
OB KONCU LETA 2011 
 

          NK ODRANCI 
 

                                                                     

                                       

OB KONCU LETA 2011

                        

 
 



OB KONCU LETA 2011 
 

 "V vsaki zmagi je poraz, v vsakem porazu zmaga.  

Vztrajni zmagujejo." (italijanski pregovor) 

 

Spoštovani ! 

Izteka se še eno športno koledarsko leto. Za nami je še eno leto, ki je bilo posuto z obilico dogodkov 

znotraj našega kluba in v okolici. Izteka se leto, ki je v prvi polovici postreglo z veseljem in 

praznovanjem, v drugi polovici z vztrajnim privajanjem na razmere. 

Nogometni klub Odranci je tudi letos uspešno izpeljal vsaj tekmovanja v katerih sodeluje. Tudi v tem 

letu smo uspešno izvedli obe največji prireditvi, kresovanje ob prvem Maju in tradicionalno že 

17.ajdovo noč, V Odrancih smo gostili sloviti grški klub A.E.K. iz Aten in druge reprezentance, 

sodelovali pri čistilni akciji …. Skratka izpeljali smo vse, kar smo si na začetku leta 2011 zadali na 

občnem zboru. 

Vsekakor pa je tudi letos bila prva domena kluba nogomet. Kronološki pregled skozi leto bomo najprej 

posvetili članski ekipi našega kluba. 

ČLANSKA EKIPA 
Članska ekipa je jesenski del sezone 2010/11 končala na prvem mestu na tretjeligaški razpredelnici. Optimizma 

v ekipi v zimskem premoru ni manjkalo in motivacija je ekipo spremljala skozi priprave na preostanek sezone. 

Vodstvo ekipo je bilo popolnoma identično prejšnjemu, trener ekipe je bil še naprej Štefan Škaper, kader ekipe 

pa je bil enak jesenskemu delu, edina okrepitev je bil le Nikola Oluić na dvojno registracijo iz lendavske Nafte. 

Ekipa je pred uvodom v spomladanski del sezone v zimskih pripravah odigrala tudi nekaj prijateljskih tekem in 

dosegla sledeče rezultate: 

GANČANI – ODRANCI         2:5 
ALUMINIJ – ODRANCI         3:0 
ODRANCI – NAFTA              0:6 
ODRANCI – PLITVICA GOJANAC (CRO)  0:2 
ODRANCI – MURA 05         0:1 
ODRANCI – IŽAKOVCI         8:2 
ODRANCI – HOTIZA            8:1                         
 

 
 
 
 
 
 
Po prijateljskih srečanjih je bil čas za drugo polovico prvenstva v 3.SNL-vzhod. V uvodnem prvem 
spomladanskem krogu je v Odrancih gostovala Bistrica, ki nam je v jesenskem delu povzročila nemalo težav. 
Tokrat je bila boljša naša ekipa, mož odločitve v Odrancih pa je bil prav Nikola Oluić. 
Že naslednji teden se je igral derbi v Veržeju, kjer naša ekipa prav nič ni prepustila naključju. Zmago nad 
Veržejem s 0:3 sta zagotovila Zelko z dvema in Erjavec z enim zadetkom. 
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Sledil je derbi vrha razpredelnice.  V goste nam je prišel direktni konkurent, celjski Simer Šampion in v Odrancih 
pokazal, da resna namerava osvojiti naslov prvaka, saj so Celjani zmagali z 2:4, zadetka za našo ekipo pa sta 
prispevala Zelko in Raduha. Rane po porazu so bile zakrpane teden dni pozneje, ko je bil na Koroškem 
premagan Dravograd. Zelko, Tkalec in Žerdin so zadeli za našo ekipo, domač poraz je uspel z golom ublažiti 
Ljubanič. Zelko je doma skoraj sam razbil še Šentjur, za končnih 4:0 je zadel še Gostan. 
Pravo dramo smo spremljali v Gradu na Goričkem, kjer je dolgo časa kazalo na derbi brez golov. Rezultat 0:1 in 
zmago naše ekipe je v zaključku tekme zagotovil Jerebic Sandi. V 20.krogu je v Odrancih presentilo Zreče in z 
zmago 1:2 odščipnilo naši ekipi pomembne točke. Edini gol je dosegel Raduha. Na vselej težkem gostovanju v 
Malečniku se je končalo z remijem.  
 

