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NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
                Izvršni  odbor 
Broj :   057/2013. 
Karlovac, 26. veljače 2013. 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
sa 34. sjednice Izvršnog odbora Nogometnog saveza Karlovačke županije petog saziva, održane 24. veljače 
2013. godine u 13,00 sati u prostorijama NSKŽ, Trg Petra Zrinskog 5.  
Sudjelovali članovi Izvršnog odbora NSKŽ : Neven Šprajcer (predsjednik) Bruno Furač (dopredsjednik), Zlatko 
Sentigar, Tugomir Majdak, Dario Mrzljak i Krešimir Perković,. 
Odsutni: Damir Šalov (dopredsjednik), Ranko Bastaja, Željko Berislavić, Zdravko Paušić i Boris Plemić.  
Ostali nazočni: glavni tajnik NSKŽ Tomislav Kuzman, tehnički tajnik Dražen Tuškan, Povjerenik za natjecanja 
mladeži  Stjepan Benčić i predsjednik Zbora nogometnih sudaca Dražen Pavlešić. 
 
Sjednicu je otvorio Predsjednik Neven Šprajcer, pozdravio sve nazočne te predložio dnevni red, koji je 
jednoglasno usvojen.  

 
1. Usvajanje zapisnika 33. sjednice Izvršnog odbora NSKŽ 
2. Pripreme za održavanje 4. međunarodnog turnira U-16 „Branko Čavlović Čavlek“ 
3. Izvješće o provedbi izgradnje malonogometnog terena s umjetnom travom u Slunju 
4. Usvajanje prijedloga kalendara natjecanja za proljeće 2013.  
5. Imenovanje Komisije nogometnih sudaca i Natjecateljske komisije NSKŽ 
6. Izvješće o održanom malonogometnom turniru registriranih klubova NSKŽ 
7. Različito 

a) Izvješće o održanim skupštinama nogometnih klubova Croatia '78, Mrežnica i Mladost (ZO),    
    Oštarije i Šišljavić 
b) Skupštine nogometnih klubova Korana i Vatrogasac 
c) Proglašenje najboljih u športu Karlovačke županije u 2012. godini 
d) Informacija o održavanju Plenuma Lige veterana 
e) Informacija o održavanju PH veterana u malom nogometu 
f) Informacija o održavanju sudačkih normi 3. HNL  
g) Odgovor na dopis NK Ilovac 

 
Točka  1. 
Predsjednik je dao na raspravu Zapisnik sa 33. sjednice Izvršnog odbora NSKŽ. Kako nije bilo primjedbi, dao ga  
je na glasovanje te je  isto jednoglasno usvojeno.  
 
Točka 2. 
Predsjednik NSKŽ prezentirao je kako će ove godine turnir biti podignut na još veću razinu od dosadašnjih te je 
uvršten u službeni međunarodni kalendar HNS-a i FIFA-e. Bit će održan od 18.do  23.06.2013. godine. Naglasio 
je kako je još samo jedan problem u s vezi smještaja učesnika u Đačkom domu Karlovac, no izražava nadu kako 
će isti problem biti uskoro razriješen na već dogovorenom sastanku. Uz već tradicionalne klubove koji su učesnici 
turnira (Dinamo, Rijeka, Osijek, Cibalia, Istra, Željezničar Sarajevo, domaćin Karlovac), ove godine svoj dolazak 
potvrdili su Hajduk Split, Dinamo Moskva,  Panathinaikos-Grčka i Maribor, te se očekuje i dolazak jednog 
talijanskog kluba (Udinese ili Parma). Pored sportskog dijela planiran je i odlazak na jednodnevni izlet u Slunj na 
Rastoke, što bi bi uz sportskii bio dalo i turistički značaj za Županiju. 
 
Točka 3. 
Za izgradnju malonogometnog terena s umjetnom travom u Slunju proveden je natječaj koji je objavljen u 
Karlovačkom tjedniku, te je izabran ponuđač Temik d.o.o. iz Sesveta, tvrtka je koja se bavi izgradnjom i 
održavanjem sportskih objekata s kojim će tijekom narednog perioda biti potpisan ugovor o radovima. Krajnji 
završetak radova planiran je za mjesec travanj kad bi bilo i svečano otvorenje. 
 
Točka 4. 
Glavni tajnik izvjestio je članove IO NSKŽ kako su proteklog tjedna u prostorijama NSKŽ održani Plenumi 1. i 2. 
ŽNL te ih ukratko upoznao sa zaključcima sa istih. Kako trenutno nije bilo veće i bitnije problematike vezano uz 
nastavak natjecateljske sezone 2012./2013, osim problema vrlo loših vremenskih uvjeta te tereni prekriveni 
velikom količinom napadalog snijega. IO NSKŽ dao je na odluku Povjereniku za natjecanje da sukladno 
vremenskim uvjetima prosudi i prilagodi početak nastavka natjecateljske sezone za proljeće 2013. godine uz 
uvažavanje postignutih zaključaka i prijedloga sa Plenuma klubova, poglavito 2. ŽNL koja u proljeće ima manji 
broj kola od 1. ŽNL, pa sukladno tome postoji mogućnost da se nastavak prvenstva u 2. ŽNL prolongira za tjedan 
dana kasnije od Kalendarom predviđenog.  Zasad je odluka da je početak proljetnog dijela u obje lige 24. ožujka, 
uz mogućnost odgode za tjedan dana, što ima pravo sam Povjerenik, ovisno o vremenskim prilikama tijekom 
ožujka. 



