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MALI NOGOMET

Slovenska malonogometna 
zveza pod vodstvom Petra Pusta 
nadaljuje četrtfinale 1. slovenske 
malonogometne lige na travi lige 
ENA, v katerem sta bili na prvi 
tekmi uspešni pomurski ekipi. 
Športno društvo Černelavci je z 
2:0 premagalo ekipo Bubka bar 
Gofar Brežice, Transpak Ključarovci 
pa so s 5:0 nadigrali NK Smola iz 
Gorenjske.

V Krški vasi so na prvi četrtfinalni 
tekmi lige ENA ob dokaj izenačeni 
igri in odličnih obrambah obeh 
vratarjev na koncu z 2:0 slavili 
Černelavci, ki so spretno izkoristili 
priložnosti za zadetek. Strelca sta 
bila kapetan Rok Gruškovnjak in 
Tomislav Kočunik. Kot je dejal vodja 
Černelavcev Sebastjan Viher, so k 
tekmi pristopili dovolj previdno, da 
so se vrnili s pozitivnim rezultatom: 
»Tekma je bila čvrsta, saj so igral-

ci ekipe Bubka bar Gofar fizično 
močnejši, smo pa mi prikazali več 
domiselnosti v igri in dvakrat za-
deli.« Trener Denis Poredoš pravi, 
da je izid sicer pozitiven, vendar ne 
pomeni, da je četrtfinale že vnaprej 
dobljeno. Domačini, igralci ekipe 
Bubka bar Gofar Brežice, vidijo 
zmago Černelavcev kot zasluženo, 
saj so izkoristili svoje priložnosti. 
Vodja ekipe Marko Golobič je dejal: 
»Med tekmo smo bili enakovre-
den nasprotnik, vendar nismo 
izkoristili priložnosti. Za nas ni 
predaje in gremo optimistično na 
povratno tekmo.«

Prva četrtfinalna tekma lige 
ENA je bila uspešna tudi za ekipo 
Transpak Ključarovci. V soboto so si 
doma z visokim rezultatom 5:0 pri-
igrali lepo prednost pred gorenjsko 
ekipo NK Smola. Med strelce so se 
vpisali dvakrat Tomaž Markovič, 

Marko Rožman in Mario Skuhala, 
Smola pa je prednost povečala 
še z avtogolom. Marko Rožman, 
strelec zadetka za Ključarovce, je 
povedal: »Ko smo dosegli prvi 
zadetek, je bilo vse lažje. Igralci 
NK Smola so dobri, vendar smo 
bili mi preprosto kakovostnejša 
ekipa.« Osmoljena Smola športno 
priznava poraz in zasluženo zmago 
nasprotnikov: »Razen borbenosti 
nismo niti ene stvari delali oziro-
ma odigrali tako, kot bi jo morali, 
malo pa nam je zmanjkalo tudi 
sreče – zaslužili bi si vsaj kakšen 
zadetek,« je dodal vodja ekipe NK 
Smola Žiga Mudrinič. (pp)

GORICA ŠE NAPREJ SLEDI SPOMLADANSKEMU RITMU

Škoda bi jo bilo izpustiti iz rok
Določiti največje presenečenje spomladanskega dela sezone je zelo nehvaležna naloga. V 
negativnem smislu seveda ne, saj Olimpija v tej kategoriji prednjači. Pri tistih, ki so z dobrimi 
predstavami zaznamovali zadnjih osem krogov državnega prvenstva, pa je naloga malce težja.

ALJOŠA ŽVIRC 

Ta naziv bi lahko pripadel Aluminiju, 
ki je spomladi doslej zbral 11 točk, morda 
bi to lahko bili Celjani, ki so z nekaj do-
brimi predstavami še vedno neporaženi, 
a vseeno se zdi, da bi morali glas dobiti 
nogometaši Gorice. Ti so za Maribo-
rom (18 točk) drugo najuspešnejše 
moštvo v tem koledarskem letu (17). 
Lahko bi imeli še dve točki več, a 
kaj, ko so proti Celju zmo-
gli le do točke. »Tekma 
je bila takšna, kot 
smo pričakovali. 
Celje je od-

lično organizirano 
moštvo, objektivno nismo 
imeli dovolj priložnosti, 
ampak vseeno smo do-
bro igrali. Pohvalil bi 
fante za to pomembno 
točko. Želja po zmagi je 
bila prisotna, a nam ni 
uspelo, na drugi strani pa 
je tudi nas težko premaga-
ti. Ostajamo v pozitivnem 
nizu, osredotočeni smo že 
na petkovo tekmo z Ra-
domljami.«

 
Drugi polčasi 
le logična 
posledica

V pozitivnem nizu da, 
vendar ne brez (očitnih) 
težav, kar kaže zadnjih 
pet ligaških preizku-

šenj. Zmagam in dobrim rezultatom se 
res ne gleda v zobe, hkrati pa je jasno, da 
Primorcem več kot očitno nekaj manjka 
v prvih polčasih tekem. Pogled na celot-
no lestvico, če upoštevamo zgolj prvih 

