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            Spoštovani,  

Kako hitro čas beži. Vsak dan hitenje, malo časa zase, le bitka s časom. 

Tudi za nogometni klub Odranci je 40 let hitro minilo. In sedaj smo pred 

dejstvom, da bomo že čez 10 let praznovali okrogel jubilej, 50 let. 

 V teh letih se je v klubu menjalo veliko igralcev, trenerjev, funkcionarjev 

in nenazadnje prostovoljcev, ki so klub pripeljali od rojstva, do polnega 

razvoja in stabilnosti. Vsaka roka je k temu nekaj pripomogla. Šli smo 

skozi vzpone in padce, s pomočjo občine in pokroviteljev veliko vlagali v 

infrastrukturo in tako prišli do športno rekreacijskega centra, v 

katerem se udejstvuje veliko občanov vseh starosti. Za prepoznavnost 

Vasi smo skrbeli z vsakoletno organizacijo tradicionalne Ajdove noči, ki 

bo letos že 18. po vrsti. In naj že v uvodu velja zahvala vsem, ki ste 

kakorkoli pomagali pri delu in se udejstvovali v klubu skozi ta leta. Prav 

z Vami je nogometni klub Odranci danes takšen kot je. 

Pred 10 leti, ko smo praznovali 30 let nogometa v Odrancih, smo Vam 

ponudili bilten za vseh 30 let nazaj. Letos pa smo se odločili, da zgodbe 

ne bomo ponavljali in Vam tako v naslednjih vrsticah ponujamo 

kronološki pregled nogometa v Odrancih od leta 2002 pa vse do danes.  

Gre za obdobje v katerem je klub najbolj dozorel na vseh področjih in 

osvojil največje tekmovalne lovorike v vseh selekcijah. 

Želimo Vam prijetno branje v upanju, da boste v tem biltenu prav Vi in 

Vaši domači našli košček zgodbe, kateri ste sami prisostvovali. 

 

Želimo Vam prijetno prebiranje. 

 

                                                                          UPRAVNI ODBOR NK ODRANCI 
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 ZAČETEK DESETLETJA V 3.SLOVENSKI NOGOMETNI LIGI- VZHOD 

 
Po letu 2002 je klub še naprej igral v vzhodni skupini 3. Slovenske nogometne lige, ki je bila tedaj razdeljena še 

na 4 skupine, tako, da so v naši skupini igrala zgolj pomurska moštva in je šlo za nekakšno »starejšo izvedbo« 

pomurske lige. Naša ekipa se je vsezkozi gibala nekje na sredini razpredelnice, v tistih sezonah pa sta s klopi kot 

trenerja vodila Josip Filipan in ţe prej Kozic Štefan. Ekipa je bila nekoliko spremenjena proti tisti iz leta 2001, ki 

je igrala v četrtfinalu pokala Slovenije proti Hit Gorici.  

 

 

 

Sezono 2002/2003 smo Odrančarji končali na 8.mestu, tik za Črenšovci in tik pred Tromejnikom, ter skupno 

zbrali 37 točk. Prvak lige so v tisti sezoni postali sosedje iz Beltinec. 

V sezoni 2003/2004 se je naša ekipa odrezala še nekoliko bolje, saj je sezono končala na 6.mestu, prvak lige so 

postala Nafta in se kvalificirala v 2. SNL. Med našimi strelci se je najbolj izkazal Gostan Roman, ki je sezono 

končal na 4.mestu lestvice strelcev s 17 zadetki. 

 
Slika 2 

 

Člansko moštvo se je premierno predstavilo tudi v dresih z grbom Evropske unije  

Stojijo z leve: Borovič Jernej, Zadravec Peter, Borovič David, Jerebic Aleksander, Gostan Roman 
Čepijo z leve: Ščančar Franc, Laslo Kristjan, Erjavec Gorazd, Antolin Rok, Duh Jernej, Kreslin Dejan 

 

  

V ekipi pa ni manjkalo pristnosti in druţenja, saj so se igralci vedno radi poveselili s svojimi navijači.  

 

  

Po koncu sezone 2003/2004 je nogometna zveza Slovenije ponovno prišla na idejo, da reorganizira lige in 

ponovno ustanovi le vzhodno in zahodno skupino tretjeligašev, ter iz prejšnjih lig pobere le najboljša moštva.  

Naša ekipa se v njo ni uvrstila, tako, da je bil čas za nove izzive v novoustanovljeni Pomurski ligi. 
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SLOVO OD 3.SNL, SELITEV V NOVOUSTANOVLJENO POMURSKO LIGO 

 

Leta 2004 se je Nogometna zveza Slovenije odločila ponovno reorganizirati lige. Posledično je to pomenilo, da 

se iz prej uvedenih štirih tretjih lig ponovno uvedeta dve in se razdelita na vzhodni in zahodni del. 

Ker smo Odrančarji v tretjeligaški sezoni 2003/2004 končali na 6.mestu, nismo izpolnili kvote za selitev v 

novoustanovljeno 3.SNL.  

Tako smo bili prisiljeni v selitev v Pomursko ligo, kar je v začetku poţelo kar precej neodobravanja med 

nogometnimi privrţenci. Pozneje se je stvar izkazala za precej dobro, saj je Pomurska liga prinesla precej 

enakovrednega nogometa in predvsem veliko gledalcev na tekmah, saj je bila krajevna oddaljenost med klubi 

precej majhna, ob precejšnjem številu gledalcev pa so se seveda polnile tudi klubske blagajne. 

