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Izrael pravilna odločitev 
Klemen Šturm nogom etno kariero nadaljuje v Izraelu. H apoel Hadera je prvi tuji klub; za katerega igra. 
Po pet ih mesecih je prvič prišel domov v Železnike, a le za en teden. 

MAJA BERTONCELJ ................ ......... . ..... ........ 

Železniki - Po koncu lanske 
sezone se je po štirih letih od 
dresa Mure poslovil 28-letni 
Klemen Šturm, ki je z eki
po iz Murske Sobote osvojil 
tako naslov pokalnega zma
govalca kot državnega prva
ka. Nogometaš iz Železni
kov je prestopil v izraelski 
klub Hapoel Hadera, ki igra 
v njihovi prvi ligi. V novo 
sredino je odšel konec juni
ja. Pretekli teden se je prvič 
od talq-at vrnil domov, a bil 
že včeraj znova na poti nazaj 
v Izrael, v mesto Hadera, ki 
je na severu države. 

Zadovoljen z novo ekipo 

Klemen Šturm ob igrišču v Železnikih, kjer je začel 
pridobivati nogometno znanje / Foto:Gomd ICav<H! 

Prvič v svoji karieri igra 
za tuj klub. •Ko sem izve
del, da v Muri ne bo prišlo 
do podaljšanja pogodbe, mi 
je agent sporočil, da se v Iz
raelu zanimajo zame. Sprva 
sem bil skeptičen, na koncu 
pa sem si rekel, da nimam 

pojasnil Klemen Šturm, ki 
igra na mestu bočnega bra
nilca. »Sem član prve posta
ve, razen v zadnjem obdob
ju, ko sem bil poškodovan. 
Sem zadovoljen, tako glede 
minutaže kot vsega druge
ga. V ligi je 14 ekip. Po dveh 

»Sem član prve postave, razen v zadnjem obdobju, 
ko sem bil poškodovan. Sem zadovoljen, tako glede 
minulaže kot vsega drugega.« 

česa izgubiti. Za tujo ekipo 
še nisem igral in morda pa 
je to dobra odskočna deska 
za naprej. V najslabšem pri
meru se vedno lahko vrneš 
v Slovenijo. Pogodbo sem 
podpisal, kar je pomenilo, 
da sem imel miren dopust 
po sezoni, ker mi ni bilo 
treba iskati kluba. Je bila 
kar pravilna odlootev,« je 

krogih se deli na ligo za pr
vaka in ligo za obstanek. 
Trenutno smo na petem 
mestu, ki še pelje v ligo za 
prvaka. To je tudi naš cilj,« 
je povedal. 

Kulturni šok 

Na novo sredino se je 
kar hitro navadil, čeprav 
je dejal, da je bila selitev 

predvsem kulturni šok. 
»Konec tedna je pri njih pe
tek in sobota. Nedelja je prvi 
delovni dan v tednu. Ljud
je se mi zdijo precej nepo
trpežljivi oziroma je to del 
njihove kulture. Na primer 
če takoj ne spelješ, ko na se
maforju posveti zelena, že 
začnejo trobiti, te zmerja
jo ... Z jezikom ni težav. Vse 
se zmeniš v angleščini, po
nekod govorijo rusko, saj je 
veliko prebivalcev iz nek
danje Sovjetske zveze: In 
ko slišijo, da si iz Sloveni
je, jo največlcr~t zamenja
jo za Slovaško in mislijo, da 
tudi mi znamo rusko. Teža
va pa je pisava. V trgovini 
uporabljam Googlov preva
jalnik,« je opisal. V Izraelu 
je z njim tudi dekle. Živita v 
mestu Harish. »Začeli so ga 
graditi leta 2016. Trenutno 

ima trideset tisoč prebival
cev, njihov cilj je sto tisoč. 
če ni gneče, imam dvajset 
minut vožnje do Hadere,« 
je še dejal. 

