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NOGOMETNI  SAVEZ  KARLOVAČKE  ŽUPANIJE 
                            LIGA VETERANA 

-  POVJERENIK  ZA  NATJECANJE  - 
 
Broj :  005/2015. 
Karlovac, 30. veljače 2015. 
 

P L E N U M    K L U B O V A  
 
PLENUM  klubova Lige veterana NSKŽ održan je 27. veljače 2015. godine u prostorijama Nogometnog saveza 
Karlovačke županije, s dnevnim redom koji su svi klubovi na vrijeme primili putem e-mail-a. 
 

1. Osvrt na jesenski dio natjecanja sezone 2014./2015.  
1 a) Dopis veterana NK Ogulin i  Prijedlozi klubova Lige veterana  

2. Osvrt na 7. Božićni malonogometni turnir registriranih veteranskih klubova NSKŽ 
3. Osvrt na 13. dvoransko prvenstvo veterana HNS-a (Rovinj 13. do 15. veljače 2015.) 
4. Pripreme za nastavak proljetnog dijela prvenstva 

- Donošenje kalendara natjecanja za proljeće 2015. 
- Obaveze klubova pred početak sezone proljeće 2015. 
- Informacije iz Tajništva NSKŽ 

5. Upoznavanje sa dopisom Komisije za veteranski nogomet IO HNS-a 
- 16. prvenstvo veterana HNS-a  ( Rovinj 12. do 14. lipnja 2015.) 

6.    Razno 

 
Na plenum je pozvano 9  klubova Lige veterana , od kojih je nazočilo 4 predstavnika klubova te jedan telefonski. 
Odazvali su se slijedeći predstavnici klubova na Plenum : 
 

Nogometni  klub Predstavnik na Plenumu 

NK „Cetingrad“- Cetingrad Ante Plivelić 

NK „Dobra“- Sveti Petar - 

NK „Duga Resa“- Duga Resa Tomislav Radinović-telefonski 

NK „Josipdol“- Josipdol Nikola Pavlica 

NK „KIM“ – veterani - Karlovac - 

NK „Mostanje ALL“- Karlovac - 

NK „Slunj“- Slunj Zlatko Kos 

NK „Vojnić-95“. Vojnić - 

NK „Zrinski-Ozalj“- Ozalj Stojan Papec 

 
Točka1: 
 Povjerenik za natjecanje osvrnuo se kratko na jesenski dio natjecanja koji je detaljno prezentiran u 
Biltenu br. 29/2014 od 11. studenog 2014. godine. 
Točka 1 a)   
 Dana 24. veljače 2015. godine zaprimljen je dopis NK Ogulin veterani u kojem izvještavaju da za sezonu 
proljeće 2015. nisu u mogućnosti osigurati dovoljan broj igrača te tako odustaju od proljetnog dijela natjecanja. 
Obzirom da isti nisu odigrali svoju utakmicu 9. kola jeseni protiv veterana NK Cetingrad, tj. nisu odigrali 
predviđenih 50% utakmica sukladno članku 61. Pravilnika o nogometnim natjecanjima, klub se briše iz 
natjecanja,sve njegove do tada odigrane utakmice smatrat će se kao da nisu igrane i svi postignuti rezultati 
tijekom jeseni tog kluba se brišu.  
Sukladno navedenom, izrađena je nova završna tablica Lige veterana sa sezonu jesen 2014. koja sada izgleda 
ovako: 
 
 
 
 
 
 



TABLICA nakon sezone jesen 2014.  
 

mjesto klub u p n i Gol razlika bodovi 

1.  ZRINSKI-OZALJ 8 7 1 0 28-6  (+22) 22 

2.  DUGA RESA  8 7 1 0 24-3  (+21) 22 

3.  SLUNJ 8 4 1 3 23-14  (+9) 13 

4.  VOJNIĆ '95 7 (-1) 4 1 2 13-9  (+4) 13 

5.  KIM - veterani  7 (-1) 4 0 3 12-20  (-8) 12 

6.  MOSTANJE ALL 8 3 1 4 21-18  (+3) 10 

7.  JOSIPDOL   8 2 0 6 9-19  (-10) 6 

8.  CETINGRAD  8 1 1 6 10-28  (-18) 4 

9.  DOBRA / SP  8 0 0 8 8-31  (-23) 0 

 
Također na prijedlog nekolicine klubova a zbog teškog materijalnog statusa, Izvršnom Odboru NSKŽ biti 

će proslijeđen na odobrenje zahtjev za izmjenom Propozicija natjecanja u čl. 21 vezano za suđenje sa zahtjevom 
za uvođenjem jednog suca na utakmicama lige s tim da se Povjereniku za natjecanje daje mogućnost da naloži 
Povjereniku za suđenje da na derbi utakmice i utakmice težeg značaja delegira tri suca. 
 
Točka 2.  

Povjerenik za natjecanje osvrnuo se kratko na održani 7. Božićni malonogometni turnir registriranih 
klubova NSKŽ u kategoriji veterana a sve zanimljivosti sa turnira kao i rezultati nalaze se u  Biltenu br. 01/2015 
od 21. siječnja 2015. godine. 
 