 

 
Slika 3 

Ekipa v sezoni 2004/05 

Stojijo z leve: Bojan Jančar (trener), Hozjan Silvo (tehnični vodja), Ščančar Franc, Zadravec Peter, Jerebic Sandi, Ţerdin Mitja, Kociper 

Andrej, Borovič David, Sep Rajko, Erjavec Gorazd, Virag Drago 

Sedijo z leve: Smej Tadej, Zakojč Damjan, Borovič Jernej, Zver Aleš, Duh Jernej, Jančar Tadej, Kreslin Dejan, Virag Srečko, Zelko Boštjan 
Čepita: Horvat Denis, Raduha Borut 

 
Tako je članska ekipa v sezoni 2004/2005 pod vodstvom trenerja Bojana Jančarja igrala v t.i. Pomurski ligi, kjer 

pa je ţe po polovici prvenstva krojila sam vrh razpredelnice in jesenski del končala na prvem mestu. Ţe po 

polovici prvenstva je naša ekipa kar 37-krat uspela zatresti mreţo nasprotnika, prejela pa le 11 zadetkov. Trend 

se je nadaljeval tudi v drugi polovi prvenstva in ekipa je tako s končnimi 54- imi točkami, ter eno samo točko 

pred najbliţjim zasledovalcem Čardo iz Martjanec osvojila naslov prvaka v novoustanovljeni Pomurski ligi. 

Končni izkupiček ekipe po koncu prvenstva je bil 17 zmag, 6 porazov in 3-je neodločeno rezultati. Mreţo 

nasprotnika so naši strelci zatresli kar 76 krat in prejeli zgolj 24 golov. Boštjan Zelko je z 19-imi goli postal tudi 

najboljši strelec lige. 

              

 

Vodstvo kluba je bilo postavljeno pred dejstvo ali napredovati v 3. Slovensko nogometno ligo, ali vseeno vsaj še 

eno sezono kljub osvojitvi naslova prvaka ostati v Pomurski ligi. Klub se je z omenjenim vprašanjem obrnil tudi 

na občinsko upravo in skupaj z njo prišel do sklepa, da bo nogometni klub Odranci tudi v sezoni 2005/2006 še 
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naprej tekmoval v Pomurski ligi. Med vaščani je bilo neodobravanja bolj malo, vseeno pa so nekateri ţeleli klub 

videti v tretjeligaški konkurenci. 

 

V sezoni 2005/2006 je liga ponovno štela 14 klubov. Po prejšnji sezoni sta se iz nje poslovila Segrap Ljutomer in 

Arcont Radgona, v njo pa so iz niţjih lig vstopili Iţakovci ter Zvezda – Diana Rakičan. 

Tudi v tej sezoni je naša ekipa blestela v vsem sijaju in napram prejšnji sezoni polovico prvenstva končala 

pravtako na 1.mestu, prednost pred drugouvrščeno Romo iz Vanče Vasi pa je bila ţe 6 točk. Naš najboljši strelec 

je bil tudi v tej sezone Zelko Boštjan, ki je na 1.mestu strelcev skupno z Simon-om Baranjo zbral 14 zadetkov. 

Odranski stroj je uspešno mlel tudi v spomladanskem delu prvenstva, kjer se je prednost na vrhu le povečevala. 

Ekipa je sezono 2005/2006 ponovno končala na 1.mestu in zbrala 63 točk, ampak za razliko od prejšnje sezone 

je prednost pred najbliţjim zasledovalcem Romo znašala kar 15 točk. Najboljši stelec lige je bil ponovno Zelko 

Boštjan z 22-imi zadetki. 

 

          
Slika 4                                                        Slika 5                                                     Slika 6 

   

         
        
 

 
Slika 7 

                                Slavje po sezoni je bilo nepopisno, saj je ekipa drugič zapored osvojila Pomursko ligo 

 
 



ZADNJIH 10 let 

                                                                      40 let 

Tako je g.Danilo Kacijan kot predstavnik medobčinske nogometne zveze Murska Sobota, ki je ti dve sezoni 

vodila Pomursko ligo Odrančarjem ţe drugo sezono zapored podelil pokal za naslov prvaka Pomurske lige.  

Slavje v Odrancih je bilo nepopisno, vodstvo in upravni odbor kluba pa je tako drugo sezono zapored zasedal o 

vprašanju ali v 3. Slovensko nogometno ligo ali ne. 

Po dolgotrajnih zasedanjih in pomislekih se je klub po sezoni 2005/06 vseeno odločil in »misiji« 3.SNL rekel da. 

Vseeno je obstajala neka bojazen, kako bo šlo v tretjeligaški konkurenci, kjer se kljub vsemu igra nogomet na 

nekoliko višji ravni, kakor v Pomurski ligi.  

Vseeno pa se je bojazen kmalu izkazala za odvečno, saj je bila ekipa tudi v 3.SNL dostojen tekmec 

nasprotnikom . 

 

PO DVEH USPEŠNIH SEZONAH PONOVNO V TRETJELIGAŠKO 
KONKURENCO 

Klub je ob vstopu v tretjeligaško konkurenco bil prisiljen nemudoma potegniti nekaj kadrovskih sprememb. 

Trener ekipe je bil še naprej Bojan Jančar, vendar, ker ni imel ustrezne licence za vodenje ekipe v 3.SNL, mu je 

v pomoč stopil Franc Litrop iz Turnišča, ki je imel ustrezno licenco. Ekipa se napram tisti iz Pomurske lige ni 

bistveno spremenila. 

Vseeno pa se tretjeligaško tekmovanje ni tako dobro začelo, kako se je končalo obdobje Pomurske lige. Namreč 

ţe v 1. Krogu je bilo v Odrancih boljše Pohorje iz Ruš in zdelo se je, da pa odločitev za višji rang tekmovanja 

vseeno ni bila pravilna. Toda vse le ni bilo tako črno, saj so odrančarji ţe teden dni kasneje v sosedskem derbiju 

v Črenšovcih zmagali z 0:3. Jesenski del se je pozneje nadaljeval veliko bolje in varovanci Jančarja in Litropa so 

jesenski del končali na 5. mestu  z 22- timi točkami.  V spomladanskem delu je ekipa ponovno rezultatsko malce 

popustila in krstno sezono v prenovljeni 3. slovenski nogometni ligi – vzhod končala na 8. mestu z 37- timi 

zbranimi točkami. Vseeno pa je laskavi naslov najboljšega strelca v ligi osvojili Zelko Boštjan, ki je 19- krat 

zatresel mreţo nasprotnika.    