                   
Gledalci smo videli po gol na vsaki strani, malečnikovega je zadel Zelko. V 22.krogu so Škaperjevi varovanci 
odigrali skoraj najboljšo tekmo v spomladanskem delu. V derbiju proti Čardi so zmagali z 4:2. Po zaostanku z 0:1 
so za našo zmago zadeli Raduha, Ivanič in 2x Zelko. Še bolj so se fantje namučili na gostovanju v Stojncih, kjer se 
je končalo s 3:3. Strelci so bili Sreš, Ivanič in Gostan. Na srečo je podobne rezultate dosegal tudi Simer in se 
nikoli ni popolnoma približal naši ekipi.  
 

                       
 
Tik pred zadnjimi odločitvami je v Odrancih gostovala še Paloma in morala priznati premoč z 3:1. Strelca sta bila 
Zelko in 2x Raduha. In Odranci smo prišli v situacijo, da bo derbi proti Tromejniku odločal o prvaku. Našim 
fantom je za naslov prvaka zadoščala le točka. In prav tako se je zgodilo. V Odrancih ni bilo golov, slavje po 
tekmi pa huronsko in šampionsko. 
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Sledilo je le še zadnje dejanje nepozabne sezone. Tekma, ki ni odločala prav o ničemer se je odvijala v Štorah, 
kjer pa je naša ekipa, kljub nepomembnosti srečanja ugnala še Kovinar z 1:3. Zmago sta z goli potrdila Zelko 2x 
in Tkalec. Ekipo pa je s tribun bučno podpirala formirana navijaška ekipa odrančarjev, ki so pozneje igralcem in 
vodstvu ekipe pripravili tudi nepozaben sprejem v Odrancih. 
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OSVOJITEV NASLOVA PRVAKA 3.SNL-vzhod SE JE V ZGODOVINO ODRANSKEGA 

NOGOMETA ZAPISALA KOT NAJVEČJI KLUBSKI USPEH V NJEGOVI ZGODOVINI !!! 
 

                                     
 
Po odlični sezoni 2010/11 je bil čas za poletni premor, ki pa je v naši ekipi prinesel obilico sprememb, katerih 
odranski navijači že dolgih let niso bili vajeni. Vodstvo kluba se je odločilo, da kljub prvemu mestu v prejšnji 
sezoni zavrne drugoligaško tekmovanje in se odloči še naprej tekmovati v 3.SNL-vzhod. Pozneje tudi ni našlo 
skupnega jezika s trenerjem Štefanom Škaperjem. Namesto njega je vodenje odranskega moštva prevzel Milan 
Koblencer. Prevzel pa je precej spremenjeno ekipo, napram prejšnji sezoni.  
 
Klub so v poletnem prestopnem roku zapustili: 
 

- Jerebic Aleksander (Nafta) 
- Sreš Dejan (Nafta) 
- Zelko Boštjan (Nafta) 
- Raduha Patrik (Nafta, potekla pogodba o dv.registraciji) 
- Horvat Denis (Turnišče) 
- Zlatar Daniel (Agroservis Beltinci) 
- Erjavec Gorazd (končal aktivno kariero) 
- Pejnovič Luka (Puconci) 

 
Ekipo pa so okrepili: 
 

- Duh Tadej (Nafta) 
- Voroš Patrik (dv.registracija iz nk Nafta) 
- Voroš Nino (dv.registracija iz nk Nafta) 
- Dugonjič Denis (Gančani) 
- Mlinarič Primož (nd Ptuj) 
- Kocet Robert (Nafta) 
- Balažic Mario 
- Duh Jernej 
- Raduha Danijel (Lipa) 
- Janev Boris (Mura 05) 
- Dirnbek Nino (Veržej) 
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V pripravljalnem obdobju je ekipa odigrala tudi nekaj spodaj imenovanih prijateljskih tekem: 
 
