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Odgovorna osoba za izdavanje: Tomislav Kuzman

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
IZVRŠNI ODBOR
Broj: 090/2020
Karlovac, 30. lipnja 2020. godine

ZAPISNIK
SA 28. SJEDNICE VII. SAZIVA IZVRŠNOG ODBORA
NOGOMETNOG SAVEZA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Nazočni sljedeći članovi IO NSKŽ: Dario Mrzljak (predsjednik), Krešimir Perković (dopredsjednik), Igor Jelić,
Robert Križanić, Dražen Frklić i Igor Pavlačić
Ostali nazoči: Tomislav Kuzman (glavni tajnik), Dražen Tuškan (tehnički tajnik, Povjerenik za natjecanje mladeži
NSKŽ) i Stjepan Benčić (Povjerenik za natjecanje seniora NSKŽ)
28. sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza Karlovačke županije, sedmog saziva, održana je dana 29.
lipnja 2020. godine (ponedjeljak) u prostorijama NSKŽ, Trg Petra Zrinskog 5 s početkom u 18,00 sati.
DNEVNI RED SJEDNICE
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Izvršnog odbora NSKŽ
Donošenje odluke o uvjetima i kriterijima klubova 1.ŽNL NSKŽ za sezonu 2020./2021.
Prijedlog liste delegata za 1. i 2. HNL za sezonu 2020./2021.
Zaključci Međužupanijskog odbora Središta Zagreb
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 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 27. sjednice IO NSKŽ, svi članovi dobili su sa ostalim materijalima na sjednici 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 Glavnom tajniku koji je je članove IO NSKŽ izvjestio o sljedećem:
Tijekom mjeseca lipnja svi klubovi ŽNL NSKŽ dobili su na adrese klubova uvjete i kriterije za sudjelovanje u 1.
ŽNL NSKŽ u sezoni 2020./2021. Klubovi su bili dužni popuniti tablice te ih dostaviti u Tajništvo NSKŽ, kako bi
Komisija za licenciranje mogla pregledati dokumentaciju. Zaprimljeno je ukupno 12 (dvanaest) prijava klubova
te je Komisija za licenciranje IO NSKŽ podnijela sljedeće Izvješće:
Prijava kluba NK CROATA '78 - sadrži sve potrebite podatke, ima dovoljan broj selekcija mladeži u natjecanju te
klub ispunjava kriterije i uvjete za nastup u 1. ŽNL NSKŽ
Prijava kluba NK DUGA RESA 1929 - sadrži sve potrebite podatke, ima dovoljan broj selekcija mladeži u
natjecanju te klub ispunjava kriterije i uvjete za nastup u 1. ŽNL NSKŽ
Prijava kluba NK ILOVAC - sadrži sve potrebite podatke, ima dovoljan broj selekcija mladeži u natjecanju te klub
ispunjava kriterije i uvjete za nastup u 1. ŽNL NSKŽ

Prijava NK KORANA - sadrži sve potrebite podatke, ima dovoljan broj selekcija mladeži u natjecanju te klub
ispunjava kriterije i uvjete za nastup u 1. ŽNL NSKŽ
Prijava NK SLUNJ - sadrži sve potrebite podatke, ima dovoljan broj selekcija mladeži u natjecanju te klub
ispunjava kriterije i uvjete za nastup u 1. ŽNL NSKŽ
Prijava NK VATROGASAC - sadrži sve potrebite podatke, ima dovoljan broj selekcija mladeži u natjecanju te
klub ispunjava kriterije i uvjete za nastup u 1. ŽNL NSKŽ
Prijava NK ZRINSKI-OZALJ - sadrži sve potrebite podatke, ima dovoljan broj selekcija mladeži u natjecanju te
klub ispunjava kriterije i uvjete za nastup u 1. ŽNL NSKŽ
Prijava NK VOJNIĆ '95 - sadrži sve potrebite podatke, ima dovoljan broj selekcija mladeži u natjecanju te klub
ispunjava kriterije i uvjete za nastup u 1. ŽNL NSKŽ
Prijava NK OGULIN - sadrži sve potrebite podatke, ima dovoljan broj selekcija mladeži u natjecanju te klub
ispunjava kriterije i uvjete za nastup u 1. ŽNL NSKŽ
Prijava NK DOBRA SP - sadrži sve potrebite podatke, ima dovoljan broj selekcija mladeži u natjecanju te klub
ispunjava kriterije i uvjete za nastup u 1. ŽNL NSKŽ
Prijava NK BARILOVIĆ – ne sadrži sve potrebite podatke, nema dovoljan broj selekcija mladeži u natjecanju te
klub trenutno ne ispunjava kriterije i uvjete za nastup u 1. ŽNL NSKŽ
Prijava NK MLADOST R - sadrži sve potrebite podatke, ima dovoljan broj selekcija mladeži u natjecanju te klub
ispunjava kriterije i uvjete za nastup u 1. ŽNL NSKŽ
U Prijavi NK BARILOVIĆ koji je na osnovu plasmana u 2. ŽNL NSKŽ dostavio prijavu za nastup u 1. ŽNL NSKŽ
vidljivo je da klub nije imao u natjecanju u sezoni 2019./2020. dovoljan broj selekcija mladeži u natjecanju dok
je je u prijavi kluba NK MLADOST Rečica, također na temelju plasmana u 2. ŽNL NSKŽ vidljivo da je klub u
sezoni 2019./2020. imao dovoljan broj selekcija mladeži u natjecanju te shodno navedenom isti klub ima
prednost pri ocjenjivanju uvjeta i kriterija za nastup u 1. ŽNL NSKŽ u odnosu na NK Barilović.
Na temelju gore iznijetih činjeničnog stanja, IO NSKŽ donio je Odluku da svi gore navedeni klubovi osim NK
Barilović trenutno zadovoljavaju Uvjete i kriterije za nastup u 1. ŽNL NSKŽ u sezoni 2020./2021.
Klubu NK Barilović se nalaže da do 10. srpnja 2020. godine izvrši registraciju dovoljnog broja igrača selekcija
mladeži sukladno Pravilniku o registraciji te sukladno Uvjetima i kriterijima za nastup u 1. ŽNL NSKŽ, te isto
tako da dostavi pisani sporazum o mjestu igranja svih selekcija kluba u sezoni 2020./2021.
NK Slunj na temelju plasmana u 1. ŽNL NSKŽ u sezoni 2019./2020. izborio je nastup u 4. NL Središte Zagreb,
kroz kvalifikacije ili direktnim ulaskom.
AD 3
Predsjednik Saveza prezentirao je članovima IO NSKŽ prijedlog liste delegata na 1. i 2. HNL za sezonu
2020./2021.
- Prijedog liste delegata za 1. HNL - nema kandidata
- Prijedlog liste delegata za 2. HNL - Dario Mrzljak i Bruno Furač
Kako nije bilo izmjena i dopuna isti prijedlog