 

Slika 8 

Ekipa v sezoni 2006/07 

Stojijo z leve: Litrop Franc (trener), Jančar Bojan (trener), Ščančar Franc, Zadravec Peter, Jerebic Sandi, Tkalec Jernej, Balaţic Borut, Ţerdin 

Mitja, Borovič David, Borovič Jernej, Raduha Borut 

Čepijo z leve: Kociper Andrej, Zelko Boštjan, Zlatar Daniel, Kohek Denis, Virag Srečko, Zver Aleš, Erjavec Gorazd, Raduha Danijel, Duh 
Jernej, Virag Drago 
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V sezono 2007/2008 je moštvo ponovno krenilo s porazom in v uvodu izgubilo proti Stojincem, toda pozneje 3 

kroge zapored zmagalo in šele v 5. Krogu remiziralo s Črenšovci, ter polovico prvenstva končali v zlati sredini, 

na 7. Mestu lestvice z 19- timi zbranimi točkami. Podobno kot v prejšnji sezoni, so tudi tokrat v spomladanskem 

delu malce popustili in sezono končali na 8. Mestu in ponovno zbrali 37 točk. 

 

 

Slika 9 

članska ekipa v sezoni 2007/2008 

Stojijo z leve: Kociper Andrej, Zadravec Peter, Jančar Tadej, Ščančar Franc, Jerebic Aleksander, Kerec Aleš, Ţerdin Mitja, Borovič David, 

Balaţic Borut, Borovič Jernej, Hozjan Silvester (tehnični vodja), Bogdan Črnko (trener) 
Čepijo z leve: Hozjan Benjamin, Erjavec Gorazd, Kohek Denis, Zver Aleš, Virag Srečko, Gönc Martin, Zlatar Daniel, Kovač Milko, Halas 

Leon, Tkalec Jernej 

V sezoni 2008/2009 smo spremljali nekoliko spremenjene Odrance. Ekipo so okrepili Krauthaker Blaţ, Majcen 

Borut, Škafar Dejan in Radikovič Nenad, na trenerskem stolčku pa je sedel Bojan Jančar. 

Po jesenskem delu sezone je ekipa  zasedala 5.mesto in je bila najbolje uvrščeni pomurski tretjeligaš v ligi. Po 

koncu prvenstva je ekipa zasedala celo 4.mesto, kar je bilo do takrat najboljša klubska uvrstitev v tretjeligaškem 

tekmovanju. 

Najboljši strelec naše ekipe je bil po koncu prvenstva Tkalec Jernej, ki je mreţo nasprotnika zatresel 18-krat, kar 

je bilo le gol manj od najboljšega strelca Januša Štante-ta, nogometaša Dravinje iz Slovenskih Konjic. 

 

              

Slika 10                                                                                                         slika 11                                                                                                          
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Sezona 2009/2010 vsaj v uvodu ni prinesla tolikšnega uspeha, kot  v prejšnji sezoni. Na klopi Odranec je v tej 

sezoni sedel Štefan Škaper.  Po dveh remijih v uvodnih krogih je ekipa prvi del sezone zaključila na 9.mestu z 16 

točkami. V drugem delu je vendarle nekoliko pritisnila na plin, toda prvenstvo končala v zelo okrnjeni igralski 

zasedbi na končnem 7.mestu na lestvici. Navijači pa nikoli ne bomo pozabili zadnje tekme v tej sezoni, ko je v 

Odrancih gostovala, v tisti sezoni zelo uspešna Čarda iz Martjanec. 

Takrat je po poškodbi Ščančarja v prvem polčasu med vratnici stopil Borovič David, ki je bil sicer prijavljen kot 

igralec in svojo nalogo odlično opravil ter kar naenkrat postal junak tekme, ki jo je z zadetkom iz enajstmetrovke 

v zadnjih minutah prvega dela odločil Tkalec Jernej.  Jernej je bil po koncu sezone tudi drugi strelec lige s 17 

zadetki. 

           

             

Slika 12                                                                   Slika 13                                                                                                                        
Sezono 2009/2010 je moštvo kljub skrhani zasedbi končalo na sredini lestvice 

 Nato je sledila sezona 2010/2011, na katero se je ekipa pripravljala tako, kot na vsako prejšnjo. Trenerski 

stolček je še naprej zasedal Štefan Škaper, vodstvo kluba pa je  v klub pripeljalo nekatere okrepitve in z njimi 

začelo novo sezono. 

  

Klub so pred sezono okrepili Ivanič Mihael, Gonc Jure iz Črenšovec, Gonc Martin iz Turnišča, Tompa Nikola iz 

Ljutomer, Jablanovec Matej iz  Rakičana ter Horvat Aleksander iz Mure 05. Klub pa so zapustili Kociper Sašo, 

ki se je na dvojno registracijo preselil v Dobrovnik, Halas Leon in tudi Kovač Milko ter brata Borovič, ki sta se 

preselila v Lipo. 

S takšno ekipo je trener Škaper po nekaj prijateljskih in pripravljalnih tekmah pričel tretjeligaško tekmovanje, 

kjer pa je ekipa ţe v uvodnem krogu naletela na visoko oviro, saj so v Slovenski Bistrici izgubili s kar 6:0. 

Vendar se je pozneje ekipa postavila na mesto in pričela zmagovati, ter v nadaljevanju jesenskega dela 

nobenemu nasprotniku ni dovolila zmagati. Najbolj bodo v spominu ostala srečanja proti Gradu na domačih tleh, 

ko je Tkalec Jernej pred 400 gledalci v deţevnem vremenu s  4 goli skorajda sam premagal goste iz Goričkega. 

Gole za končnih 7:2 so še prispevali Gostan Roman in dva Sreš Dejan. Pravtako bo v spominu ostalo srečanje v 

Kuzmi na Goričkem, ko je Patrik Raduha odločil prekmurski derbi pred 800 gledalci v Kuzmi. 

Po koncu jesenskega dela je naša ekipa zasedala prvo mesto in osvojila naslov jesenskega prvaka pred 

nesposrednim konkurentom Simer Šampionom iz Celja. Na lestvici strelcev sta po polovici prvenstva kraljevala 

Zelko Boštjan in Tkalec Jernej. 

             

                                   
SLIKA 14                                            SLIKA 15 
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Po jesenskem delu sta med strelci kraljevala Zelko Boštjan in Tkalec Jernej, ekipa se je po polovici prvenstva veselila naslova 

jesenskega prvaka. 