Točka 3.  

Veterani "Zrinskog Ozlja" nastupili su od 13. do 15. veljače 2015. god. na 13. dvoranskom veteranskom 
Prvenstvu Hrvatske u malom nogometu, koje je održano u Rovinju. Igrači iz ozaljskog kluba došli su do 
četvrtfinala, gdje su izgubili od kasnijeg finalista "Zagorca" iz Krapine. U susretima u grupi "Zrinski Ozalj" je 
pobijedio "Konavljanin" iz Čilipa 4:1 (po dva pogotka postigli su Dario Mrzljak i Željko Pospišil) te "Radnik" iz 
Velike Gorice 1:0 (strijelac Nedjeljko Vuković). U četvrtfinalnom dvoboju izgubili su od momčadi iz Krapine 6:0. 
Ovim ostvaranjem "Zrinski Ozalj" je polučio je jedan od dosad najboljih rezultata predstavnika naših županijskih 
ekipa na veteranskom Prvenstvu Hrvatske. Pobjednik prvenstva je ekipa  Sesvete Sava Sport. 
 
Točka 4.   

Kalendarom natjecanja, nastavak proljetnog dijela natjecanja veteranske lige, ukoliko to dozvole 
vremenski uvjeti, planiran je za 30. ožujka, utakmicama 10 kola. Prvenstvo bi u tom slučaju zaključno sa 18. 
kolom završilo 25. svibnja. Ako to ne dozvole vremenski uvjeti, početak natjecanja pomaknuo bi se 7 dana 
kasnije i to u utorak 07. travnja a prvenstvo bi završilo zaključno sa 01. lipnja. Prije početka proljetnog dijela, 
svoju zaostalu utakmici iz jeseni odigrali bi KIM-veterani i Vojnić '95 i to 23. ili 30. ožujka.  

 
KALENDAR NATJECANJA proljeće 2015. 

 

Kolo Datum Nadnevak vrijeme 

Zaostala utakmica 23.03. 2015. ponedjeljak dogovor 

10. kolo 30.03.2015. ponedjeljak 17,15 sati 

11. kolo 07.04.2015. utorak 17,30 sati 

12. kolo 13.04.2015. ponedjeljak 17,30 sati 

13. kolo 20.04.2015. ponedjeljak 17,30 sati 

14. kolo 27.04.2015. ponedjeljak 17,45 sati 

15. kolo 04.05.2015. ponedjeljak 17,45 sati 

16. kolo 11.05.2015. ponedjeljak 18,00 sati 

17. kolo 18.05.2015. ponedjeljak 18,00 sati 

18. kolo 25.05.2015. ponedjeljak 18,00 sati 
?    -   Dan nogometa NSKŽ 

od 12. - 14. lipnja 2015. 
16. prvenstvo veterana HNS-a u Rovinju 

 
 



PRIJELAZNI ROK IGRAČA 
Zimski prijelazni rok za amatere traje do 28. veljače 2015. godine (za veterane do 31.ožujka). Nakon toga  roka 
bit će mogući prijelazi igrača samo ukoliko igrač nije preregistriran. U razdoblju do 15. lipnja moguća je samo  
prva registracija igrača. 
 
ČLANARINA IGRAČA za 2015. godinu 
Upozoravaju se klubovi na obvezu uplate (potvrde) članarine igračima za 2015. 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. 
 Selekcije veterana dužne su iskaznice za ovjeru članarine dostaviti najkasnije do 20.ožujka. 
 
DUGOVANJA KLUBOVA 
Molimo klubove koji još nisu podmirili financijske obveze iz 2014. godine prema sucima i delegatima da to učine 
što prije. Svi klubovi, ukoliko ne znaju, mogu u tajništvu NSKŽ dobiti podatke u stanju duga iz 2014. godine. 
Račune za kotizaciju za proljetni dio natjecanja 2015.godine dobit ćete do početka nastavka sezone proljeće. 
 
Točka 5. 
 Dopisom Komisije za veteranski nogomet IO HNS-a od 22. siječnja 2015. godine obaviješteni smo da je na 
svojoj 3. sjednici, održanoj 19. prosinca 201 4. godine, Komisija za veteranski nogomet IO HNS-a donijela odluku, 
kako će se 16. prvenstvo veterana HNS-a održati od 12. - 14. lipnja 2015. godine u Rovinju te da stoga 
prilagodimo svoje kalendare natjecanja. Prijavite za 16. prvenstvo veterana HNS-a će se vršiti od 25. svibnja do 
zaključno 5. lipnja 2015. godine. Ujedno je potrebno upozoriti momčadi kandidate za odlazak na prvenstvo, da 
prijelazni rok za veterane završava 31. ožujka te da je poslije tog datuma, moguće ostvariti samo prvu registraciju 
igrača veterana, do početka ljetnog prijelaznog roka 15. lipnja. 
 
Završeno u 19,15 sati 
 
        Povjerenik za natjecanje 
             Dražen TUŠKAN v.r. 