 
Točka 5. 
Na skupštini NSKŽ osnovane su Komisija nogometnih sudaca i Natjecateljska komisija NSKŽ. Nakon 
zaprimljenih prijedloga članova koji će činiti navedene komisije, zaključeno je te je donešena odluka da član IO 
NSKŽ može biti ujedno i član Komisije nogometnih sudaca dok Povjerenik za suđenje ne može biti član 
navedene komisije iz razloga što ne ispunjava propisane uvjete. Nakon dužih rasprava i više prijedloga, Izvršni 
odbor je donio sljedeću odluku: 
Odlučeno je da Komisiju nogometnih sudaca čine sljedeći članovi: Dražen Pavlešić, Ivica Grgić, Boris Plemić, 
Damir Brcković i Branko Stipković, a Natjecateljsku komisiju čine sljedeći članovi: Neven Šprajcer, Bruno Furač, 
Tomislav Kuzman, Stjepan Benčić i Dario Mrzljak. 
Napomenuto je i odlučeno da Natjecateljska komisija ujedno preuzima ingerenciju nad kup natjecanjima u 
sustavu NSKŽ. 
 
Točka 6. 
Glavni tajnik izvijestio je članove IO NSKŽ kako je održan tradicionalni Božićni malonogometni turnir registriranih 
klubova NSKŽ u kategorijama mladeži, seniora i veterana. U konkurenciji seniora bilo je prijavljeno ukupno 28 
momčadi gdje je na kraju naslov pobjednika turnira obranila momčad Mladosti iz Rečice dok je kod veterana bilo 
prijavljeno ukupno 10 momčadi, a na kraju slavila je momčad veterana Mostanja ALL. Turnir je protekao u 
najboljem redu bez ijednog incidenta i bilo kakvih problema.  
  
Točka 7. 

a) Glavni tajnik izvijestio je nazočne kako su proteklog tjedna održane godišnje skupštine u nekim 
klubovima pa su tako u Mrežnici, Mladosti iz Zagoja Ogulinskog i u Oštarijama održane izborne dok 
su u Croatia '78 i Šišljaviću bile redovite izvještajne sjednice skupštine klubova. Na prijedlog 
predsjednika odlučeno je da se više ne smije dogoditi slučaj da nitko nije nazočan na bilo kojoj 
sjednici skupštine (Slučaj „Šišljavić“ – kada je bila određena osoba koja će nazočiti skupštini, ali je 
zbog privatnih obveza bila u nemogućnosti dolaska, čime je klubu pismeno poslana isprika radi 
nedolaska). Odlučeno je da će na svakoj skupštini kluba biti nazočan netko iz Saveza. 

b) Tijekom narednog tjedna sukladno obavijestima iz klubova, na rasporedu su sjednice skupština 
klubova Korana, Vojnića '95 i Vatrogasca. Donesen je zaključak i napravljen raspored nazočnosti na 
skupštinama navedenih klubova od strane predstavnika NSKŽ. 

c) Glavni tajnik izvjestio je članove IO kako je nazočio na svečanosti proglašenja najboljih u športu 
Karlovačke županije u 2012. godini.  

d) Tehnički tajnik, ujedno Povjerenik za natjecanje lige veterana NSKŽ izvijestio je članove IO kako je 
klubovima na vrijeme upućen poziv te će se u četvrtak 28. veljače u prostorijama NSKŽ održati 
Plenum klubova lige veterana NSKŽ. Kao i u kategorijama seniora i mladeži upitan je planirani 
početak natjecanja zbog loših vremenskih uvjeta, no u suradnji sa Povjerenikom za natjecanje 
seniora i mladeži, biti će usuglašen prijedlog kalendara natjecanja kako nebi dolazilo do preklapanja 
termina poglavito kad su utakmice kupa ili redovitih kola koje se igraju u tjednu  ili praznicima. 

e) Tehnički tajnik NSKŽ izvijestio je nazočne kako je od 22. do 24. u Sesvetama održan 11. 
tradicionalni malonogometni turnir veterana HNS-a na kojem je županija imala za predstavnika 
pobjednika 5. Božićnog malonogometnog turnira registriranih klubova NSKŽ, ekipu veterana 
Mostanje ALL. Isti u bili raspoređeni u skupinu F zajedno sa ekipama Zadra i Vrbovca. Prvu 
utakmicu skupine igrali su s ekipom Zadra koja je završila neodlučeno 0:0. Druga utakmica skupine 
igrana je s ekipom Vrbovca, a krajnji rezultat je bio 1: 3 u korist Vrbovca, čime se naš predstavnik 
nije plasirao u daljnje natjecanje.  