Spomini na uspehe 

Nogometno pot je začel v 
domačih Železnikih, v NK 
Železniki, leta 2008 je pres
topil v NK Triglav, v sezoni 
2015/2016 v NK Krško, leta 
2018 pa v NŠ Mura. »To je 
bil najpomembnejši korak. 
Naredili smo nekaj nepred
stavljivega. Vse se je poklo
pilo: od strokovnega vodstva 
do igralcev. Noro. Bili smo 
pokalni zmagovalci, državni 
prvaki. Dostikrat se spom
ni,n teh trenutkov, obujamo 
jih tudi s takratnimi soigral
ci. Postali smo prijatelji. 
Lepo seje spomniti, a v špor
tu je tako, da danes si, jutri 
te ni, vse gre hitro v poza
bo. Delati je treba, da si ved
no boljši,« se zaveda. Svoje 
nekdanje ekipe še sprem
lja in žalosti ga trenutno sta
nje v NK Triglav Kranj, da 
so v drugi ligi v drugi polo
vici lestvice. »Kranj je tretje 
največje slovensko m esto in 
bi moralo imeti prvoligaša v 
nogometu, če bi bilo vse nor
malno. Upam, da se bo v pri
hodnosti kaj spremenilo,« je 
povedal odločno. 

Ce bo šlo vse po načrtih, se 
bo v domače Železnike zno
va vrnil šele konec maja pri
hodnje leto. Pogodbo z izra
elsko ekipo pa je podpisal za 
eno leto z možnostjo podalj
šanja še za eno leto. 

Po treh letih znova na turnirju 
Mednarodni kegljaški turnir in Memorial Borisa Žukeviča za slepe in slabovidne posameznike in ekipe 
v s teznem kegljanju je eden največjih v Evropi. 

VILMA STAN OVNI K 

Kranj - Medobčinsko dru
štvo slepih in slabovidnih 
(MDSS) Kranj je pripravi• 
lo 16. Mednarodni kegljaš
ki turnir in 10. Memorial 
Borisa Žukeviča za slepe in 
slabovidne posameznike in 
ekipe v steznem kegljanju. 

Na kegljišču KK Triglav 
Kranj se je tekmovanje za
čelo že v petek, živahno pa 
je bilo zlasti v soboto, ko so 
dopoldne pripravili tudi slo
vesno odprtje. »Po triletnem 
premoru zaradi covida-19 
nam je ponovno uspelo or
ganizirati turnir, na katerem 
sodeluje 15 ekip in 36 posa
meznikov iz petih držav: Slo
vaške, Hrvaške, Srbije, Bo
sne in Hercegovine in eki
pe iz Slovenije. Turnir, ki 

Med domačimi kegljači se je najbolj izkazal Marjan Žalar, 
ki je bil v svoji kategoriji najboljši. , rot« "°"'' ""'' 
ga organizira naše društvo, 
je še vedno eden največjih v 
Evropi za to populacijo invali
dov,« je v pozdravu udeležen
cem povedal podpredsednik 

MDSS Kranj Ivo Železnikar 
in dodal, da njihovi člani us
pešno tekmujejo tako doma 
kot v tujini. Na turnir sta priš
la tudi Tomaž in Igor, sinova 

Borisa :ž.ukeviča, prav tako pa 
je zbrane pozdravil kranjski 
župan Matjaž Rakovec. 

V kategoriji B1 je med 
moškimi zmagal Stjepan 
Dundek (Zagreb), med 
ženskami pa Karmen Vogrič 
(Nova Gorica). Med domači
mi tekmovalci je Slavko Mu
hič osvojil tretje mesto, San
di Novak pa peto. V katego
riji B2 je zmagal Ivica Fe
renčic (Karlovac), domaana 
Jože Lampe in Rajko Kopač 
pa sta osvojila tretje in četr
to mesto. V kategoriji B3 je 
bil najboljši domaan Mar
jan Žalar, Tomaž Furlan je 
bil osmi, Jure Vergl pa je za. 
sedel 16. mesto. Ekipno je 
zmagal Zagreb I pred M DSS 
Kranj. Na Memorialu Borisa 
Žukoviča je zmagal Ivica Fe
renčic. 

Najbo~jši športn~ki 
v Medvodah 
Športnica preteklega leta je Anamarija Lampič, 
športnik pa Miha Ivanič. 

Medvode - Pretekli teden so 
v Kulturnem domu Medvo
de na Večeru športa razgla
sili najboljše športnice in 
športnike v občini Medvode 
za leto 2021. Podelili so eno 
športno priznanje, 12 velikih 
športnih plaket in 18 malih 
športnih plaket. Razglasili 
so tudi športnico in športni
ka leta. 