 

 
 

N.K.Ogulin – Veterani 
Ogulin 
 
        Nogometni savez Karlovačke županije 
 n/r Dražen Tuškan 
 

PREDMET: Dopis Nogometnom savezu Karlovačke županije 
Poštovani,  
Temeljem sastanka održanog u Ogulinu 04.veljače 2015 godine na kojemu su prisustvovali igrači i 
predstavnici veterana N.K.Ogulina donesena je odluka o nemogućnosti nastavka daljnjeg natjecanja 
veterana N.K.Ogulina u proljetnom dijelu prvenstva te Vas ovim putem obavještavamo  o toj odluci. 
Glavni razlog takve odluke je mali, tj. nedovoljan broj igrača koji bi se natjecali, što za sobom povlači i 
financijski problem koji ti igrači nisu u mogućnosti ispoštovati. 
 Vjerujemo da takav problem nije izolirani slučaj veterana Ogulina koji su i uz najveće napore i odricanja 
da održe veteranski nogomet u Ogulinu na životu ponekad davali  više nego za vrijeme aktivnog igranja 
nogometa. 
U nadi da će Ogulin ponovno imati veterane koje takav klub i zaslužuje, šaljem Vam sportski pozdrav! 
 
                                                                                                             Voditelj veterana N.K.Ogulina: 
        Vedran Luketić 

 
 



 
RASPORED UTAKMICA LIGE VETERANA NSKŽ -  sezona PROLJEĆE  2015. 

 

Mjesto igranja 10. kolo -  30.03.2015.  Satnica 

Vojnić: VOJNIĆ '95 - CETINGRAD 

(ponedjeljak)  
 

Slunj: SLUNJ  - DUGA RESA 
Josipdol: JOSIPDOL  - MOSTANJE ALL 
Sv. Petar: DOBRA / SP  - KIM-veterani 

 ZRINSKI-OZALJ  slobodni 
 

Mjesto igranja 11. kolo - 07.04.2015. satnica 

Sv. Petar: DOBRA / SP  - VOJNIĆ '95 

(utorak)  
 

Stadion BČČ: KIM-veterani  - ZRINSKI-OZALJ 
Mostanje: MOSTANJE ALL  - SLUNJ 

Duga Resa: DUGA RESA  - CETINGRAD 
 JOSIPDOL slobodni 

 

Mjesto igranja 12. kolo - 13.04.2015. satnica 

Vojnić: VOJNIĆ '95  - DUGA RESA 

(ponedjeljak) 
 

Cetingrad: CETINGRAD  - MOSTANJE ALL 
Josipdol: JOSIPDOL   - KIM-veterani 

M. Erjavec: ZRINSKI-OZALJ  - DOBRA / SP 
 SLUNJ slobodni 

 

Mjesto igranja 13. kolo – 20.04.2015. satnica 

Mali Erjavec: ZRINSKI-OZALJ  - VOJNIĆ '95 

(ponedjeljak) 
 

Sveti Petar: DOBRA / SP  - JOSIPDOL 
Stadion BČČ: KIM-veterani  - SLUNJ 

Mostanje: MOSTANJE ALL  - DUGA RESA 
 CETINGRAD slobodni 

 

Mjesto igranja 14. kolo - 27.04.2015. satnica 

Vojnić: VOJNIĆ '95 - MOSTANJE ALL 

(ponedjeljak) 
 

Cetingrad: CETINGRAD  - KIM-veterani 
Slunj. SLUNJ  - DOBRA / SP 

Josipdol: JOSIPDOL  - ZRINSKI-OZALJ 
 DUGA RESA slobodni 

 

Mjesto igranja 15. kolo - 04.05.2015. satnica 

Josipdol: JOSIPDOL  - VOJNIĆ '95 

(ponedjeljak) 
 

M. Erjevec: ZRINSKI-OZALJ  - SLUNJ 
Sv. Petar: DOBRA / SP  - CETINGRAD 

Stadion BČČ:: KIM-veterani  - DUGA RESA 
 MOSTANJE ALL slobodni 

 

Mjesto igranja 16. kolo – 11.05.2015. satnica 

Mostanje: MOSTANJE ALL  - KIM-veterani 

(ponedjeljak) 
 

Duga Resa: DUGA RESA  - DOBRA / SP 
Cetingrad: CETINGRAD  - ZRINSKI-OZALJ 

Slunj: SLUNJ  - JOSIPDOL 
 VOJNIĆ '95 slobodni 

 

Mjesto igranja 17. kolo – 18.05.2015. satnica 

Slunj: SLUNJ  - VOJNIĆ '95 

(ponedjeljak) 
 

Josipdol: JOSIPDOL  - CETINGRAD 
M. Erjavec: ZRINSKI-OZALJ  - DUGA RESA 
Sv. Petar: DOBRA / SP  - MOSTANJE ALL 

 KIM-veterani  slobodni 
 

Mjesto igranja 18. kolo  - 25.05.2015. satnica 

Vojnić: VOJNIĆ '95  - KIM-veterani 

(ponedjeljak) 

Mostanje: MOSTANJE ALL  - ZRINSKI-OZALJ 
Duga Resa: DUGA RESA  - JOSIPDOL 
Cetingrad: CETINGRAD  - SLUNJ 

 DOBRA / SP slobodni 

 


