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» ZLATA JESEN
ODRANSKEGA NOGOMETA »
Spoštovani,
Končalo se je še eno koledarsko leto. Minil je tudi čas praznikov in veselega decembra, v katerem
smo črto pod koledarsko leto 2010 potegnili tudi v domačem nogometnem klubu.
Ob koncu leta lahko skoraj zagotovo trdimo, da smo leto zaključili po pričakovanjih, kar se tiče
tretjeligaškega tekmovanja drugo polovico leta mogoče celo nad pričakovanji.
Klub je tudi letos sodeloval v domačem vaškem okolju. Tudi letos smo uspešno izpeljalo tradicionalno
že 16.ajdovo noč, pomagali pri izvedbi Kresovanja in postavljanja mlaja, ki je letos potekalo sočasno z
otvoritvijo ceste mimo tovarne Carthago v obrtni coni Kamenci, pomagali pri vseslovenski akciji
»Očistimo Slovenijo v enem dnevu« in se tako ali drugače udejstvovali v domači občini.
Seveda pa je tudi v letu 2010 bila primarna stvar nogomet v vseh selekcijah. Vse naše selekcije so tudi
v lanskem letu dosegale dobre rezultate. V spodnjih vrsticah Vam na kratko predstavljamo njihove
uspehe…..

ČLANSKA EKIPA … JESENSKA ZGODBA O USPEHU

»1.MESTO V JESENSKEM DELU«
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Člansko moštvo je tudi v novo tretjeligaško sezono 2010/2011 štartalo pod vodstvom trenerja
Štefana Škaperja.
Vodstvo kluba je tudi v novi sezoni ohranilo ogrodje ekipe, brez nekaj kadrovskih sprememb pa
vseeno ni šlo.
Tako so klub pred uvodom v novo sezono zapustili:
- Kovač Milko (Mura 05)
- Halas Leon (Gančani)
- Kociper Sašo (Dobrovnik)
- Borovič David (Lipa)
- Borovič Jernej (zaključil aktivno kariero)
Klub pa so okrepili:
- Jablanovec Matej (Rakičan)
- Tompa Nikola ( Ljutomer)
- Gonc Jure (Črenšovci)
- Gonc Martin (Turnišče)
- Horvat Aleksander (Mura 05)
- Ivanič Mihael (Črenšovci)
Če k omenjenim prištejemo še povratnika po poškodbi Jerneja Tkalca je bila to druščina, ki je štartala
v novo tretjeligaško sezono.
Moštvo je pred rednim delom tekmovanja odigralo tudi nekaj prijateljskih tekem:
- ODRANCI : VIRS BISTRICA 10:0
- TURNIŠČE : ODRANCI
1:3
- ODRANCI:ČRENŠOVCI
9:0
- ODRANCI: NAFTA
7:2
Obenem je ekipa gostovala tudi na sosednjem Hrvaškem, kjer je prav tako zmagala.
Kmalu zatem je štartala nova sezona 3.SNL-vzhod.
Naša ekipa se je v 1.krogu odpravila na gostovanje v Slovensko Bistrico, z njo pa tudi odranski
navijači.
Novinec v ligi Ahha Emmi Bistrica je bil popoln neznanec naši ekipi.
Že v 1.krogu pa je odranska četa kar 6 krat položila orožje, saj je Ščančar mogel kar 6x po žogo v svojo
mrežo.Ekipa je dosegla verjetno enega najslabših rezultatov v novejši zgodovini kluba in moral je iti
čim prej v pozabo.

Tako kot Roman, je bil verjetno po srečanju v SL.Bistrici razočaran tudi
Marsikateri Odrančan
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Toda že teden dni po porazu v Sl.Bistrici je bil čas za novo dokazovanje, da vendarle ni vse
tako črno, kot je sprva zgledalo in da lahko ta ekipa da bistveno več.
V ŠRC je na gostovanje prišel Veržej.
Verjetno pa bi pred srečanjem težko našli človeka, ki bi stavil na zmago Odranec s 7:0.
Navijači in moštvo so po tej zmagi lažje zadihali.

Odranci so bili skoraj skozi vso srečanje dominantnejši nasprotnik

V 3.krogu je sledilo naporno gostovanje v Celju pri Simer Šampionu. Celjska umetna trava
naši ekipi v preteklosti ni ravno prizanašala, toda tokrat so fantje prekinili urok iz preteklosti
in zmagali s 0:3.