f) Glavni tajnik izvijestio je nazočne članove IO NSKŽ kako se od 25. veljače u Poreču nalaze šest 
sudaca Nogometnog saveza Karlovačke županije gdje se održavaju norme za proljetni dio prvenstva 
u 3. HNL. Na normama su bili Adrijano Delač, Stjepan Novosel, Valentino Kasunić, Željko Bučar, 
Igor Perak i Zoran Vučinić.  

g) Predsjednik je upoznao nazočne s dopisom NK Ilovac iz Karlovca. Jednoglasno je zaključeno da se 
klubovu dostavi pismeni odgovor na njihov dopis. Temeljem dopisa rečeno je da je Izvršni odbor NSKŽ i 
dosad radio za boljitak nogometa te financijski i putem sportske opreme pomagao klubovima, što će 
sigurno i dalje činiti. 

h) Predsjednik NSKŽ je izvijestio da će tijekom proljeća 2013. godine biti razrađen prijedlog 
plaćanja službenih osoba od nove sezone, gdje bi se sva davanja prema službenim osobama na 
utakmicama realizirala preko tajništva NSKŽ.  

 
Dovršeno u 16,00 sati. 
 

Glavni tajnik NSKŽ                 Predsjednik NSKŽ 
 

Tomislav Kuzman, s.r.                 Neven Šprajcer, s.r. 
 

 

 



 
NOGOMETNI  SAVEZ  KARLOVAČKE  ŽUPANIJE 

- POVJERENIK  ZA  NATJECANJA  - 

 
Broj : 060 /2013. 
Karlovac, 22. veljače 2013. 
 
 

P L E N U M    K L U B O V A – 1. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA  
 
 
PLENUM  klubova I.  Županijske nogometne lige Nogometnog saveza Karlovačke županije održan je 21. veljače 
2013. godine u prostorijama Nogometnog saveza Karlovačke županije, s dnevnim redom koji su svi klubovi na 
vrijeme primili putem «Službenih vijesti» NSKŽ : 
1.   Osvrt na jesenski dio natjecateljske 2012/2013. godine i rasprava o izvješćima svih komisija NSKŽ za 
jesenski dio 2012/2013. godine 
2.   Kalendar natjecanja za proljetni dio  2012/2013. godine 
3.   Informacije iz tajništva NSKŽ 
4.   Pitanja i prijedlozi. 
 
Nazočna su bila gospoda Tomislav Kuzman - glavni tajnik NSKŽ, Stjepan Benčić – Povjerenik natjecanja 
mladeži, Dražen Tuškan – tehnički tajnik NSKŽ, Instruktor nogometa Vjekoslav Kovačić 
 
Za plenum je pozvano 14 klubova, a nazočili su predstavnici 11 klubova. Odazvali su se slijedeći predstavnici 
klubova na Plenum : 
 

Nogometni  klub Predstavnik na Plenumu 

„CROATIA '78“ Žakanje Ivan Sopčić 
„DOBRA“ Sveti Petar Davorka Luketić 
„DUGA RESA 1929“ Duga Resa Dražen Bošnjak 
„DRAGANIĆ“ Draganići -------------------------------- 
„ILOVAC“ Karlovac Igor Gec 
„KARLOVAC 1919“ Karlovac Stjepan Benić 
„KORANA“ Karlovac Dubravko Stavljenić 
„MLADOST“ Rečica Dražen Frklić 
„MOSTANJE ALL“ Karlovac Stjepan Benčić 
„OGULIN“ Ogulin Miloš Vujnović 
„SLUNJ“ Slunj ------------------------------- 
„VATROGASAC“ Gornje Mekušje ------------------------------- 
„VRLOVKA“ Kamanje Luka Lukežić 
„ZRINSKI OZALJ“ Ozalj Zlatko Sentigar 

 
1.   Objavljena izvješća svih Komisija za jesenski dio natjecateljske sezone 2012/2013. koja su objavljena u 
«Službenim vijestima» NSKŽ  jednoglasno su prihvaćena i na njih nije bilo bitnih zamjerki, a  o određenim 
sugestijama pojedinih klubova  Povjerenik za natjecanja  upoznat  će Izvršni odbor NSKŽ.  
 
2.   G. Stjepan Benčić  upoznao je sve nazočne o kalendaru natjecanja za seniorske kategorije s time da je 
kalendarom predviđeno da proljetni dio prvenstva započene 23/24. ožujka 2013., a završetak natjecanja za 
sezonu bit će 15/16. lipnja 2013. godine. 
Za kategorije mladeži kalendarom je predviđeno da nastavak prvenstva započne za mlađe pionire i limaće 
također 23./24. ožujka a za ostale kategorije tjedan dana kasnije, odnosno 30.03./01.04.2013. godine. 
Napomenuto je da će se prije prvog kola prvenstva seniora odigrati 16./17. ožujka utakmice 03. kola HNK NSKŽ 
za seniore i 23./24. 01. kola za juniore.  
 
