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, 03. 01. 2020.
Broj: 01/2020.

SLUŽBENE
VIJESTI

Izdaje: Nogometni savez Karlovačke županije.
Matični broj: 1367374. OIB: 99005822015
Odgovorna osoba za izdavanje: Tomislav Kuzman

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
IZVRŠNI ODBOR
Broj: 287/2019
Karlovac, 27. prosinca 2019. godine
ZAPISNIK
SA 24. SJEDNICE VII. SAZIVA IZVRŠNOG ODBORA
NOGOMETNOG SAVEZA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Nazočni sljedeći članovi IO NSKŽ: Dario Mrzljak (predsjednik), Krešimir Perković (dopredsjednik), Robert
Križanić, Ivan Sopčić,Dražen Pavlešić, Dražen Frklić, Igor Jelić, Zvonko Luketić i Neven Bastaja
Ostali nazočni: Tomislav Kuzman (glavni tajnik), Stjepan Benčić (Povjerenik za natjecanje seniora NSKŽ), Bruno
Furač (Disciplinski sudac NSKŽ) i Dražen Tuškan (tehnički tajnik i Povjerenik za natjecanje mladeži NSKŽ)
24. sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza Karlovačke županije, sedmog saziva, održana je dana 12.
prosinca 2019. godine (četvrtak) u prostorijama Nogometnog saveza Karlovačke županije, u Karlovcu - Trg P.
Zrinskog 5 s početkom u 18,00 sati.
DNEVNI RED SJEDNICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Izvršnog odbora NSKŽ.
Pripreme za održavanje redovne godišnje skupštine NSKŽ dana 21. 12. 2019. godine
Plan i program rada NSKŽ u 2020. godini
Financijski plan NSKŽ za 2020. godinu
Izvješća o jesenskom dijelu natjecateljske sezone 2019/2020.
Prijedlog kalendara natjecanja za proljetni dio sezone 2019/2020.
Malonogometni turnir „Karlovac 2019-2020“
Međunarodni turnir „Branko Čavlović Čavlek“
Različito

Predsjednik IO NSKŽ Dario Mrzljak, otvorio je sjednicu, pozdravio je sve nazočne članove IO NSKŽ.
Nakon uvodnih pozdravnih riječi, predložio je gore navedeni dnevni red, kojeg su svi članovi zajedno sa
materijalima za sjednicu dobili na samoj sjednici te putem e-pošte. Kako nije bilo izmjena i dopuna isti je dao
na glasovanje, koji je jednoglasno prihvaćen.
AD 1
Zapisnik sa prethodne 23. sjednice IO NSKŽ, svi članovi dobili su na sjednici te putem e-pošte a bio je
objavljen i u Službenim vijestima NSKŽ. Kako nije bilo primjedbi, isti je dao na usvajanje te je jednoglasno
usvojen.
AD2
Predsjednik NSKŽ je izvijestio da će se skupština, prema odluci s prethodne sjednice Izvršnog odbora, održati u
subotu 21. prosinca 2019. godine, s početkom u 11 sati. Svi klubovi, odnosno njihovi zastupnici na vrijeme su,
sukladno Statutu, zaprimili pozive te materijale za sjednicu.
AD 3
Predsjednik NSKŽ ukratko je upoznao nazočne s planom i programom rada Saveza za 2020. godinu.
Plan je jednoglasno usvojen, te upućen na raspravu i usvajanje na Skupštini Saveza.

Ujedno je istaknuo da je glavni zadatak animirati trenere da se školuju (C, UEFA B), a ako bude dovoljan broj
zainteresiranih, izrazio je uvjerenje da će školovanje biti održano u Karlovcu. Isto tako obavljeni su inicijalni
razgovori da se iznađe mogućnost zapošljavanja profesionalnih trenera u gradovima Slunju, Dugoj Resi,
Ogulinu i Ozlju. U Gradu Slunju je izvršen razgovor, te je ideja pala na plodno tlo te postoji mogućnost
zapošljavanja trenera tijekom 2020.godine.
AD 4
Glavni tajnik NSKŽ obrazložio je financijski plan NSKŽ za 2020. godinu, što je dužnost sukladno Zakonu o sport i
Zakonu o udrugama. Financijski plan se dostavlja na raspravu i usvajanje Skupštini Saveza.
AD 5
Izvješća svih povjerenika i komisija za jesenski dio natjecateljske sezone 2019/2020 dostavljena su u Službenim
vijestima NSKŽ 47-2019. O jesenskom dijelu sezone već je bilo rasprave na prošloj sjednii Izvršnog odbora, gdje
su doneseni određeni zaključci, s čime će prije proljetnog dijela prvenstva biti upoznati svi povjerenici, a
također će biti predočeni i svim klubovi na plenumima koji će biti održani prije proljetnog dijela prvenstva.
Tijekom rasprave je dijelom istaknuto nezadovoljstvo radom sadašnjeg instruktora nogometa jer ispada da je
instruktor Središta, a ne Saveza. Zbog toga je odlučeno da predsjednik obavi razgovor sa sadašnjim
instruktorom, kako bi isti više obilazio klubove NSKŽ te se aktivnije uključio u prikupljanje kandidata za
školovanje trenera.
AD 6
Prema prijedlogu kalendara natjecanja, prvenstvo bi u proljetnom dijelu započelo 15. ožujka, dok bi zadnje
kolo bilo na rasporedu 31. svibnja. Manifestacija Dan nogometa bila bi održana 6. lipnja. Prijedlog kalendara
nalazi se u prilogu zapisnika.
AD 7
Predsjednik je izvijestio da su u tijeku pripreme za održavanje malonogometnih turnira. Turnir mjesnih odbora
i gradskih četvrti (26 prijavljenih ekipa) te turnir registrianih klubova NSKŽ (21 prijavljena ekipa) započet će 16.
prosinca. Glavni turnir započet će 02. siječnja. S Gradom Karlovcem i tvrtkom Mladost potpisan je ugovor o
organizaciji manifestacije.
AD 8
Predsjednik je izvijestio da će 11. Međunarodni turnir „Branko Čavlović Čavlek“ biti održan od 29. srpnja do 02.
kolovoza. Također je istaknuo da će bez financijske potpore Grada Karlovca i Karlovačke županije turnir u
budućnosti teško opstati, obzirom na sve veća izdvajanja za smještaj i prehranu sudionika, kao i najam
stadiona.
AD9
A) Obzirom da kreće vrijeme godišnjih skupština klubova, predsjednik Saveza je sve nazočne zamolio da
se uključe u obilazak istih.
Gotovo u 19,30 sati
ZAPISNIK VODIO
Dražen Tuškan