45 minut, je precej drugačen od 
skupnega seštevka, v katerem 
Gorica zaseda četrto mesto s 
45 točkami in zaostaja štiri 
za Olimpijo in šest točk za 

Domžalami. Kar za-
deva prve polčase, 

so varovanci Mi-
rana Srebrniča 
daleč zadaj za 

še vedno ak-

tualnimi državnimi pr-
vaki in zasedajo sedmo 
mesto. Še bolj nazorna 
je slika, ki pravi, da so na 
zadnjih petih tekmah 
nogometaši Gorice v 
slačilnico med premo-
rom vselej odšli brez 
doseženega zadetka. 
A najpomembnejše je 
vendarle spoznanje, 
da se na koncu tekme 
vse večinoma sestavi 

na svoje mesto. »Igra-
mo nogomet s posestjo 

žoge, normalno je, da so 
nasprotniki na začetku 

bolj organizirani, obramb-
ni. Potem se pripeti, da iz ka-

kšnega protinapada prejmeš 
gol. Vsekakor je pozitivno, da tudi 

zaostanek iz prvega polčasa znamo 
obrniti v svojo korist, tudi zmagati, 

kar pomeni, da ekipa nikoli ne obu-
pa, ima karakter in verjame vase. V 
drugem polčasu pride do izraza naša 
telesna pripravljenost, tako da prvi in 
drugi polčas, ne vem ... Treba je gleda-
ti celotno tekmo.«

Morda zaradi te zanj sicer nepomemb-
ne statistike trener vseeno povzdigne glas 
v slačilnici? »Če kaj ni v redu, je logič-
no, da moramo nekaj storiti. Tudi 
proti Celju smo morali določene stva-
ri spremeniti, da smo stali bolj visoko 
in izenačili. Vsaka tekma je drugačna, 

rešitve je treba prilagoditi situaciji. Ni-
smo še tako močni, da bi ves čas igrali 
v isti postavitvi in imeli premoč nad 
nasprotniki.«

 
Močno močno,  
ne samo močno

Boj za tretje mesto z Olimpijo, morda 
celo drugo z Domžalami, ki niso tako 
daleč spredaj, je po tako dobri pomladi 
vendarle vse bolj realen. Obe omenjeni 
ekipi sta zaostali za pričakovanji, Gorica 
pa je od svojih pošteno odskočila. »V spo-
mladanskem delu sezone smo si zadali 
kar visoke cilje, v življenju jih moraš 
imeti. Bistvo je, da igralci verjamejo, 
da lahko igrajo, vendar na njihovih 
plečih ni veliko pritiska. Še posebej 
zaradi začetka sezone, ko je bil cilj 
obstati med elito. Tudi prodali smo 
dva igralca, prišli so novi, tako da po-
slovanje poteka v redu. Delamo trdo, 

a prvenstvo ni odločeno in čaka nas 
hud boj. Tudi za nami so nasprotniki, 
ki jih je težko premagati.«

Evropa mora biti cilj za moštvo, kot je 
Gorica, hkrati vrtnicam pomaga dejstvo, 
da bodo Olimpija in Domžale med se-
boj odločile, komu bo pripadla pokalna 
lovorika. To seveda odpira vrata četrtou-
vrščenemu moštvu. »Seveda je naš cilj 
Evropa, veseli tudi to, da smo ves čas 
nekje blizu vrha, ne samo spomladi. 
Škoda bi bilo to izpustiti iz rok. Moč-
no močno si želimo Evrope, ki pa ni 
samoumevna. Nič še ni odločeno.«

Trenutno kaže, da je Gorica močnejša 
od najbližjih zasledovalcev, med katere 
moramo vključiti Celjane (41 točk), Ko-
prčane (38), medtem ko so Velenjčani že 
10 točk oddaljeni od varovancev Mira-
na Srebrniča, na voljo pa je le še 21 točk. 
Zdaj bo na meniju vsak konec tedna in v 
enem angleškem tednu (34. krog) več kot 
očitno tudi kar nekaj računanja.

Liga ENA – Prekmurci prevladujejo

Povratni tekmi četrtfinala
ŠD Černelavci – Bubka bar Gofar 
Brežice ( jutri ob 19. uri v Černelavcih); 
NK Smola – Transpak Ključarovci ( jutri 
ob 19.30 v Podnartu na Gorenjskem)

V spomladanskem delu 
sezone smo si zadali kar 
visoke cilje, v življenju 
jih moraš imeti. Bistvo 
je, da igralci verjamejo, 
da lahko igrajo, vendar 
na njihovih plečih ni 
veliko pritiska. Še 
posebej zaradi začetka 
sezone, ko je bil cilj 
obstati med elito.

Miran Srebrnič

Spomladanski del 1. SNL
1. Maribor 8 5 3 0 15:7 18
2. Gorica 8 5 2 1 15:10 17
3. Celje 8 3 5 0 11:8 14

…
9. Olimpija 8 0 3 5 7:13 3
10. Radomlje 8 0 2 6 4:18 2

Zadnjih pet tekem Gorice 
v prvih polčasih

. Gorica 5 0 2 3 0:3 2

FO
TO

: G
RE

G
A 

W
ER

N
IG