Toda po koncu jesenskega dela so se strasti umirile in glave ohladile, saj je bilo potrebno s trezno glavo tudi v 

spomladanski del prvenstva. Pred Spomladanskim delom prvenstva pa je klub nepričakovano zapustil Tkalec 

Jernej, ki je v jesenskem delu tvoril neuničljiv napad skupaj z Boštjanom Zelkom. Jernej se je preselil v sosednjo 

Avstrijo, klub pa sta okrepila Luka Pejnovič iz Puconec in hrvat Nikola Oluić, ki se je na dvojno registracijo v 

naš klub preselil iz lendavske Nafte. Prav Nikola pa je bil moţ, ki je ţe v uvodnem spomladanskem krogu 

odločil srečanje proti Slovenski Bistrici. Vse do 3. spomladanskega kroga naša ekipa ni izgubila, prav v  3. krogu 

pa je v Odrancih uspel zmagati Simer Šampion iz Celja, ki se je s to zmago aktivno vključil v boj za prvaka. Vse 

do 20.kroga naša ekipa ponovno ni izgubila, takrat pa je v Odrancih z zmago za presenečenje poskrbela ekipa 

Zreč. Od tistega kroga pa smo še naprej spremljali loterijo med Odranci in Simer Šampionom. Sicer obe ekipi 

nista izgubljali, ampak ko so zmagovali eni, so zmagovali tudi drugi, ko so remizirali eni, so remizirali tudi 

drugi. Tako se je bilo prvenstvo primorano odločati v predzadnjem krogu, ko je v Odrancih gostoval Tromejnik 

in je naši ekipi za naslov prvaka zadoščal ţe remi. V Odrancih po 90 minutah 500 gledalcev golov ni videlo, po 

tekmi pa se je začelo nepopisno slavje, kakšnega odrančarji ne pomnimo.  

Teden dni pozneje je naša ekipa z zmago s 3:1 v Štorah zgolj še potrdila naslov prvaka in v Štorah prejela tudi 

velik pokal iz rok predsednika MNZ Ptuj g.Turka. Ekipo je na gostovanju spremljalo tudi kakšnih 70 

organiziranih navijačev, ki so vso tekmo nesebično vzpodbujali svoje idole in praznovali največji klubski uspeh 

v njegovi zgodovini. Po prihodu nazaj domov so navijači prvakom pripravili še veličasten sprejem na novem 

parkirišču v Mladinski ulici in z njimi slavili dolgo v noč. 

 
 
 

NASLOV PRVAKA 3. SNL- vzhod SE BO V ZGODOVINO KLUBA ZAPISAL KOT NAJVEČJI 

KLUBSKI USPEH !!! 

 

 

 

Slika 16  

Prvaki 3.SNL – vzhod 2010/2011 

Stojijo z leve: Zadravec Matej (tehnični vodja), Štefan Škaper (trener), Ščančar Franc, Jerebic Aleksander, Tompa Nikola, Gönc Jure, Ţerdin 

Mitja, Ivanič Mihael, Nikola Oluić, Raduha Patrik 

Čepijo z leve: Gönc Martin, Zlatar Daniel, Zelko Boštjan, Tkalec Jernej, Horvat Denis, Erjavec Gorazd, Horvat Aleksander, Sreš Dejan, 

Gostan Roman 



ZADNJIH 10 let 

                                                                      40 let 

 

 

                                                                                          

 

                                       Slika 17                                              Slika 18                                                                                               

             

                      

                           Slika 119 

 

 

 



ZADNJIH 10 let 

                                                                      40 let 

               

Slika 20                                                                                              Slika 21                                                                                   

 

Slika 122 

 

                        

            Slika 23                                                                                                  Slika 24                                                                                                    



ZADNJIH 10 let 

                                                                      40 let 
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Po nepozabni sezoni 2010/2011 pa je bil klub po osvojitvi naslova prvaka pred dejstvom, da se bo potrebno 

odločiti o misiji 2. SNL. Po številnih sestankih vodstva kluba, upravnega odbora in občine pa je klub prišel do 

sklepa, da se za tekmovanje v 2. Slovenski nogometni ligi ne bo odločil in da bo mesto za napredovanje v višji 

kakovostni rang  tekmovanja prepustil celjskemu Simer Šampionu. Odločitev je naletela tudi na kritike, saj se 

nekateri z odločitvijo niso strinjali.  

Od kluba so se pred novo sezono poslovili tudi nekateri ključni člani ekipe, ter tudi trener Štefan Škaper. Klub so 

tako zapustili: Jerebic Aleksander, Raduha Patrik, Sreš Dejan in Zelko Boštjan (vsi Nafta Lendava), Horvat 

Denis (Turnišče), Pejnovič Luka (Puconci), Erjavec Gorazd pa je prenehal z aktivnim igranjem nogometa. 

Klub pa so okrepili: Duh Tadej, Voroš Patrik, Voroš Nino (vsi Nafta Lendava),  Dugonjič Denis (Gančani), 

Mlinarič Primoţ ( Ptuj), Janev Boris (Mura 05), Dirnbek Nino (Verţej) in domači igralci Balaţic Mario, Duh 

Jernej, ter Raduha Danijel, vodenje moštva pa je s klopi prevzel Milan Koblencer.  

 

        

Slika 27                                                                                          Slika 28                                                                                              

Precej drugačna, mlada in neizkušena ekipa se je tako podala v tretjeligaški boj, v katerem je bil cilj sredina 

razpredelnice, jesenski del sezone pa je zaključila na 12.mestu.  Sredi jesenskega dela je klub zamenjal tudi 

trenerja, saj je Milana Koblencerja na klopi do konca jesenskega dela zamenjal Joţe Rous.  Z nekaj več športne 

sreče in izkušenj bi lahko bil doseţek še boljši in upajmo, da bo sezona bolje zaključena. V spomladanskem delu 

se je ekipa ponovno nekoliko spremenila. S klopi jo je vodil dvojec Kozic Štefan in Krauthaker Joţe, ki se 

skupaj z igralci borilav izredno izenačeni sezoni 3. SNL-vzhod, ter po teţkem boju na koncu zasluţeno uspela 

končati sezono na končnem 9.mestu. 