Veselje po tekmi v Celju je bilo prešerno….

Naslednjo nedeljo je v Odrancih gostovala ekipa Koroške iz Dravograda. Srečanje se je
končalo z 1:1.
V naslednjem 5.krogu pa je prišlo do precejšnjih zapletov v terminih igranja, saj je Sloveniji
zagodlo vreme. Obilne poplave so »odplavale« tudi srečanje v Šentjurju, kjer bi mogli
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gostovati naši fantje. Srečanje je bilo prestavljeno na poznejši termin, v sredo 29.9. sta se
ekipi vseeno pomerili, odrančarji pa smo tudi iz Celjske kotline odnesli lepo zmago z 0:2.
V 6.krogu sta se v prekmurskem derbiju v Odrancih udarila domači Odranci in gostje iz Grada
na Goričkem.
3 točke so ostale v domačem nogometnem hramu, saj je naša ekipa zmagala z visokih 7:2.
Na srečanju se je najbolj »proslavil« Jernej Tkalec s 4 zadetki in prekinil nekoliko suhoparno
strelsko serijo.

Na obračunu z Gradom se je izkazal Tkalec s 4 zadetki, vratar Grada Kamnik pa je moral kar 7x po žogo v svojo mrežo

Tudi v 7. Krogu se je nadaljevalo zmagovalno obdobje saj so v Zrečah domačini morali
priznati premoč Odrančarjem s 1:4.
Uspeh je prišel v 8.krogu v Odrance iskat tudi Malečnik, a odšel prav tako praznih rok saj so
Odranci zmagali s 3:1.

V 8.krogu je bil premagan tudi Malečnik …
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V 9.krogu smo gostovali v Martjancih pri ekipi Čarde. Na precej težkem terenu in precej
mrzlem vremenu, se je že na ogrevanju poškodoval vratar Ščančar, med vratnicama je
odranska vrata uspešno čuval Gonc, za še eno zmago našega moštva pa je poskrbel Zelko
Boštjan.

V precej izenačenem obračunu je zmaga spet potovala v Odrance

V 10.krogu, ko so nam v goste prišli Stojnci je bilo srečanje precej težje od pričakovanj, saj so
se nam letos povprečni Stojnci odlično postavili po robu in celo vodili, toda četa trenerja
Škaperja je pravočasno vse postavila na svoje mesto in zadržala 3.točke doma.
Bilo je 3:2.

Stojnci so nam na domačem terenu povzročili nemalo težav…

Naslednjo soboto smo gostovali v Sladkem Vrhu pri ekipi Palome, kjer nam je bilo po tradiciji
zmeraj težko gostovati. Toda tokratni obisk ob avstrijski meji ni bil nobena izjema, saj smo po
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začetnem vodstvu z 1:0 in suvererni igri v prvem delu, v drugem že zaostajali z 1:2, a pozneje
v pičli minuti zaostanek prek Tkalca in Tompe nadoknadili in vseeno zmagali s 2:3.

Tudi iz Sladkega Vrha smo odšli veseli, čeprav je bilo čez tekmo precej težko

Naslednjo nedeljo pa smo se v 12.krogu množično odpravili na Kuzmo na Goričkem, kjer smo
gostovali pri ekipi Tromejnika, ki je bil v vse boljši formi. 800 gledalcev na Kuzmi je spremljalo
precej izenačen prekmurski derbi, toda videli le en zadetek. Odrančarjem je zmago in novo
veselje zagotovil Raduha Patrik.

Zadetek Raduhe je bil dovolj za novo zmago in temu primerno veselje po srečanju

V zadnjem jesenskem 13.krogu je v Odrancih gostoval direktni konkurent za prvo mesto,
ekipa Kovinarja iz Štor. Srečanje se je končalo brez zadetkov, Odranci so zadržali vodilno
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pozicijo na tretjeligaškem vzhodu in tako okitili z naslovom JESENSKEGA PRVAKA v 3.SNL-V za
sezono 2010/11

