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RobeRt balantič

»Za nami je res izjemen niz 
rezultatov. Ujeli smo želeni ri-
tem in menim, da smo na vseh 
sedmih preizkušnjah zasluže-
no osvojili ves izkupiček,« je 
povedal Mitja Novinić in se nato 
vrnil k uvodnim krogom, ko 
Lendavčanom kar nekaj časa ni 
steklo, kot so si želeli. »Preprosto 
nismo bili pravi, zlasti v gosteh 
smo imeli veliko težav. Nika-
kor nam ni uspelo vzpostaviti 
takšne igre kot na do-
mačem igrišču.«

In kaj je bil 
razlog? »Mi-
sl im, da je 
bila težava v 
glavah. Ni-
smo se dovolj 
zavedali svo-
je kakovost i 
in očitno nismo 
verjeli, da smo lahko 
tako uspešni oziroma kon-
kurenčni. Ko smo spoznali, 
da se lahko vsakemu, ampak 
res vsakemu enakovredno 
postavimo po robu, se je naše 
razmišljanje spremenilo. Naša 
podoba je postala drugačna, 
končno smo začeli dobro igrati 
tudi v gosteh in temu primerni 
so rezultati,« je odvrnil kapetan 
lendavske zasedbe.

Navijači in še kdo se sprašujejo, 
do kam Nafta lahko seže. »Ne 
vem, o tem je težko govoriti. 
In nehvaležno. Razmišljamo 
zgolj o vsaki naslednji tekmi 

in jo po-
skušamo 
od ig rat i 

čim bolje. To 
je naše vodilo 

od prvega kroga 
in takšno bo ostalo. Za 

zdaj nam kaže dobro in moč-
no upam, da bomo v takšnem 
slogu nadaljevali. Vsekakor je 
dejstvo, da ima ta ekipa velik 
potencial in se je sposobna 
boriti za mesta pri vrhu. Prav 
gotovo pa moramo ostati na 
dozdajšnji poti,« je poudaril 
nekdanji up italijanskega veli-
kana Milana in dodal, da po 
odličnih dosežkih v preteklem 
obdobju ekipa ni pod dodat-
nim pritiskom vodilnih mož 
kluba, da morajo ostati v boju 
za prvoligaško vstopnico. »Ne, 
tovrstnega pritiska ni. Vemo, 
s kakšnimi nameni smo kre-
nili v ligo, kakšni so bili naši 
cilji. Osnova je postati stabi-
len drugoligaš, zdaj pa smo se 
znašli pri vrhu. Med zimskim 
oddihom bomo videli, kako in 
kaj naprej oziroma ali se bodo 
cilji morda spremenili.«

Pri Nafti so se sicer poleti 
zgodile korenite spremembe; 
predsedniški položaj je z zajet-
no finančno injekcijo zasedel 
madžarski podjetnik Gabor 
Veg. Lendavčani so denar nujno 
potrebovali, prav tako je nadvse 
pomembna transparentnost, ki 
je v nekaterih drugih okoljih ni. 
»Klub redno in pravočasno 
izpolnjuje vse svoje obvezno-
sti, kar je prav gotovo razlog 
za zadovoljstvo in pomemben 
dejavnik, ki vpliva na dosežke 
ekipe. Za zdaj je vse tako, kot 

mora biti, tudi pogoji za delo 
so na primerni ravni. Imamo 
vse, kar potrebujemo, in do 
zdaj zares ni bilo nikakršnih 
težav,« je pojasnil Mitja Novi-
nić, ki smo ga bili do te sezone 
navajeni v zvezni vrsti, letos pa 
se je odlično znašel tudi kot bra-
nilec. Na tem položaju je prvič 
zaigral na derbiju z Muro. »Kot 
štoper sem igral na petih te-
kmah in ne bom rekel, da mi 
ta vloga ne ustreza. Mislim, 
da sem se kar dobro znašel, a 
kako bo v prihodnje, ne vem. 
Igral bom tam, kjer bo zahte-
val trener, in se vedno znova 
trudil, da bi v največji meri 
izpolnil njegove naloge.«

Do konca jeseni sta še dve 
preizkušnji. Najprej bo Nafta 
gostovala v Dobu, v zadnjem 
letošnjem krogu pod vinogra-
de prihaja prebujeni Bravo. 
»Kot sem že dejal, razmi-
šljamo o vsaki naslednji pre-
izkušnji. Zdaj torej o sobot-
ni. Zavedamo se zahtevnosti 
naloge, Dob je zmagal štiri-
krat zapored, ampak tudi mi 
smo v dobri formi, zgodi se 
lahko marsikaj. Vsekakor se 
bomo po najboljših močeh 
potrudili, da bi nadaljevali 
uspešen niz.«

Kako mirna je lahko Mura 
na vrhu? »Ah, kaj pa vem … 
Šest točk prednosti ni malo 
in mislim, da je lahko mirna. 
Za zdaj! Kaj bo v nadaljevanju 
prvenstva, bomo šele videli,« 
je odvrnil Mitja Novinić, ki je v 
Nafti dejaven tudi v mlajših se-
lekcijah U-9 in U-11, prav tako 
kot Vedran Vinko. Oba pri delu 
pomagata Borutu Gerenčerju.