je dao na glasovanje, koji je

jednoglasno prihvaćen.

AD 4
Predsjednik je pod ovom točkom prezentirao članovima IO NSKŽ najvažnije zaključke s održanog sastanka
Međužupanijskog nogometnog odbora Središta Zagreb.
- U sezoni 2020./2021. vođenje 4. NL Središte povjereno je Nogometnom savezu Karlovačke županije. U
raspravi na istoj sjednici zaključeno je da svi klubovi 4. NL Središte koji su izvršili uplatu kotizacije za
natjecanje u sezoni proljeće 2020. neće trebati vršiti uplatu za sezonu jesen 2020., već se uplata

-

automatizmom prolongira na novu natjecateljsku sezonu, dok svi ostali klubovi koji nisu izvršlii uplatu
za proljeće 2020. istu obvezu moraju podmiriti za narednu natjecateljsku sezonu.
Od sezone 2021./2022. uvodi se novo natjecanje u kategorijama mladeži na razini Središta Zagreb, a to
je 2. NL Središte Zagreb u kategoriji mlađi pioniri i pioniri
Također od sezone 2021./2022. umjesto jedne 4. NL uvode se dvije 4. NL Središte Zagreb a uvjeti i
kriteriji za nastup i sastav liga bit će donijeti na jednoj od sljedećih sjednica MNO Središta Zagreb.
Na sjednici također članovi su upoznati s novim sustavom natjecanja u svim ligama pod okriljem HNS-a
u narednom razdoblju.

AD 5
a) Predsjednik saveza istaknuo je kako je zbog pomanjkanja sredstava od strane Karlovačke županije
obzirom na nastalu situaciju s pandemijom koronavirusa i rebalansom proračuna, s danom 30.lipnja
raskinut ugovor s Instruktorom NSKŽ. Pokušat će se u narednom razdoblju, u razgovoru s čelnicima
Županije, iznaći sredstva za sufinanciranje plaće Instruktora
b) Obzirom na završetak radova na obnovi travnjaka i atletske staze stadiona Branko Čavlović-Čavlek
dana 10. srpnja 2020., a povodom rođendana Grada Karlovca upriličit će se svečano otvorenje
stadiona u kojem će se odigrati utakmice mladeži mlađih pionira Selekcije NSKŽ i selekcije NK
Karlovac 1919 s početkom u 18,30 sati. Nakon toga bit će održano otvaranje stadiona, a zatim će snage
odmjeriti seniorske selekcije NSKŽ i selekcija NK Karlovac 1919
c) U NSKŽ je tijekom lipnja zaprimljen dopis NS Jastrebarsko u kojem traže očitovanje Saveza u svezi
suđenja jednog suca KNS NSKŽ na turniru u malom nogometu koji se održavano na području NS
Jastrebarsko. Isti dopis proslijeđen je KNS NSKŽ na uvid nakon čijeg će se očitovanja dostaviti odgovor
NS Jatrebarsko.
d) Tijekom svibnja i lipnja je raspisan Natječaj za školovanje trenera „UEFA C“ , UEFA B“ i UEFA A“
kategorije od strane Nogometne akademije HNS-a, intenzivnim radom tajništva NSKŽ za školovanje na
razini UEFA „C“ prijavilo se ukupno 23 kandidata s područja naše županije. U razgovorima sa
Nogometnom akademijom postignut je dogovor da će se školovanje provesti na podrčju Karlovca čime
će se olakšati polaznicima odlazak i putovanje na predavanja.
e) Kako će se u predstojećem razdoblju održati izbori za tijela u najvišim strukturama sportskih zajednica
grada i županije na jednoj od sljedećih sjednica IO NSKŽ donijet će se odluke o kandidatima za
članstva u navedenim tijelima.
f) Glavni tajnik izvijestio je članove IO NSKŽ kako je izvršen nadzor od strane Sportskog inspektora u
kojem nisu uočene nepravilnosti. Tijekom narednog razdoblja isto se očekuje i prema klubovima NSKŽ
te će se od istih tražiti da na vrijeme izvrše sve potrebite radnje i ažuriranja dokumentacije koja će se
dati na uvid Sportskom insprektoru.
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, te zaključio istu.
Gotovo u 19,35 sati
ZAPISNIK VODIO
Dražen Tuškan