ZADNJIH 10 let 

                                                                      40 let 

   
Slika 29                                                                                        Slika 30 

Ţe tako raznovrstno ekipo so vseskozi spremljale tudi poškodbe, vendar je vselej prevladal timski duh 

 

                              POKALNA TEKMOVANJA 

Klub je skozi vsa ta leta sodeloval tudi v pokalnih tekmovanjih na nivoju medobčinske nogometne zveze 

Lendava in tudi v pokalu Slovenije oz. novoimenovanem pokalu Hervis, vendar doseţka iz leta 2001, ko se je v 

četrtfinalu pomeril s Hit Gorico, ni ponovil. Doseţku se je sicer precej pribliţal v sezoni 2009/2010, ko se je 

prebil vse do osmine finala pokala Slovenije, kjer pa mu je ţreb za nasprotnika določil, takrat še prvoligaša, 

Interblock iz Ljubljane, v katerem so takrat igrala nekatera znana imena slovenskega nogometa, kot npr. Ermin 

Rakovič, Josip Iličič, Matjaţ Rozman, Daniel Brezič, Vladimir Milenkovič in drugi. Naša ekipa je srečanje sicer 

izgubila z 0:2 in se ob zadetkih Horvata in Iličiča dostojno kosala z nasprotnikom in tudi dostojno poslovila od 

nadaljnega pokalnega tekmovanja. Podobna moţnost se je naši ekipi ponudila v sezoni 2011/2012, ko se je 

pravtako prebila vse do 2.kroga, toda na domačem terenu močno izgubila, pravtako proti tokrat precej mlajši 

zasedbi Bravo1 Interblocka. V Odrancih je bilo kar 1:7, v korist drugoligaša iz Ljubljane.       

                              
        Slika 31                                                                                                                                     Slika 32 

                                    Napredovanje v pokalu Slovenije nam je dvakrat preprečila ekipa Interblocka 

Vsako sezono pa je naša ekipa tekmovala tudi v pokalu MNZ Lendava, kjer je skoraj vsako sezono igrala tudi v 

izločilnih dvobojih.  Toda pokal MNZ Lendava je osvojila le v sezoni 2006/2007, ko je gosteh premagala 

Črenšovce, pozneje pa ji podoben uspeh ni uspelo ponoviti. Črenšovci so vrnili udarec dve sezoni pozneje, ko so 

v finalu v Odrancih zmagali in odnesli pokal za sezono 2008/2009. 

 V sezoni 2009/2010 jo je v polfinalu po strelih z bele točke premagala Hotiza, Hotiţani so bili za našo ekipo 

usodni tudi sezono pozneje, ko so našo ekipo, takrat prvake 3.SNL-V v Lendavi pred 700 gledalci premagali s 

4:1. 

 

Tudi naši mladinci so večkrat obtičali prav v polfinalih, vseeno pa so v sezoni 2007/2008 igrali veliki finale, a na 

domačem terenu morali priznati premoč favorizirani lendavski Nafti z 1:5. 

 



ZADNJIH 10 let 

                                                                      40 let 

Vsekakor pa smo imeli v teh letih priloţnosti odigrati tudi nekaj pokalnih tekem z močnejšimi nasprotniki v 

pokalu Slovenije, kjer smo se skoraj vsako leto prebili skozi sito 1.kroga. 

 

 
Slika 33 

Slavje mladincev ob naslovu pokalnega prvaka MNZ Lendava 

                              

                            

MLAJŠE SELEKCIJE SKOZI ČAS 

V zadnjih 10 letih je klub veliko naredil tudi na področju mlajših selekcij. Selekcija mladincev je osvojila naslov 

prvaka v mladinski ligi MNZ Lendava, še prej so mladinci igrali v 1/8 finala mladinskega pokala Slovenije, kjer 

jih je izločil sloviti Maribor, ustanovljena je bila selekcija cicibanov do 8 let, predvsem pa se je v teh letih ţelelo 

utrip mlajših selekcij v klubu prikazati širši javnosti in ga pribliţati staršem otrok in vaščanom. 

 

 

Slika 34 

                                                            Mladinska ekipa v sezoni 2005/06 
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Selekcija mladincev je tako v sezoni 2003/04 igrala v predkrogu mladinskega pokala Slovenije in za nasprotnika 

po ţrebu dobila nogometno šolo Maribor, s katerim se je 14.4.2004 pomerila na igrišču z umetno travo v 

Mariboru in tam pričakovano izgubila z 14:0. 

 

V tistem obdobju so mariborčani nastopili v postavi: 

Pridigar, Goričan, Roj, Dţinič, Tomaţič Šeruga, Pocrnjič, Prejač, Ozim, Jelič, Ragolič in Đakovič, ter na klopi: 

Ranilovič, Mladenovič, Trstenjak in Čuček …. 

Skratka z igralci, ki dandanes branijo barve nekaterih najboljših klubov v Sloveniji 

 

 

Odranski mladinci so na tem obračunu igrali v postavi: 

Horvat Denis, Hajdinjak Alen, Virag Uroš, Gergyek Zvonko,  Duh Jernej, Smej Mitja, Balaţic Benjamin,  

Kociper Andrej, Kavaš Jernej, Raduha Danijel in Bogdan Denis, ter na klopi: Gergyek Damir, Hozjan Benjamin, 

Kavaš Leon, Raduha Danijel, Škafar Sebastijan in Balaţic Mario. 

 

 

Uvrstitev v 1.predkrog pokalnega tekmovanja je bil tistega časa največji uspeh mlajših selekcij v našem klubu, 

katerega je v sezoni 2006/07 zamenjala osvojitev 1. mesta v mladinski ligi MNZ Lendava. Naši mladinci so 

naslov prvaka osvojili sočasno, v isti sezoni, kot članska ekipa v PNL in tako v tej sezoni klubu prinesli dvojno 

veselje in ob koncu z 48 zbranimi točkami prvenstvo osvojili s prednostjo 5 točk pred Turniščem. 