Bitne odluke sa Plenuma: 
a)   Sukladno dopisu NK Karlovac 1919, odlučeno je da se njihove domaće utakmice igraju u terminu subota 
popodne iz razloga što juniori i kadeti koji se natječu u 1. HNL svoje domaće utakmice igraju nedjeljom, pa nisu u 
mogućnosti osigurati uvjete za odigravanje utakmica seniora zbog preklapanja termina. 
 
b)   Apelirano je na sve klubove koji u svojim sustavima imaju mlađe kategorije da se na vrijeme dogovore sa 
predstavnicima gostujućih ekipa u slučaju nemogućnosti igranja utakmica mladeži, obzirom na obeveze djece 
prema školi, crkvi i sl. te da pisane suglasnosti dostave na vrijeme Povjereniku za natjecanje kako bi isti mogao 
na vrijeme osigurati da se utakmice odigraju.  
 
 



 
3.   Pod točkom 3. Glavni tajnik podsjetio je sve nazočne kako su u prošlim Službenim vjestima 01/2013 izašle 
smjernice i napuci vezano uz obaveze klubova prije početka proljetnog dijela natjecanja. Između ostalog naglasio 
je kako prijelazni rok za igrače traje zaključno sa 28.02. a nakon toga će se se samo moći realizirati prve 
registracije igrača. Kako su u tijeku održavanja godišnjih skupština po klubovima, zamolio je nazočne da na 
vrijeme obavijeste tajništvo, kao bi predstavnici NSKŽ mogli nazočiti na istima i upoznati se sa radom u 
klubovima a isto tako da poslije održanih skupština, dostave kratka izvješća sa istih.  
 
4.a) Instruktor nogometa u kratko je upoznao nazočne o radu te naglasio kako je u proteklih 6 mjeseci njegov rad 
baziran na smjernicama HNS-a i NSKŽ-a. U tom periodu organizirano je ukupno 6 utakmica selekcija mladeži te 
je u planu odigravanje još 6 sa odgovarajućim selekcijama drugih županijskih središta. U tijeku su pripreme za 
održavanje 2 kampa od kojih će se jedan održati u Selcu, a drugi u sv. Martinu na Muri. Naglasio je kako će se u 
narednom periodu pored rada i praćenja mladeži godišta 2000 i 2001. posvetiti pozornost i godištu 2002. pa je 
tako naglasio ako ima zainteresiranih klubova koji bi htjeli na svojim terenima održati ogledne treninge da o istom 
obavijeste tajništvo NSKŽ. Na istima bi se pozvali dječaci iz svih regiom obuhvaćenih klubova te se održali 
ogledni treninzi, a sve poradi unaprijeđenja rada sa mladeži.  
 
Pod točkom pitanja i prijedlozi zaključeno je: 
- Unatoč prigovorima pojedinih klubova da se razmotri svrha kažnjavanja klubova koji na utakmice ne dođu sa 
dovoljnim brojem igrača, te da kažnjavanje nema svrhe, jer onda dolazi do kontraefekta sa mogućnošću 
„švercanja“ igrača, Povjerenik za natjecanje mladeži naglasio je kako se ta odredba nema namjere mijenjati, jer 
je imalo efekta i učinka , što je pokazala i statistika, jer se pokazalo da je došlo do ozbiljnosti te da nije bilo 
kršenja Propozicija natjecanja osim u samo par slučajeva, što je znatan napredak u odnosu na prijašnje sezone. 
- temeljem ideje Predsjednika i Glavnog tajnika razmotrit će se opcija da od sljedeće natjecateljske sezone sva 
davanja prema službenim osobama na utakmicama realiziraju preko tajništva NSKŽ koji će objediniti sve 
prispjele naloge sudaca i delegata, na isto obračunati porez i prirez te izvršiti uplate a klubovima za isto 
ispostavljati završne mjesečne račune.  
 
 

 

 

NOGOMETNI  SAVEZ  KARLOVAČKE  ŽUPANIJE 
- POVJERENIK  ZA  NATJECANJA  - 

 
Broj :  061/2013. 
Karlovac, 22. veljače 2013. 
 
 

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 21. veljače 
2013. godine u prostorijama Nogometnog saveza Karlovačke županije, s dnevnim redom koji su svi klubovi na 
vrijeme primili putem «Službenih vijesti» NSKŽ : 
1.   Osvrt na jesenski dio natjecateljske 2012/2013. godine i rasprava o izvješćima svih komisija NSKŽ za 
jesenski dio 2012/2013. godine 
2.   Kalendar natjecanja za proljetni dio  2012/2013. godine 
3.   Informacije iz tajništva NSKŽ 
4.   Pitanja i prijedlozi. 
 