Srečanje z direktnim konkurentov Kovinarjem je bilo sila izenačeno

Članska ekipa po koncu jesenskega dela sezone 2010/11

Če na kratko pogledamo še skozi statistične podatke te jeseni, je naša ekipa na 13-ih medsebojnih
tekmah v jesenskem delu zbrala 32 točk, kar je absolutni klubski rekord v novejši zgodovini po
polovici prvenstva.
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Kar 35 krat so varovanci trenerja Škaperja zadeli mrežo nasprotnika kar je 4 zadetke več od
drugouvrščenega Simer Šampiona in 22 zadetkov več od Palome, ki je na 12.mestu nasprotnikovo
mrežo zastresla najredkeje med tretjeligaši.
Ekipa je prejela 15 zadetkov, kar je 2 gola več od Simer Šampiona, ki jih je prejel 13, zadnjeuvrščeni
Šentjur jih je prejel kar 30.
Najboljši strelec jesenskega dela je postal naš kapetan Zelko Boštjan, sledi mu še en domači
napadalec Tkalec Jernej.
Ekipa Odranec zaseda tudi 1.mesto na Fair Play lestvici z 51 kazenskimi točkami.
V odranskem športnem parku se je na tekmo zbralo približno nekaj manj kot 300 gledalcev, za
primerjavo povejmo, da se jih je v Gradu zbralo pribl. 634 na Kuzmi pa okrog 458 gledalcev.

MLAJŠE SELEKCIJE
Tudi mlajše selekcije v našem klubu so nadaljevale svoje prvenstva. V jesenskem delu smo v klubu
ukinili selekcijo starejših dečkov do 14 let in jo nadomestili s kadetsko ekipo do 16 let, ki jo vodi Alojz
Horvat.
Ostale selekcije so ostale identične prejšnjim letom.
Mladince še naprej vodi Zver Vlado, ekipa pa tekmuje v lendavski mladinski ligi, kjer trenutno zaseda
zlato sredine lestvice, torej 4.mesto med 8 ekipami. Najboljši strelec ekipe je Šernek Alen z 11 goli,
kar zadošča za 3.mesto na lestvici strelcev.

Mladinci

Kadetska ekipa se v letošnji sezoni meri v turnirskem sistemu znotraj MNZ M.Sobota.
Tekmujejo skupaj z vrstniki Čarde iz Martjanec in Grada na Goričkem. Ekipa zaseda trenutno 1.mesto.

Kadeti U-16
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Selekcijo do 12 let vodita trenerja Zakojč Damjan in Duh Matej, moštvo pa je po 7.krogih na
predzadnjem 7.mestu v lendavski ligi do 12 let s 3.točkami. Najboljši strelec ekipe je Copot David z 10
goli, kar zadošča za 13.mesto lestvice strelcev.

U – 12 in U-10

Nekoliko mlajši 10-letniki se prav tako merijo z vrstniki v lendavski ligi do 10 let. Njihov trener je prav
tako Zakojč Damjan, pomočnik pa Duh Matej.
Ekipa zaseda trenutno zadnje 8.mesto, najbolši strelec ekipe pa je Špilak Miha s 3 goli.
Najmlajšo selekcijo v klubu 8-letnike pa še naprej vodi izkušeni domači trener Smodiš Ivan. Potencial
med svojimi varovanci išče v lendavski ligi 8-letnikov.

U–8

PRIREDITVE V OKVIRU NK ODRANCI
Nk Odranci je tudi v letu 2010 sodeloval pri najrazličnejših prireditvah.
Že v začetku leta smo opravili občni zbor in kot je praksa že nekaj let zapored, skladno z njim
tudi zabavo za vse selekcije in člane kluba.
Priključili smo se vseslovenski čistilni akciji „očistimo Slovenijo v enem dnevu“ kjer smo
skupaj za ostalimi društvi, osnovno šolo in sovaščani pomagali pri čisčenju naše občine.
Prvega maja smo skupaj z občino Odranci izpeljali prireditev ob praznovanju praznika dela,
ki je letos potekala nekoliko drugače, kot smo jo bili vajeni prejšnja leta, saj je istočasno s
prireditvijo potekala tudi slovenost ob otvoritvi ceste mimo tovarne Carthago v obrtni coni
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Kamenice. Tam je tudi potekala prireditev skupaj z našimi regruti. Člani Nk Odranci smo
pomagali pri gostinskih delih.
Sredi meseca julija pa smo izpeljali tudi največjo prireditev v naši občini, tradicionalno, že
16.ajdovo noč.
Tudi ta je v letošnjem, iztekajočem se letu doživela kar precej sprememb v programu
prireditve.
Srečanje z našimi upokojenci je letos potekalo že v četrtek 8.julija.
V petek je bil program tradicionalen. Tokrat smo imeli goste iz slovenske glasbene scene, saj
nas je dolgo v noč zabavala skupina KINGSTON, kot predskupina pa je zbrane zabavala
domača skupina TROPIK.