 

      
                                     Slika 35                                                                               Slika 36 

Mladinci so v sezoni 2005/06 postali prvaki mladinske lige MNZ Lendava 

 

Mlajše selekcije so se skozi leta preoblikovale tudi zaradi zahtev vodstva tretjeligaškega tekmovanja. Selekcije 

do 10 in 8 let so več let igrali tudi v programih Rad igram nogomet in v programu Grassrots, kjer so dosegali 

odmevne rezultate in bili ob tem primerno nagrajeni tudi z značkami nogometaša. 

 

     
                                     Slika 37                                                                             Slika 38                                                                                          

         Mladim so v zadnjih letih dali veliko poudarka 
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MEDNARODNE TEKME V ŠPORTNEM PARKU V 
ODRANCIH 

 
V zadnjih desetih letih je nogometni klub Odranci veliko delal na prepoznavnosti kluba in občine. Občina 

Odranci je z investicijo dodatnih dveh slačilnic pod pokritimi tribunami in modeernim fitness centrom 

omogočila klubu organizacijo in soorganizacijo tekem tudi na višjem klubskem in reprezentančnem nivoju. V 

zadnjih desetih letih je bilo takih tekem več, športni park pa si vse več klubov izbira tudi za pripravljalno bazo. 

Tako je v zadnjih letih v Odrancih gostovalo nemalo domačih prvoligašev (Mura, Nafta, Maribor, Olimpija, 

Domţale in Rudar), ter tudi nemalo tujih klubov iz soseščine in tujine (Sarajevo, Zeta, Inter Zaprešič, Osijek, 

Kamen Ingrad in drugi. 

 
Slika 39 

 
Dvoboj Slovenije in Madţarske do 20 let 

 

V LETU 2011 V ODRANCIH PRIPRAVE OPRAVIL GRŠKI GIGANT A.E.K. iz ATEN … 
 

Vrhunec gostovanja tujih klubov v Odrancih pa je bil nedvomno v letu 2011, ko je naš športni park za priprave 

na novo sezono izkoristil grški gigant A.E.K. iz Aten, ki je bil v sezoni 2010/2011 tretjeuvrščeno moštvo v grški 

Superligi takoj za grškima velikanoma Olimpiyakosom iz Pireja in Panathinaikosom iz Aten. Atenski gigant se 

je v Odrancih mudil kar dva polna tedna in v polni meri izkoristil » odransko sveto travico », na račun katere je 

bilo izrečeno tudi nemalo pohval s strani grkov in grških medijev.  

Za sparing partnerja so si v okviru priprav grki izbrali kar našo ekipo, ki je zaigrala v precej prenovljeni zasedbi 

napram prejšnjim sezonam in se je grkom kar precej časa dostojno upirala, a vseeno na koncu izgubila s 5:0. 

Srečanje si je v Odrancih ogledalo 500 gledalcev, okrog 300 gledalcev in veliko trenerjev pa si je grške priprave 

ogledalo tekom dveh tednov. S tem, časti vrednim obiskom je naš klub še nekoliko pridobil na prepoznavnosti in 

si za prihodnja leta zadal cilj, v Odrance pripeljati še kakšno zveneče ime evropskega klubskega nogometa. 

 

          
 
                          Slika 40                                                                                                           Slika 41 

 
                                                  Grški A.E.K. na pripravah v Odrancih 
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Športni park v Odrancih pa je postal tudi reprezentančna meka, saj je v teh letih v Odrancih zaigralo nemalo 

reprezentanc, tako moškega kot ţenskega nogometa na prijateljski ali tudi pokalni ravni.  

Tako smo v Odrancih gostili več tekem reprezentanc do 17, 15, 19 in tudi 20 let v moškem nogometu. 

Reprezentanca do 20 let je v Odrancih odigrala tudi tri pokalne tekme v regionalnem pokalu do 20 let, v katerem 

poleg Slovenije nastopajo še reprezentance Madţarske, Srbije in Hrvaške. 

V prijateljskem srečanju sta v Odrancih moči prekriţali tudi članski ţenski reprezentanci Slovenije in Srbije. 

 

 

 

                AJDOVA NOČ POSTALA PRAZNIK VESELJA in DRUŽENJA 
 
V vseh teh letih pa nogometni klub Odranci ni ţivel zgolj za nogometno igro, temveč je skrbel tudi za zabavo in 

druţenje vaščanov, ter prijateljev iz širše okolice naše občine. Tako nogometni klub Odranci ţe 18. Let zapored 

organizira tradicionalno Ajdovo noč. Tudi v teh desetih letih ni bilo prav nič drugače … še več … Ajdova noč je 

postala osrednja prireditev v naši bliţnji okolici in se z leti vztrajno spreminjala in dopolnjevala. Od leta 2002 

naprej je prireditev potekala še v treh dnevih. Vse skupaj se je pričelo v petek zvečer, ko se je organiziral t.i. 

»disko na prostem«, nadaljeval v soboto popoldne s tradicionalnimi vaškimi igrami in večerno zabavo z 

narodnozabavnim ansamblom in zaključil v nedeljo popoldan z druţenjem upokojencev. V naslednjih letih se je 

klub odločil spremeniti petkovo dogajanje in ga popestriti s koncertom kakšnega bolj znanega domačega ali 

tujega izvajalca. Za tovrsten prvi korak je padla odločitev v letu 2003, ko je zbrane v petek zabavala hrvaška 

pevka Daniela Martinovič. Obisk je bil seveda večji napram prejšnjim letom. 

 

          
                 Slika 42                                                                                         Slika 43                                

Pevka Danijela Martinovič na Ajdovi noči  2003 in Draţen Zečič prvič v Odrancih leta 2006 

 

V naslednjih letih Ajdove noči je posebej petkovo dogajanje privabljalo številne obiskovalce, saj so zbrane na 

petkovem koncertu zabavali Draţen Zečič, ki je bil kar dvakrat gost Ajdove noči, Jasmin Stavros, Zetor Band, 

            
Slika 44                                                                                                  Slika 45 

      Leta 2009 je drugič na Ajdovi noči nastopal Draţen Zečič, leta 2010 pa vedno poletni »Kingstoni« 



ZADNJIH 10 let 

                                                                      40 let 

 

 Kot organizatorji smo se najbolj potrudili leta 2008, ko smo v goste pripeljali hrvaško pop divo Severino, saj je 

organizacija njenega koncerta zahtevala največ stroškov in delovne vneme. 