Nazočna su bila gospoda Tomislav Kuzman - glavni tajnik NSKŽ, Stjepan Benčić – Povjerenik natjecanja 
mladeži, Dražen Tuškan – tehnički tajnik NSKŽ, Instruktor nogometa Vjekoslav Kovačić 
 
Za plenum je pozvano 12 klubova II. ŽNL, od kojih je nazočilo 8 predstavnika klubova. Odlučeno je da će se 
prema Izvršnom odboru NSKŽ ići sa prijedlogom da prvenstvo u II.  ŽNL seniori započne tjedan dana kasnije od 
Kalendarom predviđenog termina, a sve iz razloga nepovoljnih vremenskih uvjera te lošeg stanja igrališta 
. 
Odazvali su se slijedeći predstavnici klubova na Plenum : 
 

Nogometni  klub Predstavnik na Plenumu 

„CETINGRAD“ Cetingrad ---------------------- 
„DOBRA“ Novigrad Nedjeljko Furač 
„FRANKOPAN“ Brežani ----------------------- 
„JOSIPDOL“ Josipdol ----------------------- 
„KRNJAK“ Krnjak ----------------------- 



„KUPA“ Donje Mekušje Ivan Bočić 
„MLADOST“ Zagorje Ogulinsko Dragan Kolić 
„MREŽNICA“ Zvečaj Josip Stojković 
„OŠTARIJE“ Oštarije Goran Gračanin 
„PETROVA GORA“ Vojnić Predrag Knežević 
„ŠIŠLJAVIĆ“ Šišljavić Mihael Lukić 
„VOJNIĆ '95“ Vojnić Josip Kurtović 

 
1.   Objavljena izvješća svih Komisija za jesenski dio natjecateljske sezone 2012/2013. koja su objavljena u 
«Službenim vijestima» NSKŽ  jednoglasno su prihvaćena i na njih nije bilo bitnih zamjerki, a  o određenim 
sugestijama pojedinih klubova Povjerenik za natjecanja  upoznat  će Izvršni odbor NSKŽ.  
 
2.   G. Stjepan Benčić  upoznao je sve nazočne o kalendaru natjecanja za proljeće 2013. za seniorske s time da 
će prvenstvo započeti 23/24. ožujka  2013., a završetak proljetnog dijela bit će 01./02.06 2013. godine.  
Za kategorije mladeži kalendarom je predviđeno da nastavak prvenstva započne za mlađe pionire i limaće 
23./24. ožujka a za ostale kategorije tjedan dana kasnije, odnosno 30.03./01.04.2013. godine. Napomenuto je da 
će se prije prvog kola prvenstva seniora odigrati 16./17. ožujka utakmice 03. kola HNK NSKŽ za seniore i 23./24. 
01. kola za juniore.  
Kako su se izjasnili većina nazočnih predstavnika klubova da su im tereni u vrlo lošem stanju poradi velike 
količine snijega na istima, odlučeno je jednoglasno da se prema Izvršnom odboru NSKŽ ide sa prijedlogom da 
prvenstvo započne tjedan dana kasnije od predviđenog kalendarom i to 30.03./01.04. 2013.g.  
 
Na zahtjev predstavnika NK „Kupa“ razmotriti će se prijedlog da pioniri njigovog kluba igraju predigre seniorima 
kad im se poklope termini, poradi lakše organizacije utakmica. Povjerenik za natjecanje mladeži naglasio je kako 
za isto postoje tehničke mogućnosti te je isto izvedivo pa će shodno tome rasporediti utakmice pionira kao 
predigre seniorima njihovog kluba. 
Predstavnik NK „Oštarije“ naglasio je kako je u dva slučaja došlo do neugodnih situacija, gdje je na utakmicama 
mladeži došlo do vrijeđanja i izricanja pogrdnih riječi prema njihovim igračima od strane gledatelja, pa je apelirao 
da treneri i službene osobe na utakmicama o tome vode računa da se u budućnosti isto ne događa. Povjerenik 
za natjecanja složio se da takvim situacijama nema mjesta na nogometniom terenima te će se skrenuti pozornost 
i delegatima i službenim osobama na utakmicama da reagiraju na vrijeme te prijave svake takve neugodnosti ili 
ako ih je moguće riješiti odmah na licu mjesta. 
 
3. Pod točkom 3. Glavni tajnik podsjetio je sve nazočne kako su u prošlim Službenim vjestima 01/2013 
izašle smjernice i naputci vezano uz obaveze klubova prije početka proljetnog dijela natjecanja. Između ostalog 
naglasio je kako prijelazni rok za igrače traje zaključno sa 28.02. a nakon toga će se se samo moći realizirati prve 
registracije igrača. Kako su u tijeku održavanja godišnjih skupština po klubovima, zamolio je nazočne da na 
vrijeme obavijeste tajništvo, kao bi predstavnici NSKŽ mogli nazočiti na istima i upoznati se sa radom u 
klubovima a isto tako da poslije održanih skupština, dostave kratka izvješća sa istih.  
 