PREDSJEDNIK NSKŽ
Dario Mrzljak

UPUTA ZA REGISTRACIJE I PRAVO NASTUPA IGRAČA
Slijedom stupanja na snagu novog Pravilnika o statusu igrača i registracijama HNS-a s 15.lipnja 2020.godine te
odluka donesenih zbog produženog natjecanja u 2019/20. natjecateljskoj godini, Komisija za ovjeru
registracija klubova i igrača HNS-a, izdaje sljedeće upute za ispravnu provedbu Pravilnika:
1. 15.lipnja 2020.godine započinje registracijsko razdoblje za igrače amatere u rangovima 3.HNL i
niže, 2.HNLŽ i niže te 2.HMNL i niže
(prve registracije, prijelazi u klubove navedenih rangova, registracije nepreregistriranih igrača i igrača
s recipisom – primjenjuju se odgovarajući članci Pravilnika za registraciju igrača izvan prijelaznog
roka,odnosno u registracijskom razdoblju za igrače amatere).
2. 15.lipnja do 31.srpnja 2020. traje razdoblje u kojem igrači amateri mogu zatražiti istupnicu od
kluba putem pošte (recipis), sukladno uvjetima iz Pravilnika
3. 27.srpnja 2020. započinje ljetni prijelazni rok i traje za sve rangove do 19.listopada 2020. (ponedjeljak)
4. Igrači registrirani od 15. 06. 2020. pa do završetka natjecanja 1.HNL, 1.HNLŽ i 1.HMNL u
natjecateljskoj godini 2019/20 stječu pravo nastupa za svoje klubove nakon završetka tog
natjecanja.
5. Igrači registrirani za klubove nakon 15.lipnja 2020. nemaju pravo nastupa za klubove u
eventualnim kvalifikacijama za popunu 2.HNL,3.HNL i međužupanijskih liga za natjecateljsku
godinu 2020/21.
6. Igrači registrirani za klubove nakon 15.lipnja 2020. imaju pravo nastupa za klubove u
završnicama županijskih kup natjecanja natjecateljske godine 2019/20.
Zagreb, 02. 06. 2020.
Predsjednik Komisije za ovjeru registracija i klubova
Robert Uroić, v.r.

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: OIB: 99005822015

Karlovac, 01. 07. 2020.
Broj: 091/2020.
Izvršni odbor Nogometnog saveza Karlovačke županije je temeljem članka 39. Statuta na sjednici
održanoj 29. lipnja 2020. donio

PRIJEDLOG
kalendara natjecanja ŽNL NSKŽ
za jesen natjecateljske godine 2020/2021.
Donosi se prijedlog kalendara natjecanja ŽNL NSKŽ jesen natjecateljske godine 2020/2021.
DATUM

1.ŽNL

2.ŽNL

SATNICA

23.08.2020.
30.08.2020.
06.09.2020.
13.09.2020.
20.09.2020.
27.09.2020.
04.10.2020.
08.10.2020.
ČETVRTAK
11.10.2020.
18.10.2020.
25.10.2020.
31.10.2020.
SUBOTA
08.11.2020.
15.11.2020.

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7

17.30
17.30
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00

9
10
11
12

8
9
10
11

16.00
15.30
15.00
15.00

13
14

12
13

14.30
14.30

Dana 16. kolovoza 2020. godine na rasporedu je 1. Kolo HNK NSKŽ (za klubove koji će imati
obveze – turnir i slično, igrat će se 19. Kolovoza).
Dana 09. rujna 2020. godine na rasporedu je 2. Kolo HNK NSKŽ
Natjecanje u svim ligama mladeži započelo bi 05./06. rujna 2020.
Broj kola koji će biti igrani u 2. ŽNL bit će poznat nakon formiranja liga.
Predsjednik NSKŽ
Dario Mrzljak, s.r.