 

       
Slika 46                                                                                               Slika 47 

Severina na Ajdovi noči leta 2008 

 

Največji obisk na petkovem koncertu v okviru Ajdove noči smo beleţili leta 2007, na 13.ajdovi noči, ko je 

nepregledno mnoţico zabaval Jasmin Stavros. 

 

 

              
Slika 48                                                                                                        Slika 49 

Najbolj obiskan petkov koncert je bil koncert Jasmin Stavrosa, leta 2011 so nas razvneli rokerji Prljavo Kazalište 
 

Omenjene koncerte pa so spremljale tudi številne spremljevalne skupine iz domače in sosedske sredine. Za uvod 

v koncerte so tako skrbeli skupina Tropik, skupina After End, Dissmissed in mnogi drugi. 

 

Sobotno dogajanje se je z leti nekoliko spreminjalo, vseeno pa so popoldansko dogajanje na Ajdovi noči 

vseskozi spremljale tradicionalne vaške igre, ki so povezovale staro in mlado. Vaške igre so si radi ogledali tudi 

ljudje iz sosednjih krajev, nad rivalstvom med ulicami pa je vselej prevladovalo druţenje in zabava. V zadnjih 

letih se je klub odločil sobotni popoldan nekoliko spremeniti.  

 



ZADNJIH 10 let 

                                                                      40 let 

                            
Slika 50                                                                                                                  Slika 51 

 
                                       Na Vaških igrah je kljub rivalstvu prevladovalo veselje in zabava 

 

Tako so tradicionalne vaške igre zamenjali druţenje upokojencev, predstavljala so se društva v občini, po vzoru 

nekaterih drugih vasi pa je tudi na ajdovi noči potekalo kuharsko tekmovanje.  Ker pa so Odranci znani po ajdovi 

kaši, so se moštva pomerila v kuhanju »odranskega bograča« oz. ajdove kaše. Vse skupaj pa je spremljala glasba 

izpod rok domačih ansamblov.  Za kratek kulturni program je skrbela osnovna šola Odranci. 

 

                          
Slika 52                                                                                                                       Slika 53 

Vaške igre so zamenjali druţenje upokojencev in popoldanska zabava, kot vrhunec pa tradicionalno tekmovanje  v kuhanju 

»odranskega bograča« 

 

Sobotni del programa pa se je zaključil z celovečerno zabavo z znanimi slovenskimi ansambli. Seveda pa nikoli 

ni manjkal bogat srečelov in okus po ribah po odransko in pravi domači ajdovi kaši.  

 

                        
Slika 54                                                                                                                   Slika 55 

Ansambel Slovenski Zvoki, ter Igor in Zlati Zvoki v Odrancih 

 

Za sobotno večerno zabavo so v teh letih tako skrbeli ansambel Štrk, ansambel Gašperji, Slovenski Zvoki, Štirje 

Kovači, ansambel Vagabundi, ansambel Saša Avsenika ter Igor in Zlati zvoki. 

 



ZADNJIH 10 let 

                                                                      40 let 

                      
              Slika 56                                                                                       Slika 57 

Ansambel Vagubundi je leta 2010 pripravil smeha vreden šov program, ansambel Saša Avsenika pa je na sobotno prireditev privabil 

največ obiskovalcev v zadnjih letih 

 

Srečanje upokojencev, ki je prejšnja leta potekalo v nedeljo, je klub prestavil najprej na četrtek in nato na sobotni 

popoldan, tako, da Ajdova noč po novem poteka v dveh dnevih. 

 

Poleg Ajdove noči pa klub v enem koledarskem letu izpelje tudi tradicionalno kresovanje in postavljanje mlaja 

ob 1.Maju. Vsako leto se prireditvi pridruţijo tudi osemnajstletniki oziroma »rekruti« ki skupaj s starši skrbijo za 

postavljanje mlaja in kurjenje kresa. Prireditev se zaključi v večernih urah z zabavo ob ţivi glasbi. 

 

                        
                        Slika 58                                                                                              Slika 59 

                                 Prvomajsko kresovanje ţe vrsto let organiziramo skupaj z rekruti 

 

Nekaj let nazaj smo v pustnem času organizirali pustno povorko po naši Vasi, pri kateri so sodelovali naši 

igralci, osnovna šola, ostala društva in prostovoljci. Ţal smo bili prisiljeni nekaj let nazaj ta običaj opustiti, saj je 

bilo iz leta v leto vse manj interesa za izpeljavo povorke in udeleţba vsako leto slabša. Vendar spomini še ţivijo. 

 

                          
Slika 60                                                                                                       Slika 61 

Časov pustovanja se bomo radi spominjali 
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Toda, ker smo ţeleli pregnati »zimsko turobnost« smo se v letu 2012 premierno odločili, da bomo speljali 

medulični turnir v kartanju šnopsa.  Naleteli smo dober odziv sokrajanov in prijateljev igralnih kart. Tako bo 

druţenje sokrajanov na turnirju zamenjalo nekdanjo pustno povorko in krajanom ponudilo druţenje tudi v 

zimskem času. 

 

                   
Slika 62                                                                                                              Slika 63 

Medulični turnir v kartanju šnopsa je uspel ţe v »premierni« izvedbi 

 

 

 

Poleg vseh prireditev ob koncu vsakega koledarskega leta opravimo raznos koledarjev in pomagamo pri izvedbi 

različnih aktivnosti v naši občini. Tako se vsako leto udeleţujemo vseslovenske akcije »očistimo Slovenijo v 

enem dnevu«, pomagali pa smo tudi pri prireditvi ob otvoritvi prenovljenega gasilskega doma in otvoritvi ceste v  

obrtni coni Kamenice. Kot vsako društvo vsakoletno opravimo tudi občni zbor za člane in prijatelje kluba, ki ga 

zaključimo s skromno večerjo in zabavo. 