Mura je lahko 
mirna. Za zdaj!
Nogometašem Nafte gre v zadnjem obdobju vse kot po maslu. 
Franc Fridl in njegovi varovanci so zmagali na sedmih zaporednih 
tekmah in po nekoliko slabšem začetku prvenstva postali najbližji 
zasledovalci vodilnih murašev.
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Slovenska malonogometna zveza (SMZ) je s septembrom 
pričela drugo sezono prve slovenske malonogometne lige na travi 
lige ENA. V skupinskem delu se je za napredovanje borilo 12 ekip, 
osem pa jih napreduje v spomladanski četrtfinalni del. Te ekipe so 
Bubka bar Gofar Brežice, NK Begne, aktualni prvaki ŠD Ribno, ŠD 
Lokavc, ŠD Asi – Lok orodjarstvo, ŠD Loška dolina Andifit, Vipoll 
Stara Nova vas in ŠD Trnava. Mesto najboljšega strelca si do zdaj s 
sedmimi zadetki delita Filip Omerzu iz Bubka bar Gofar Brežice in 
Rok Grašič iz ŠD Ribno. 

Bubka bar Gofar Brežice so letos s tremi zmagami in enim 
neodločenim izidom pristali na prvem mestu in so poleg ekipe 
Vipoll Stara Nova vas edini z 10 točkami. NK Begne so drugo 
sezono začeli nekoliko zadržano, a so z vsako tekmo pokazali več. 
Aktualni prvaki ŠD Ribno so sezono začeli dobro. Zmage so nizali 
vse do zadnje tekme v skupini, na kateri so klonili proti novincem 
ŠD Lokavc. Ti so močna ekipa, ki veliko obeta. Trenutno so tudi 
prvouvrščeni na lestvici domače lokalne lige.

Najbolj vroče je bilo letos v skupini C, saj so bile ekipe izredno 
izenačene. V nadaljevanje so se uvrstili ŠD Asi – Lok orodjarstvo iz 
Šentjerneja ter ŠD Loška dolina Andifit. V drugo sezono lige ENA 
so letos vstopili Pomurci Vipoll Stara Nova vas, ki so že na začetku 
pokazali, da bodo težak nasprotnik. Na prvi tekmi so sicer igrali 
neodločeno, nato pa so do konca izkazovali svojo premoč nad 
nasprotniki. V nadaljevanje je uspelo priti še ekipi ŠD Trnava iz 
okolice Braslovč, ki so se v letošnjo sezono vrnili še močnejši. 

Vodja lige Simon Detellbach je nad potekom skupinskega 
dela zadovoljen: »Jesenski del je potekal normalno in brez 
večjih zapletov. Nadgradili smo komunikacijo med ekipami 
in vodstvom ter samo resnost tekmovanja. Moram pohvaliti 
vse ekipe za korekten odnos, njihov trud pri organizaciji 
tekem in poštenost, saj so v večini pokazali razumevanje do 
nasprotnikov pri dogovarjanju o terminih tekem. Fair play 
in druženje sta na prvem mestu, šele potem pride tekmov-
alnost.« Detellbach, ki je sicer tudi generalni sekretar SMZ, še 
dodaja, da so pred dokončanjem in uskladitvijo malonogometna 
pravila, ki bodo temeljni kamen vseh nadaljnjih sezon in marsikat-
erih lokalnih lig. (smz)
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Jadran po 
hudi poškodbi 
Ščulca: to ni več 
naključje

Naftaši so se ob koncu 
tedna sedme zaporedne 
zmage veselili v Dekanih, 
dvoboj pa je zaznamovala 
tudi huda poškodba Grego-
rja Ščulca, ki jo je skupil po 
zračnem dvoboju z Leonom 
Luštekom in moral na 
operacijo. »Bolj kot poraz 
nas boli huda poškodba 
Gregorja Ščulca. Gostujoči 
igralec mu je s komolcem 
na treh mestih zlomil 
kost dna očesne votline 
in Gregorja so odpeljali 
na operacijo v Ljubljano. 
Ne vemo, ali je bil udarec 
nameren, a če ti isti igralec 
na tekmi s komolcem 
poškoduje tri igralce in 
enega od teh huje, to ni več 
naključje,« so zapisali na 
facebook strani drugoligaša 
iz Dekanov.

MITJA  NOVINIĆ O AKTUALNEM LENDAVSKEM TRENUTKU
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