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PREDMET: Održavanje treninga hokejaških klubova u Ledenoj dvorani,
Franjo Šaban, odgovor na vijećničko pitanje,
-dostavlja se.
Na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Siska održanoj 21. kolovoza 2020.
godine, vijećnik Franjo Šaban je postavio vijećničko pitanje gradonačelnici:
Hoće li sva djeca u ovom gradu, odnosno sva djeca koja su u svim hokejskim
klubovima, hoće li konačno moći trenirati? Hoće li moći ući u Ledenu dvoranu i ne biti
diskriminirani?
Sukladno članku 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska („Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst,
11/13 i 13/13, 20/17, 13/18, 18/18 i 4/20), dostavlja se sljedeći odgovor:
Sva djeca u Sisku koja to žele mogu trenirati hokej na ledu, kao i klizanje i
curling i druge sportove na ledu za razliku od sve druge djece u Hrvatskoj osim Zagrepčana.
Sva djeca koja žele treniraju hokej u Sisku, u Ledenoj dvorani Zibel, to i čine i zlonamjerno je
i klevetnički postavljati pitanje s tvrdnjom da to nije tako.
U Sisku djeluje jedan klub hokeja na ledu, KHL Sisak, u kojem su sva djeca
dobrodošla i koji s djecom i odraslima sudjeluje u prvenstvu Hrvatske za razne uzraste. Od
seniora do mlađih kadeta te velike (U10) i male (U8) škole hokeja. Da bi neka udruga građana
bila sportski klub ona mora imati prijavljene igrače i odgovarajuće momčadi pri Hrvatskom
savezu hokeja na ledu (HSHL), a KHL Sisak ima prijavljene momčadi mlađih kadeta, kadeta,
juniora i seniora i ta činjenica ga čini jedinim hokejaškim klubom iz Siska.
Želje i maštanja pojedinaca, koji su opljačkali KHL Sisak za što im se sudi na
Općinskom sudu u Sisku, pa su potom osnovali novu udrugu građana „HK Siscia“, da postanu
sportski klub nisu se do sada ostvarile jer nemaju dovoljno djece za prijavu bilo koje mlađe
kategorije pri HSHL niti je izgledno da će ih ikada imati jer u Sisku ne postoji dovoljan broj
djece koja bi trenirala i igrala hokej za dva kluba već za samo jedan jedini, KHL Sisak, a i taj

ima manje prijavljenih igrača od poželjnih 22 po postavi, pa su sva djeca koja se žele baviti
hokejom i više nego dobrodošla. Dakle, sva djeca u Sisku imaju mogućnost trenirati hokej na
ledu u KHL Sisku jer on jedini ima prijavljene momčadi u HSHL te se jedini natječe u
hrvatskom prvenstvu hokeja na ledu. Smisao treniranja hokeja na ledu ili bilo kojeg drugog
sporta je priprema za natjecanje s drugim momčadima, a HK Siscia momčad nema niti je
ikada imala te se jedino mogu baviti rekreacijom, no udruge za rekreaciju ne mogu biti
članovi Zajednice sportskih udruga niti sportski klubovi.
Smisao osnivanja udruge HK Siscia vidimo međutim ovih dana na terminima
u ponedjeljak i srijedu, koje udruga koristi za rekreativno klizanje. S obzirom da KHL Sisak
kao jedini klub hokeja na ledu u Sisku i nositelj kvalitete u tom sportu prema Pravilniku
Zajednice sportskih udruga jedini ima pravo na sve termine za hokej na ledu u Ledenoj
dvorani Zibel, KHL Sisak se solidarno odrekao dva sata tjedno termina na ledu u korist
udruge HK Siscia jer je navedena udruga HSHL-u prijavila momčad kadeta za prvenstvo
2020./21. Iako su dostavili potvrdu o postojanju momčadi potpisanu od tajnice Saveza, Izvršni
odbor HSHL-a utvrdio je da je potvrda lažna te o tome obavijestio Zajednicu sportskih udruga
Grada Sisak, dok je istovremeno udruga građana HK Siscia to zatajila. Naime, tajnica HSHLa je izdala lažnu potvrdu na nagovor i poticaj određenih zaposlenika Središnjeg državnog
ureda za sport iako udruga HK Siscia nije prijavila 11 igrača što je minimalni potreban broj
igrača za prijavu. Kadetsko prvenstvo se trenutno odvija bez lažno prijavljene momčadi
udruge građana HK Siscia.
Uz lažnu prijavu kadeta udruga je prijavila i žensku ekipu, no žensko
prvenstvo se nije održalo prošle sezone i neće se održati prije travnja iduće godine, tako da
nema uvjeta za korištenje termina na ledu po toj osnovi. U prijavi ženske ekipe udruga HK
Siscia je prijavila 8 navodnih „igračica“ koje su starije od 40 godina te 5 igračica, koje žive i
treniraju u Zagrebu (i ne dolaze u LDZ na trening), a samo 7 igračica koje zadovoljavaju
kriterije za seniorsku momčad, tako da niti kod ženske ekipe nema govora o ispunjavanju
uvjeta o 11 prijavljenih igračica za punopravnu momčad čak niti ako prvenstvo bude održano
2021. godine. Unatoč tome, udruga HK Siscia, zahvaljujući solidarnosti KHL Siska, koristi
dva termina tjedno za rekreaciju. U tim terminima na led dolaze osobe koje nisu članovi
ženske momčadi, niti registrirani igrači, niti su žene i koriste led isključivo za osobnu
rekreaciju, iako se rekreativno klizanje po cjeniku ŠRC-a plaća, što u terminima klizanja za
građanstvo rade svi odgovorni i pošteni građani Siska koji žele klizati s plaćenom ulaznicom.
Sportske udruge koje se natječu u ekipnim sportovima, termin za potrebe
priprema za natjecanje mogu koristiti uz uvjet da je nazočno najmanje 50% + 1 (jedan)
registrirani član pojedine natjecateljske kategorije u odnosu na maksimalan broj članova koje
klub može prijaviti u zapisniku za službeno natjecanje prema propozicijama saveza te uz
stručni nadzor i vodstvo licenciranog trenera po svakoj natjecateljskoj ekipi prijavljenog u
Zajednici, kako slijedi:

Redn
i broj

SPORT

1.
2.
3.

NOGOMET
FUTSAL
ODBOJKA

MAKSIMALAN
BROJ
ČLANOVA U
SLUŽBENOM
ZAPISNIKU
18
14
14

MINIMALAN
BROJ
ČLANOVA NA
TERMINU
10
8
8

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

RUKOMET
KOŠARKA
VATERPOLO
HOKEJ NA LEDU
RAGBI
BASEBALL
SJEDEĆA ODBOJKA

16
12
14
22
12
20
14

9
7
8
12
7
11
8

Iz navedenog jasno je da udruga građana HK Siscia ne koristi termine u
skladu s Pravilnikom, iako se KHL Sisak, kao nositelj kvalitete i kao klub koji ostvaruje pravo
korištenja svih termina namijenjenih hokeju, odrekao svojih termina u korist udruge bez
odgovarajućih momčadi i bez djece i mladih, koja bi sudjelovala u bilo kojem službenom
natjecanju Saveza.
S poštovanjem,

GRADONAČELNICA
Kristina Ikić Baniček