Nagrajenci zastopajo de
vetrazličnihšportnih panog. 
Največ jih prihaja iz badmin
tona, plesa, teka na smučeh 
in atletike. Najprestižnejša 
naziva sta osvojila Anamari• 
ja Lampič za uspehe v smu
čarskem teku in badmin
tonist Miha Ivanič, ki je bil 
prvič razglašen za najbolj
šega športnika Medvod. Na 
turnirju za svetovni pokal je 
osvojil dve tretji mesti med 
posamezniki in v mešanih 
dvojicah. Anamarija Lam
pič je naziv osvojila za tretje 
mesto na svetovnem prven• 
stvu v sprintu. Na dogodku 
je zaradi biatlonskih priprav 

v Avstriji ni bilo, nagrado je 
prevzela njena mami Anka. 
Oba sta preje.la tudi veliko 
športno plaketo, poleg nji
ju pa še Andrej !avbi, Žan 
Rudolf, Timotej Bečan, Rok 
Tršan, Maša Hodak Jordan, 
Pika Vidic, Lara Šlibar, Jaka 
Ivančič, Miha Ivančič in Ple
sniklubBit-članice 2. Špor
tno priznanje za izjemno 
uspešno strokovno, trener
sko oziroma organizacijsko 
delo v športu sta prejela Se
bastjan Kosec in Peter Lam
pič za organizacijo državne
ga prvenstva v gorskem teku 
za osnovne in srednje šole v 
Smledniku. 
.Male športne plakete pa so 

prejeli Ažbe Jarc, Zala Zu
pan, Peter Mašič, Matic Jen
ko, članska skupina PK Bit, 
Pija Galof, Teodora Milivo
jevič, Tilen Jelenc, Gal Biz
jak, ekipa U19 Badminton 
kluba Medvode, Matic Ce• 
rar, Jaka Perič Marovt, Ke
vin Lln Lenarčič, Mia Ske
telj, Žiga Podgoršek, Trina 
Varl, sekcija za prstomet ŠD 
Senica in Tadej Henigman. 

Najprestižnejši priznanji sta prefela badmintonist Miha 
Ivanič in lani še smučarska tekačica Anamarija Lampič 
(zanjo je priznanje prevzela mama Anka). 1rot«Gon•"•"" 

Roltek Dob neodločeno, Triglav poražen 

Kranj - Konec tedna so nogometaši v drugi slovenski nogo• 
metni ligi odigrali tekme 17. kroga. Roltek Dob je doma igral 
z ekipo Kety Emmi&lmpol Bistrica. Tekma se je končala z 
rezultatom 1 : 1. Kranjski Triglav je gostoval v Ajdovščini in 
tekmo s Primorjem izgubili s 5: 2. Na lestvici so 13., Roltek 
Dob je 15. V 18. krogu bo Roltek Dob gostoval v Beltincih, 
Triglav pa bo doma igral s Krko. Tekme 11. kroga so odigrale 
nogometašice v prvi slovenski ženski nogometni ligi. Ekipi z 
Gorenjskega sta dosegli naslednja rezultata: ŽNK Ptuj- ŽN K 
Cerklje 2: 3 in ŽNK Ljubljana - ŽNK Radomlje Medex 7: 1. 
ŽN K Radomlje Medex je na lestvici četrti, ŽN K Cerklje pa peti. 

Jeseničani brez finala v celinskem pokalu 

Jesenice- Hokejisti HOD SI) Acroni Jesenice so konec tedna 
v angleškem Cardiffu igrali tri tekme v polfinalu celinskega 
pokala. Z latvijskim prvakom Zemgale )elgavo so zmagali po 
podaljšku s 3: 2, s CardiffDevils so izgubili z o: 3, s francosko 
ekipo Angers Ducs pa z 1 : 4. V finale sta se uvrstila Cardiff in 
Angers, Jeseničani pa so na svoje predstave kljub izpadu po
nosni. V četrtek v Alpski ligi v Podmežaklo prihaja Unterland, 
ki je v tem tekmovanju sploh edini železarjem odščipnil točke. 