4.a) Instruktor nogometa u kratko je upoznao nazočne o radu te naglasio kako je u proteklih 6 mjeseci njegov rad 
baziranan na smjernicama HNS-a i NSKŽ-a. U tom periodu organizirano je ukupno 6 utakmica selekcija mladeži 
te je u planu odigravanje još 6 sa odgovarajućim selekcijama drugih županijskih središta. U tijeku su pripreme za 
održavanje 2 kampa od kojih će se jedan održati u Selcu a drugi u Sv. Martinu na Muri. Naglasio je kako će se u 
narednom periodu pored rada i praćenja mladeži godišta 2000 i 2001. posvetiti pozornost i godištu 2002. pa je 
tako naglasio ako ima zainteresiranih klubova koji bi htjeli na svojim terenima održati ogledne treninge da o istom 
obavjeste tajništvo NSKŽ. Na istima bi se pozvali dječaci iz svih regiom obuhvaćenih klubova te se održali 
ogledni treninzi a sve poradi unaprijeđenja rada sa mladeži.  
 
Pod točkom pitanja i prijedlozi zaključeno je: 
- temeljem prijedloga klubova Izvršni odbor NSKŽ će na narednoj sjednici raspravljati o mogućnosti pomicanja 
termina početka nastavka proljetnog dijela prvenstva u kategoriji seniora i mladeži. 
- temeljem ideje Predsjednika i Glavnog tajnika razmotrit će se opcija da od sljedeće natjecateljske sezone sva 
davanja prema službenim osobama na utakmicama realiziraju preko tajništva NSKŽ koji će objediniti sve 
prispjele naloge sudaca i delegata, na isto obračunati porez i prirez te izvršiti uplate a klubovima za isto 
ispostavljati završne mjesečne račune.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

- KOMISIJA ZA NATJECANJE     - 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K    broj  001/2013. 
 

Sjednica Komisije za natjecanje Nogometnog saveza Karlovačke županije održana  21. veljače  2013. g. 
Nazočni :  Stjepan  Benčić, Dragan Kolić i Tomislav Kuzman. 
 
Dnevni red  

1. Izvlačenja parova HNK  (seniori) 
2. Razno 

 
1.     IZVLAČENJE  PAROVA  HNK NSKŽ  ZA  SENIORE 
 
Dana  21. veljače  2013. godine u prostorijama NSKŽ izvršeno je izvlačenja parova HNS NSKŽ za seniorsku i juniorsku 
kategoriju. Uz članove Komisije za natjecanje NSKŽ nazočni na izvlačenju bili su i predstavnici nogometnih klubova 
„Croatia '78“ (Antun Mravunac), „Dobra“ Sveti Petar (Davorka Luketić), „Ilovac“ (Igor Gec), „Korana“ (Dubravko 
Stavljenić), „Ogulin“ (Miloš Vujnović) i „Zrinski Ozalj“ (Zlatko Sentigar). 
 
U kategoriji SENIORA za 03. kolo HNK NSKŽ izvučeni su slijedeći parovi : 
 

„ZRINSKI OZALJ“ - „KORANA“ 
„ILOVAC“ - „SLUNJ“ 
„DOBRA“ (SP) - „OGULIN“ 
„CROATIA '78“ - „MOSTANJE ALL“ 

 
Termin odigravanja utakmica je 17. ožujka 2013. godine. U slučaju loših vremenskih uvjeta u narednom razdoblju, 
Komisija za natjecanje NSKŽ će donijeti odgovarajuću odluku ukoliko bude bilo potrebno odgoditi termine odigravanja 
susreta.  
 
2.RAZNO 
 
Komisija za natjecanje će početkom ožujka održati sjednicu na kojoj će biti izvučeni parovi 01. kola HNK NSKŽ za 
juniore. Predlaže se da prva dva kola kup natjecanja za juniore bude organizirano na regionalnoj bazi, kako bi se 
klubovima umanjili troškovi putovanja i organizacije utakmica. 
 
                                                                                                                           Stjepan  Benčić, s.r.  
         Dragan Kolić, s.r. 
         Tomislav Kuzman, s.r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nogometni savez Karlovačke županije 
Komisija za registraciju klubova i igrača 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K    broj 002 / 2013. 
Sjednica Komisije za registraciju klubova i igrača.  
Nazočni:  Tomislav Kuzman, Dražen Tuškan i Zlatko Radočaj 
 

1. REGISTRACIJA IGRAČA 
 

NK "ILOVAC" KARLOVAC  

Pavao Potnar (KUPA Donje Mekušje) 34/2 

Tomislav Vinski (MLADOST Rečica) 34/2 

Dario Ban  35/1 

Renato Žgela  35/1 

Antonio Belić  35/1 

Bruno Vignjević  35/1 

Gabriel Markulin  35/1 

Leon Radman  35/1 

Fabijan Skolan  35/1 

Vilim Šeketa  35/1 

Nenad Dmitrović (VATROGASAC Gornje Mekušje) 34/2 

NK "VATROGASAC" GORNJE MEKUŠJE  

Dino Jaković (Ilovac Karlovac) 34/2 
 

Tomislav Kuzman, s.r. 
         Dražen Tuškan, s.r. 
         Zlatko Radočaj, s.r. 
 