ODRANCI  - A.E.K Atene                    0:5 
IŽAKOVCI – ODRANCI                        1:4 
BELTINCI – ODRANCI                         4:1 
BOGOJINA – ODRANCI                      1:2 
ODRANCI – LIPA                                 6:1  

ODRANCI – GRANIČAR Kotoriba       5:1 

 
 
 
 
 
21.avgusta pa se je tudi začela nova tretjeligaška sezona, v katero je klub stopil z realnimi cilji, jesenski del 
zaključiti nekje na sredini razpredelnice. 
Za uvod je v Odrancih gostoval Grad in naša ekipa je sezono začela z zmago s 3:1. Zmago so z goli zagotovili 
Gostan, Voroš Nino in Tkalec. V drugem krogu na gostovanju v Sl.Bistrici, se je slika obrnila. Igra je bila veliko 
slabša in posledično je prišel prvi poraz s 3:1. Edini gol za našo ekipo je dosegel Žerdin. 
V 3.krogu je v Odrancih z 2:3 zmagal še Dravograd, Gostan je z dvema goloma odločil v 4.krogu na gostovanju v 
Zrečah, Tkalec pa v 5.krogu doma proti Palomi. 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 
Potem pa se je začela črna serija. Najprej poraz v 6.krogu proti Kovinarju v gosteh z 3:1, nato doma v derbiju 
proti Tromejniku z 1:2, in v 8.krogu kljub vzpodbudni igri na gostovanju pri Zavrču z 3:1. V 9.krogu nas je na 
domačih tleh premagal takrat direktni konkurent na lestvici, Stojnci s 3:1, Sledil je še poraz v Martjancih pri 
Čardi s 4:3, ki ga ni uspela ublažiti niti menjava trenerja, saj je Milana Koblencerja na klopi zamenjal Jože Rous. 
Svetel trenutek se je prikazal proti Veržeju, ko je Tkalec z golom odločil prekmursko prleški derbi. Ko smo že 
mislili, da bo vendarle bolje, smo ponovno doživeli hladen tuš, proti Malečniku, potem, ko smo že vodili s 3:0 in 
imeli zmago dobesedno v rokah. Na koncu je bilo 3:4. Za konec je ekipa doživela še grenak poraz na gostovanju 
pri Rakičanu s 3:0 in jesenski del sezone končala na 12.mestu 3.SNL-V. 
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POKALNE TEKME: 
 
Tudi v prejšnji sezoni je naša ekipa sodelovala v pokalnih tekmovanjih. Na nivoju pokala MNZ Lendava so fantje 
igrali v finalu pokala, ki je skupaj z dnevom nogometa tokrat potekal na mestnem štadionu v Lendavi. Kljub vlogi 
favorita, pa je v finalu bila boljša Hotiza, ki je našo ekipo pred 700 gledalci v Lendavi premagala s 4:1 in osvojila 
naslov prvaka pokala MNZ Lendava. 
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V novi sezoni je igranje v finalu prejšnjega pokala MNZ Lendava posledično pomenilo sodelovanju v pokalu 
HERVIS, kjer je v 1.krogu naši ekipi nasproti stal Veržej, ki ga je v Veržeju skorajda sam premagal Žerdin Mitja in 
s tremi zadetku našo ekipo popeljal v 2.krog, v katerem nam je žreb namenil ljubljanski Bravo1 Interblock, ki se 
v Odrancih sprehodil do četrtfinala. Bilo je 0:7, kar pa je pomenilo tudi slovo naše ekipe od pokalnega 
tekmovanja. Bolje nam je šlo v pokalu MNZ Lendava, kjer smo v 3.krogu v gosteh po streljanju enajstmetrovk 
premagali Virs Bistrico z 7:8. Za nadaljevanje pokala bo potekal žreb. Tekme se bodo igrale spomladi. 
 
 

                 MLAJŠE SELEKCIJE:  
 
 
 
Večina vseh selekcij v pogonu mlajših kategorij je tudi v letošnjem iztekajočem se letu sodelovala v ligah znotraj 
MNZ Lendava. V našem klubu delujejo selekcije mladincev, starejših dečkov do 14 let, mlajših dečkov do 12 let, 
starejših cicibanov do 10 let in mlajših cicibanov do 8 let, kar pa je tudi najmlajša selekcija v našem klubu. 
 