 

            

               
                      Slika 64                                                                                              Slika 65 

Poleg nogometa smo tudi druţbeno aktivni, ob koncu leta pa si privoščimo sprostitev in zabavo 

             
 

 

     ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER Z LETI DOBIL PRAVO PODOBO  
 
Pravzaprav pa smo lahko zelo ponosni na svoj športno rekreacijski center, ki se je v teh letih dopolnjeval, 

nekoliko spreminjal in predvsem ohranjal.  Po pokritih tribunah in asfaltnem igrišču, ter pokriti leseni brunarici 

je na obroblju kmalu zraslo novo igrišče za odbojko na mivki in ponudilo moţnost igre predvsem ljubiteljem 

poletja in vročega sonca.  

 



ZADNJIH 10 let 
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Slika 66 

Športni park v modernejši podobi 

 

V drugi polovici prejšnjega desetletja pa je občina Odranci aktivno pristopila h izgradnji prostorov pod pokritimi 

tribunami. Padla je odločitev, da bodo na severni strani zgrajene tri povsem nove slačilnice (dve igralski in ena 

sodniška), ki bodo povsem ustrezala merilom evropske nogometne zveze za gostovanje tekem na višjem 

reprezentančnem in klubskem nivoju.  Skorajda ves spodnji del pokritega prostora pa je zapolnil povsem nov  

fitness center z dvema slačilnicama, ki ponuja vadbo za vse generacije. 

 

          
Slika 67                                                                                                                  Slika 68 

V slačilnicah je pred vsako tekmo pripravljena oprema, na tribunah pa so nameščeni novi sedeţi 
 

S tem je športni park postal bogatejši za dve novi pomembni pridobitvi, ki ponujata po eni strani gostovanje 

bolje kvalificiranih evropskih klubov in reprezentanc, po drugi pa gibanje in pridobivanje moči našim vaščanom 

in okoliškim prebivalcem. 

 

                        
Slika 69                                                                                                                       Slika 70 

            
Fitnes center je opremljen z najnovejšimi orodji in popolnoma sluţi svojemu namenu 
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Poleg tega je občina zgradila tudi nove reflektorje na asfaltnem igrišču, kar omogoča igro tudi v večernih urah in 

v vročem poletju sprostitev v pozno večernih, nekoliko hladnejših urah. 

 

            
Slika 71                                                                                                         Slika 72 

Reflektorji na pomoţnem igrišču omogočajo tudi igro ponoči, odbojka pa se lahko igra na povsem novo posipani mivki  

 

  Za potrebe snemanja tekem na je v letu 2012 bil zgrajen nov, povečan snemalni stolp, samo središče športnega 

parka pa krasita dva nova cvetlična nasada. Za negovanje glavnega igrišča so bili v letu 2012 urejeni še 

namakalni sistemu, ki omogočajo enakomerno namakanje igrišča in skrb za zelenico ob kakršnem koli času. 

 

 

 

            
Slika 73                                                                    Slika 74                                                       Slika 75 

Leta 2012 so bili narejeni namakalni sistemi, nova dva cvetlična nasada in nov, večji snemalni stolp 

 

 

 

 

 

To pa še ni vse, saj bi se naj izgradnja športnega parka zaključila z zelo pomembnim pomoţnim igriščem in 

igriščem za umetno travo. Vse pa je predvsem povezano z financami in odkupi zemljišč, tako, da je dokončanje 

športno-rekreacijskega centra zaenkrat še vprašanje časa.  

Pa vendarle nam ponuja vse, kar človek rabi za aktivno preţivljanje prostega časa. 
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HVALA VSEM …. 
 
Ob koncu desetletnega pregleda novejše zgodovine upamo, da ste 
v njej obudili vsaj kanček spomina na novejšo zgodovino 
nogometnega kluba Odranci.  
Za vse dosežke, izzive, pomoč in podporo pa smo se dolžni 
zahvaliti vsem. Tako se zahvaljujemo Občini Odranci za 
nesebično finančno pomoč skozi vsa leta, vsem našim 
pokroviteljem, sponzorjem in donatorjem, ter poslovnim 
partnerjem od doma in drugod za nesebično finančno pomoč.  
Zahvala gre tudi vsem članom upravnega in nadzornega odbora, 
ki je klub vodil v teh letih. Zahvaljujemo se vsem društvom v 
Občini Odranci za sodelovanje in pomoč pri izpeljavi prireditev 
in ostalih aktivnosti. Hvala vsem delavcem kluba, prostovoljcem 
in komunalnim delavcem. Za uspešno delo se zahvaljujemo vsem 
igralcem članske ekipe, ki so v teh letih branili barve kluba, 
igralcem vseh mlajših selekcij, saj na njih sloni prihodnost, vsem 
trenerjem, ki so vodili selekcije v teh letih, ter seveda Vam, dragi 
naši navijači, gledalci, prijatelji odranskega nogometa za 
nesebično navijanje, pomoč, tolažbo, veselje in zabavo v vseh teh 
letih.  
HVALA VSEM in vedite: » VSAKA ROKA JE K TEMU 
NEKAJ PRIPOMOGLA« 
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Viri fotografij: 

 
- Lastni arhiv nogometnega kluba Odranci 

- Spletna stran NK Odranci (www.nk-odranci.com) 

- Portal facebook (NK Odranci) 
- Spletni portal Pomurec.com (www.pomurec.com) 

- Spletne strani občine Odranci (www.odranci.si) 

- Spletna stran medobčinske nogometne zveze Lendava (www.mnzlendava-zveza.si) 
- Damir Voroš 

- Foto Erik Kavaš 

 
Avtorske pravice fotografij pridrţane s strani avtorjev in spletnih strani. Vsakršno kopiranje, presnemavanje in razmnoţevanje fotografij 

dovoljeno le z dovoljenjem in privolitvijo avtorjev. 

 

Bilten » Zadnjih 10 let » 
Izdal: Nogometni klub Odranci 
Leto: 2012 
Uredil: Dejan Čurič 
Tisk in prelom:  
Naklada: 400 izvodov 
 
Izvod biltena je za občane občine Odranci brezplačen. 

http://www.nk-odranci.com/
http://www.odranci.si/
http://www.mnzlendava-zveza.si/