Nogometni savez Karlovačke županije 
Komisija za registraciju klubova i igrača 

Z  A  P  I  S  N  I  K    broj 003 / 2013. 
 

Sjednica Komisije za registraciju klubova i igrača.  
Nazočni:  Tomislav Kuzman, Dražen Tuškan i Zlatko Radočaj 
 

1. REGISTRACIJA IGRAČA 
 

SJEDNICA 04.02.2013 čl. 

NK "MLADOST" ZAGORJE OGULINSKO  

Marino Brozinić (MLADOST Zagorje Ogulinsko) 34/1 

Dario Višnjić (DOBRA Sveti Petar - Ogulin) 34/1 

NK "KRNJAK" KRNJAK  

Janko Spudić  35/1 

NK "ZRINSKI-OZALJ" OZALJ  

Tomislav Ban (Karlovac 1919 Karlovac) 34/2 

Dejan Radonjić (TSV Eriskirch -) 34/3 

NK "ILOVAC" KARLOVAC  

Andro Frketić  35/1 

Gabriel Martinović  35/1 

Matija Migalić (KUPA Donje Mekušje) 34/1 
 
2. BRISANJA IGRAČA 

SJEDNICA 30.01.2013 

NK "KARLOVAC" KARLOVAC 

Mateo Matuzić, jer odlazi na područje drugog saveza. 
 

Tomislav Kuzman, s.r. 
         Dražen Tuškan, s.r. 
         Zlatko Radočaj, s.r. 



 
Nogometni savez Karlovačke županije 
Komisija za registraciju klubova i igrača 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K    broj 004 / 2013. 
 

Sjednica Komisije za registraciju klubova i igrača.  
Nazočni:  Tomislav Kuzman, Dražen Tuškan i Zlatko Radočaj 
 

1. REGISTRACIJA IGRAČA 
 

SJEDNICA 11.02.2013 čl. 

NK "KARLOVAC 1919" KARLOVAC  

Mihael Mudrovčić  35/1 

Dominik Popovački (Duga Resa 1929 Duga Resa) 34/2 

David Pejazić  35/1 

Leonardo Hanžel  35/1 

Mateo Blažević  35/1 

Marlon Relić  35/1 

NK "KRNJAK" KRNJAK  

Nikola Gojak (VOŠK Belavići) 34/2 

NK "KARLOVAC" KARLOVAC  

Ivan Vrbanić (Karlovac 1919 Karlovac) 34/2 

Karlo Marević (GORANKA RAVNA GORA) 34/1 

Josip Barko (Ogulin Ogulin) 34/2 
 
 
2. BRISANJA IGRAČA 

SJEDNICA 05.02.2013 

NK "KARLOVAC 1919" KARLOVAC 

Ivan Cindrić, jer odlazi na područje drugog saveza. 
 

Tomislav Kuzman, s.r. 
         Dražen Tuškan, s.r. 
         Zlatko Radočaj, s.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nogometni savez Karlovačke županije 
Komisija za registraciju klubova i igrača 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K    broj 005 / 2013. 
 

Sjednica Komisije za registraciju klubova i igrača.  
Nazočni:  Tomislav Kuzman, Dražen Tuškan i Zlatko Radočaj 
 

1. REGISTRACIJA IGRAČA 
 

SJEDNICA 25.02.2013 čl. 