Za odlično petkovo zabavo sta skrbeli domača skupina TROPIK in skupina KINGSTON

Največ sprememb v programu prireditve je bilo prav v soboto.
Program se je začel že ob 11 uri dopoldan, ko so se pričele tradicionalne Vaške igre, kjer so se
med seboj merili predstavniki ulic v občini.

Vaške igre 2010

Med igrami so se zbranim predstavila tudi društva, ki delujejo v naši občini.
Pozneje je sledil še kratek kulturni program, za njim pa premierno tekmovanje v „kuhanju
odranskega bograča“ oz. Ajdove kaše, ki je vzbudilo veliko pozitvnega navdušenja zbranih.
Zadnji dan tradicionalne 16.ajdove noči je v večerni zabavi zaključil ansambel
VAGABUNDI, ki je poleg odlične domače glasbe poskrbel tudi za nepozaben humoristični
šov program, seveda pa je poleg tega potekal tudi tradicionalni srečelov.
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Premierno kuhanje »odranskega bograča«

Večerna zabava z ansamblom VAGABUNDI

Ob koncu leta smo opravili še tradicionalni raznos koledarjev, ki so ga opravili igralci
članskega moštva in člani kluba.

POKALNO TEKMOVANJE IN GOSTOVANJE DRUGIH
REPREZENTANC IN KLUBOV v ŠRC ODRANCI
Tudi v tem letu smo sodelovali v pokalnem tekmovanju. V okviru pokala MNZ Lendava nas
je v polfinalu presenetljivo izločil član pomurske lige, ekipa Hotiza – La Storia. Hotižani so
bili boljši po loteriji strelov iz 11m.
Bolje nam je šlo v pokalu HERVIS oz.pokalu Slovenije, kjer smo v 16-ini finala presenetljivo
doma izločili drugoligaša Dravinjo Kostroj iz Slovenskih Konjic.
V osmini finala nam je žreb za nasprotnika določil takrat še prvoligaša Interblock iz
Ljubljane, kateremu smo se skozi vso srečanje dobro upirali, a vseeno izgubili z 0:2.
Srečanje si je v ŠRC ogledalo okrog 600 gledalcev.

V našem športnem parku pa so tudi letos gostovale reprezentance.
V Odrancih sta se tako udarili članski ženski reprezentanci Slovenije in Srbije in moški
reprezentanci Slovenije in Črne Gore ter Slovenije in Srbije do 17 let.
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V letu 2011 lahko takšnih tekem pričakujemo še več, kar pa je dokaz, da smo dobri gostitelji
in organizatorji tovrstnih srečanj na državnem in višjem klubskem nivoju.

MEDIJI O NAS
1.mesto po jesenskem delu sezone pa je kot strela z jasnega udarila tudi v pomurskih medijih
in drugih širom Slovenije. Na široko so se razpisali o potencialu kluba, organiziranosti in
morebitnem odhodu v 2.SNL.
V spodnjih vrsticah Vam le nekaj teh tudi prilagamo.

Članek v športnem dnevniku EKIPA
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petek 19.11.2010, 11:16,

SIOL.NET/sportal

Škaper popeljal Odrance na vrh tretje lige
Murska Sobota - Legendarni napadalec Beltincev in Mure Štefan Škaper, ki s 130
prvoligaškimi zadetki še vedno kraljuje na lestvici strelcev, je uspešen trener malega
kluba Odranci.

Občina Odranci v Prekmurju šteje komaj 1619 prebivalcev, a se danes lahko pohvali, da
je njihov nogometni klub jesenski prvak v tretji slovenski nogometni ligi - vzhod.
Odransko barko uspešno krmari nekdaj odlični napadalec Štefan Škaper, ki tudi kot
trener zagovarja napadalno taktiko.