PREDSJEDNIK NSKŽ
Dario Mrzljak

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
POVJERENIK ZA NATJECANJA

KALENDAR

NATJECANJA

PROLJEĆE

DATUM

- SENIORI

SENIORI
KUP

08. 03.
15. 03.
22. 03.
29. 03.
05. 04.
13. 04. (PON)
19. 04.
26. 04.
30. 04. (ČET)
03. 05.
06. 05.
10. 05.
13. 05.
17. 05.
24. 05.
31. 05.
06. 06.

2020.

I
ŽNL

II
ŽNL

Satnica

15
16
17
18
19
20
21

14
15
16
17
18
19
20

14,30
14,30
15,00
16,00
16,00
16,30
16,30

22

21
22
23

17,00
17,30
17,30
17,30
17,30
17,30
18,00

3. KOLO

polufinale

23
24
25
26
27
FINALE

24
25
26

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
KOMISIJA ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA

OBAVIJEST KLUBOVIMA
- PREREGISTRACIJA IGRAČA 2020. -

Obzirom na nadolazeću preregistraciju igrača u 2020. godini, koju su dužni provesti svi klubovi NSKŽ, donosimo
nekoliko obavijesti i savjeta, kako bi ista protekla u skladu sa Odlukom Komisije za ovjeru registracija klubova i
igrača HNS-a.
Preregistracija igrača amatera obavit će se u razdoblju 18. 01. 2020. (subota) do zaključno 29. 02.
(subota) 2020. godine.
Obvezi preregistracije podliježu svi igrači koji su registrirani zaključno s posljednjim danom koji
prethodi prvom danu preregistracije.
U svrhu jednog od preduvjeta za preregistraciju igrača, svaki klub je odgovoran i dužan izvršiti slikanje
igrača (obavezno u dresu, s lica i gologlav). Fotografija mora biti jasna, ne starija od tri mjeseca, te u
elektronskom obliku ubačena u sustav COMET.
Nakon izvršene preregistracije, svakom igraču biti će izdana nova športska iskaznica ispisana iz COMET
sustava u formatu osobne iskaznice.
Još nekoliko bitnih informacija:
1.
2.
3.
4.
5.

Sve postojeće slike igrača koje su u sustavu bit će izbrisane 07. siječnja 2020.
Obzirom da svi klubovi imaju pristupne podatke za Comet, sami unosite fotografije
Plastificirane sportske iskaznice će printati i izdavati Komisija za registraciju igrača i klubova NSKŽ
U Comet sustavu je odsad dostupna istupnica za svakog pojedinog igrača
Prijave za registraciju nije potrebno printati i dostavljati, već samo popis igrača koje je potrebno
preregistrirati i izvršiti upis članarine za 2020. (moguće je isprintati iz Comet sustava – modul
preregistracija igrača)
6. Oko 20. siječnja bit će održan Plenum klubova, kao i predavanje o preregistraciji igrača kao i
novostima u Comet sustavu u narednom razdoblju. Kako će svi liječnički pregledi biti unošeni u
Comet sustav, traži se od klubova da najkasnije do 15. siječnja 2020. na memorandumu kluba,
ovjereno i potpisano od strane ovlaštene osobe, dostave ovlaštenu osobu kluba za unos liječničkih
pregleda u Comet.
Za sve dodatne obavijesti i nejasnoće vezano uz nadolazeću preregistraciju, molimo obratiti se u
Tajništvo NSKŽ.

Rokovi predaje dokumentacije
za preregistraciju
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
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 „MREŽNICA“ Zvečaj
NK „DOBRA“ Novigrad
NK „VRLOVKA“ Kamanje
NK „KUPA“ Donje Mekušje
NK „MLADOST“ Rečica
NK „PETROVA GORA“ Vojnić
NK „OŠTARIJE“ Oštarije
NK „CETINGRAD“ Cetingrad
NK „DRAGANIĆ“ Draganići
NK „FRANKOPAN“ Brežani
NK „ŠIŠLJAVIĆ“ Šišljavić
NK „BARILOVIĆ“ Barilović
NK „KRNJAK“ Krnjak
NK „MLADOST“ Zagorje
ŽNK „4 RIJEKE“ Karlovac
NK „EUGEN KVATERNIK“ Rakovica
NK „MOSTANJE“ Karlovac
ŠN „OGULIN“ Ogulin
NK „VOŠK“ Belavići
NK „JOSIPDOL“ Josipdol
NK „PLAŠKI“ Plaški
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 „DOBRA“ Sveti Petar – veterani

klub