NK "CROATIA '78" ŽAKANJE  

Marko Pleskina (ZRINSKI-OZALJ Ozalj) 35/8 

NK "OGULIN" OGULIN  

Kristijan Lovrić (Karlovac Karlovac) 35/8 

Davor Brozović (DOBRA Sveti Petar - Ogulin) 35/8 

NK "MOSTANJE ALL" KARLOVAC  

Goran Rožić (ŠIŠLJAVIĆ Šišljavić) 35/8 

NK "MLADOST" ZAGORJE OGULINSKO  

Robert Orle (JOSIPDOL Josipdol) 35/8 

NK "KRNJAK" KRNJAK  

Srećko Matijević (VOJNIĆ '95 Vojnić) 35/8 

Martin Marc  35/1 

NK "MLADOST" REČICA  

Kristijan Gazilj (Karlovac 1919 Karlovac) 35/8 

Luka Stepić (VATROGASAC Gornje Mekušje) 35/8 

NK "KORANA" TURANJ-KARLOVAC  

Marko Filipčić (Ilovac Karlovac) 35/8 

NK "VOJNIĆ '95" VOJNIĆ  

Igor Tutić  35/1 

NK "ZRINSKI-OZALJ" OZALJ  

Dario Aščić (Reka Reka) 35/8 

NK "KARLOVAC 1919" KARLOVAC  

Dino Šabić (CETINGRAD Cetingrad) 35/8 

Adel Ćordić (CETINGRAD Cetingrad) 35/8 

NK "ILOVAC" KARLOVAC  

Toni Požega (KUPA Donje Mekušje) 34/1 

Josip Vidić (KUPA Donje Mekušje) 35/8 

Josip Čleković (Ilovac Karlovac) 34/1 

NK "PETROVA GORA" VOJNIĆ  

Dragan Vujić  35/1 

NK "FRANKOPAN" BREŽANI  

Josip Lončarić (RAKOVAC Karlovac) 35/8 

Alen Peršin (Ilovac Karlovac) 35/8 

Tony Mance (Karlovac Karlovac) 35/8 

NK "OŠTARIJE" OŠTARIJE  

Rade Brđanin (JOSIPDOL Josipdol) 35/8 

Igor Kesner (JOSIPDOL Josipdol) 35/8 

Mario Mihaljević (JOSIPDOL Josipdol) 35/8 

Dominik Miljanović (JOSIPDOL Josipdol) 35/8 

Danijel Keser (JOSIPDOL Josipdol) 35/8 

Hrvoje Žilić  35/1 
 

Tomislav Kuzman, s.r. 
         Dražen Tuškan, s.r. 
         Zlatko Radočaj, s.r. 
 



Nogometni savez Karlovačke županije 
Komisija za registraciju klubova i igrača 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K    broj 006 / 2013. 
 

Sjednica Komisije za registraciju klubova i igrača.  
Nazočni:  Tomislav Kuzman, Dražen Tuškan i Zlatko Radočaj 
 

1. REGISTRACIJA IGRAČA 
 

SJEDNICA 28.02.2013 čl. 

NK "DOBRA" NOVIGRAD NA DOBRI  

Marko Polović (VOŠK Belavići) 35/8 

Ivica Frketić  35/1 

Josip Aračić  35/1 

Danijel Grgat (KUPA Donje Mekušje) 34/1 

NK "KARLOVAC 1919" KARLOVAC  

Marko Špelić (Slunj Slunj) 35/8 

NK "PETROVA GORA" VOJNIĆ  

Miloš Musulin (Karlovac 1919 Karlovac) 35/8 

Đoko Utvić  35/1 

NK "KRNJAK" KRNJAK  

Goran Tomašević (PETROVA GORA Vojnić) 35/8 

NK "ŠIŠLJAVIĆ" ŠIŠLJAVIĆ  

Matej Perak (Karlovac 1919 Karlovac) 35/8 

NK "DOBRA" SVETI PETAR - OGULIN  

Martin Puškarić  35/1 

NK "DRAGANIĆ" DRAGANIĆI  

Zvonimir Gojšić (Jamnica Pisarovina) 35/8 

Dario Demić (Krašić Krašić) 35/8 

Karlo Penić (Jaska Jastrebarsko) 35/8 

Mladen Nežić (Dinamo Okić) 35/8 

Igor Tomašević (Jaska Jastrebarsko) 35/8 

Franjo Jazvac (DRAGANIĆ Draganići) 34/1 
 

2. BRISANJA IGRAČA 
 

NK "OGULIN" OGULIN 

Marko Puškarić, jer odlazi na područje drugog saveza. 

NK "DOBRA" SVETI PETAR - OGULIN 

Marijo Grgurić, jer odlazi na područje drugog saveza. 

Mario Drašković, jer odlazi na područje drugog saveza. 

NK "KORANA" TURANJ-KARLOVAC 

Šimo Šarčević, jer odlazi na područje drugog saveza. 
 

3. PRAVILNIK O REGISTRACIJI  KLUBOVA I IGRAČA  
 
- Igrači veterani mogu se prvi put za veteranski klub/momčad registrirati tijekom cijele natjecateljske godine, te prelaziti 
iz kluba u klub tijekom cijele natjecateljske godine, osim u razdoblju od 1. travnja do 15. lipnja. 
 
- Ako se igrač registrira kao igrač koji nije preregistriran, osim nepreregistriranih igrača amatera koji se natječaju u 
isključivo amaterskim ligama i nepreregistriranih igrača amatera koji u natjecateljskoj godini u kojoj se registriraju za 
drugi klub nisu stariji od 16 godina, koji se mogu registrirati tijekom cijele natjecateljske godine, osim u razdoblju od 01. 
travnja do 15. lipnja“. 
 

Tomislav Kuzman, s.r. 
         Dražen Tuškan, s.r. 
         Zlatko Radočaj, s.r. 
 