Sedem točk naskoka pred drugouvrščenim

Štefan Škaper
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Tako so na trinajstih tekmah jesenskega dela dosegli kar 35 zadetkov, prejeli pa so jih
15, najbližji zasledovalec Simer Šampion pa zaostaja velikih sedem točk. Pa so
pričakovali tako uspešen prvi del prvenstva? "Vedeli smo, da je ekipa dobra, to pa, da
bomo prvi in bomo imeli sedem točk naskoka pred drugim, ni pričakoval nihče. Vedeli smo,
da bomo v vrhu, ampak tam na četrtem, petem mestu. Nad prvim mestom smo zelo
zadovoljni," pravi s 130 zadetki še vedno najuspešnejši strelec v slovenski prvi ligi Štefan
Škaper. Po mnenju slednjega v nižjih ligah temelji vse veliko bolj na spoštovanju,
atmosferi in časti, v vaških klubih se dela vse bolj s srcem in ne toliko za denar.

Razlike med ligami vedno manjše

Nekdanji napadalec Beltinec in Mure meni, da med ligami ni več takšne razlike, kot je
bilo nekoč in da pol njegove ekipe ob rednem in zavzetem treniranju lahko igrala tudi v
prvi ali drugi ligi. "Že tretji ligi se igra kvaliteten nogomet, vsi redno trenirajo po tri ali
štiri krat na teden. Liga je zelo izenačena in zanimiva. Sam sem bil navajen prve lige,
ampak tudi tretja liga mi je zanimiva. Tu imamo pomurske derbije, ki so dobro obiskani,
kar me spominja na čase, ko sem igral v Beltincih in smo igrali z Muro," pravi danes 44letni Škaper, ki se je po uspešni igralski karieri kot trener kalil v mlajših selekcijah
Mure, vodil je še Beltince, Bogojino in Gančane, bil pa je pomočnik trenerja in nekaj
časa tudi prvi trener pri Nafti.

V Prekmurju primanjkuje denarja, talentov pa je veliko

Med drugim so v jesenskem delu prvenstva v prijateljski tekmi pomlajani ekipi Nafte
nasuli sedem zadetkov, Škaper pa meni, da so Odranci trenutno bolj urejen klub kot je
Mura 05. In kako gleda na tekmovalno plat obeh najboljših prekmurskih klubov?
"Naftinim igralcem lahko dam samo kapo dol. Glede na situacijo in stanje v klubu, pa biti
na tretjem mestu, je impresivno. So me pozitivno presenetili. Enako tudi Mura 05, ki ima
velik potencial in nadarjene igralce. Če bodo vodilni vedeli to brusiti, nadgrajevati in
obdržati te talente, imajo velike možnosti vrnitev v prvo ligo. Seveda pa se morajo urediti
tudi druge stvari, ki so potrebne. Pri obeh klubih je težava le denar, talentov imamo veliko,"
pravi Škaper.
Članek SIOL.net/sportal, 19.11.2010
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In še veliko se je pisalo. Upamo lahko le, da se bo v letu 2011 še bolj.

Ob koncu kronološkega pogleda skozi leto 2010 lahko s ponosom
trdimo, da je bilo uspešno in da so bili vsi zadani cilji tudi skoraj v
celoti realizirani.
Seveda ob tem gre velika zahvala celotni upravi kluba, v prvi vrsti
neutrudnemu predsedniku kluba g.MARIČ MARJANU in
njegovemu pomočniku FERENČAK BRANKU, ter upranemu
odboru kluba.
Za pomoč se zahvaljujemo tudi OBČINI ODRANCI, ter županu
g.IVANU MARKOJU, vsem našim zvestim SPONZORJEM IN
DONATORJEM za izkazano zaupanje, vsem prostovoljnim delavcem
kluba, prostovoljnim društvom v Občini, Nk Lipa, vsem selekcijam
kluba, trenerjem in vsem Vam dragi naši prijatelji, gledalci, navijači,
da nam zaupate in nas podpirate.
Na Vašo podporo računamo tudi v letu 2011 in upamo, da se bomo v
takšnem ali pa še večjem številu srečevali tudi v prihodnjem letu.
Hvala in lep športni pozdrav.

NK ODRANCI

spremljal in pripravil: D.Č.

Vir slik:
-

Lastni arhiv NK ODRANCI
Erik Kavaš ( Pomurje.si)
Gregor Čiček ( Ekipa)
Večer.si
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