biti objavljene na 
službenim stranicama NSKŽ, FB profilu NSKŽ kao i dostavljene klubovima u obliku e-mail pošte. 
 
Točka 7: 
U Organizacijski odbor 5. Međunarodnog turnira „Branko Čavlović Čavlek“, koji će se održati u drugoj polovici lipnaj 
2014.godine imenovani su Neven Šprajcer, Bruno Furač, Zlatko Sentigar, Sreten Ćuk, Stjepan Benić, Krešimir Perković 
i Dražen Pavlešić, dok će tehnička podrška turnira biti Tomislav Kuzman i Danijel Tomačić. 
   
Točka 8: 
Glavni tajnik izvijestio je o prijedlogu kalendara natjecanja za proljeće 2014.godine. Konačni prijedlog kalendara će 
uvelike ovisiti o kalendaru natjecanja Središta Zagreb, koji će tijekom narednih dana biti donesen na sjednici svih 
tajnika županijskih nogometnih saveza Središta Zagreb. Prema sadašnjem prijedlogu prvenstvo 1. ŽNL seniora počelo 
bi 16.ožujka, 2. ŽNL 23. ožujka, a mladži 23. Ili 30.ožujka, ovisno o obvezama i kvalifikacijama za rangove Središta 
Zagreb.  
 
Točka 9: 
Glavni tajnik nazočne je upoznao s donacijama koje su klubovima dodijeljene i osigurane u 2012. I 2013.godini, u 
sportskoj opremi, financijski ili infrastrukturi. Ukupno je s te tri osnove klubovima osigurana pomoć u ukupnoj 
vrijednosti oko 220.000 kuna. Također, u 2010. I 2011.godini je po istoj osnovi klubovima podijeljena oprema u 
vrijednosti od oko 150.000 kuna. S obzirom da je intencija Izvršnog odbora NSKŽ da i nadalje pomaže klubovima, 
ponajprije kod nabave sportske opreme i poboljšanja uvjeta u infrastrukturi, pomoć će biti osigurana i naredne 
godine, ovisno o financijskim mogućnostima Saveza. 
 
Točka 10: 
S obzirom na zahtjev g. Brune Furača da ga se rastereti dijela obveza u komisijama NSKŽ te dodatnim odlukama za 
određene promjene unutar sastava istih, donijete su odluke o izmjenama. 

KOMISIJA STARI ČLAN NOVI ČLAN 

Stručna komisija Bruno Furač Tugomir Majdak 

Disciplinska komisija Bruno Furač Darko Hrastovčak,  
predsjednik Boris Plemić 

Komisija za financijsko-materijalno 
poslovanje 

Bruno Furač Dario Mrzljak(predsjednik) 

Komisija za mladež Vjekoslav Kovačić 
Branko Benković 
Mato Pavković 

Instruktor nogometa NSKŽ 
Krunoslav Kišpatić 
Marin Pavković 

Komisija za povijest nogometnog 
sporta 

Josip Perković Stjepan Benić, 
Predsjednik Nikola Planinac 



 

Točka 11: 
a) Glavni tajnik izvijestio je nazočne da su polaganju za stjecanje kategorije regionalni sudac pristupili te 

uspješno ispit položili Martina Neralić, Mario Draženović, Emilio Valentić i Josip Blašković. 
b) Jednoglasno je odlučeno da predstavnik NSKŽ na Prvenstvu Hrvatske za veterane u malom nogometu u 

veljači 2014.godine bude pobjednik malonogometnog turnira registriranih klubova. 
 
Završeno u 19,30 sati 
          PREDSJEDNIK NSKŽ 
              Neven Šprajcer 
 

 
 

OBAVIJEST KLUBOVIMA 
 
PRIJELAZNI ROK IGRAČA 
1. Zimski prijelazni rok za amatere traje do 28. veljače 2014. godine. Nakon toga rok, do 01. travnja bit će mogući 
prijelazi igrača samo ukoliko igrač nije preregistriran. U razdoblju do 15. lipnja moguća je samo prva registracija 
igrača. 
 
AŽURIRANJE PODATAKA 
2. Zamoljavaju se svi klubovi kod kojih je od početka natjecateljske sezone 2013/2014. došlo do promjena 
predsjednika ili tajnika, da te podatke što hitnije dostave u tajništvo NSKŽ (ime i prezime, e-mail, broj 
mobitela), radi ažuriranja postojećih podataka u adresaru klubova. 
 
SKUPŠTINE KLUBOVA 
3. Uobičajeno je da se početkom svake kalendarske godine održavaju Skupštine nogometnih klubova. Na svim 
Skupštinama koje prijavite našem Savezu bit će nazočan netko od Izvršnog odbora NSKŽ kako bi bili 
upoznati s radom kluba, a da klubovi budu istovremeno upoznati sa svim akcijama u radu Nogometnog 
saveza Karlovacke županije. Po održanoj sjednici Skupštine svaki klub je dužan dostaviti skraćeni zapisnik u 
tajništvo NSKŽ te u Ured za opću upravu Karlovačke županije. 
 
PLENUM KLUBOVA 
4. Prema prijedlogu Povjerenika za natjecanja, Plenum klubova 1. i 2. Županijske lige bio bi održan u razdoblju između 
15. i 20. veljače 2014. godine. Pozive s prijedlogom dnevnom reda klubovi će zaprimiti putem  Službenih vijesti te 
putem službenih e-mail adresa. 
 
ČLANARINA IGRAČA 
5. Upozoravaju se nogometni klubovi na obvezu uplate (potvrde) članarine igracima za 2014. godinu. U tu 
svrhu klub je dužan da dostavi u tajništvo NSKŽ športske iskaznice te zamolbu u dva primjerka. U 
zamolbi treba popisati sve igrače (ime i prezime) za koje se traži upis članarine sa njihovim brojevima 
športskih iskaznica, a zamolba treba biti ovjerena pečatom kluba i potpisom odgovorne osobe. Molimo sve 
klubove da o tome vode računa, te da što prije dostave tražene podatke za upis članarine. 
 
DUGOVANJA KLUBOVA 
7. Molimo klubove koji još nisu podmirili financijske obveze iz 2013. godine prema Nogometnom savezu 
Karlovacke županije kao i prema sucima i delegatima da to učine što prije. Dugovanja prema NSKŽ dobili 
ste putem e-maila, dok je evidencija dugovanja prema sucima i delegatima u tajništvu NSKŽ. Svi klubovi, 
ukoliko ne znaju, mogu u tajništvu NSKŽ dobiti podatke u stanju duga iz 2013. godine. 
 
8. PRIJAVA PRIPREMNIH UTAKMICA 
Upozoravaju se klubovi da su obavezni pismenim putem prijaviti u Nogometni savez Karlovacke županije 
sve prijateljske utakmice ili turnire koje odigravaju u pripremnom periodu pred početak proljetnog dijela 
natjecateljske sezone. 
 
          Glavni tajnik NSKŽ 
 
          Tomislav Kuzman, s.r. 



 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestit i blagoslovljen Božić  
te sretnu i uspješnu 2014. godinu,  

želi Vam  
 

NogomeNogometni savez Karlovačke županije 