 
 
 
 
V klubu se lahko pohvalimo s trenutno izredno močno zasedbo mladinske ekipe, ki tekmuje v mladinski ligi MNZ 
Lendava. V lanski sezoni so mladinci prvenstvo zaključili na 4.mestu med 8 ekipami, a se ekipa lahko pohvali, da 
je bil Alen Šernek 3.strelec lige s 24 goli. Tako so bili poleg Šerneka pripravam članske ekipe pred novo sezono 
priključeni še Hozjan Gašper, Kavaš Benjamin, Horvat Patrik Smej Damir. Med njimi je vseeno dominiral Šernek 
in se izkazal z zadetkom na pripravljalni tekmi v Bogojini, ter igral tudi v začetni enajsterici proti A.E.K.-aju. 
Zanimanje za te igralce je pozneje pokazala tudi lendavska Nafta, h kateri so se na posojo priključili omenjeni 
nogometaši, prevsem z namenom, da si nabirajo izkušnje in da sčasoma dobimo podjetne igralce, ki bi lahko 
zastopali barve članske ekipe. Tako naš klub od teh igralcev v prihodnjih letih pričakuje še veliko znanja in 
predvsem nogometni zrel mladi domači kader.  
Tudi letos mladinci po polovici prvenstva držijo 4.mesto z 12 točkami. Med strelci pa sta najboljša Šernek Alen z 
13-imi in Horvat Patrik z 11 goli.  
Pred novo sezono so mladinci dobili tudi novega trenerja, saj je Zver Vladoja na klopi zamenjal Horvat Alojz. 
 

                     
 
 
 
 
 
Pred novo sezono se je formirala tudi ekipa starejših dečkov do 14 let, ki so v klubu zamenjali kadetsko ekipo. 
Njeno vodenje je prevzel Zakojč Damjan. V ligi 4 ekip pod okriljem MNZ Lendava je naša ekipa trenutno na 
zadnjem 4.mestu s 3 točkami. Najboljši strelec ekipe pa je Čurič David z 6-imi goli. 
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Dvanajtletniki so v ligi 8-ih ekip trenutno na 6.mestu. Najboljši strelec ekipe je trenutno Copot David s 16-imi 

goli.  

                                        

Še mlajši, destletniki trenutno zasedajo 5.mesto v ligi med 7 ekipami. Najboljša strelca ekipa sta Kavaš Vito in 

Hozjan Blaž s po 6 goli. Selekcijo do 10 let v letošnji sezoni s klopi vodi Smodiš Ivan. 

 

                                       

 

 

Najmlajši v našem klubu pa so osemletniki, ki se svojih prvih nogometnih prvin učijo pod vodstvom Smodiš 

Ivana. Igrajo pa v turnirskem sistemu lige, kjer se merijo skupaj s svojimi vrstniki. V 7.krogih so 4x remizirali, 2x 

zmagali in enkrat izgubili, vseeno pa jim je na prvem mestu posnemati nogometne zvezdnike s tv ekranov in se 

naučiti osnov za nadaljnje nogometno udejstvovanje. 
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Mlajše selekcije pa pred novo sezono čaka najverjetneje precej strukturnih sprememb, tako v trenerskih kadrih, 

kot tudi sami nogometni šoli, ki bo v prihodnjih letih najverjetneje postala veja zase. Poleg vseh ligaških 

obveznosti pa se mlajše selekcije udeležujejo tudi številnih pokalov, turnirjev »Rad igram nogomet« in 

udejstvovanja v programu Grassrots. 

 

GOSTOVANJE TUJIH KLUBOV IN               

REPREZENTANC v ODRANCIH: 
 

V letu 2011 so v Odrancih ponovno gostovali tuji klubi velikega formata in odransko zelenico izkoristili za 

priprave na novo prvenstveno sezono.  

 
 
 
Tako je letos v Odrancih gostoval grški mogotec iz Aten, ekipa A.E.K., ki je naše igrišče izkoristil za priprave na 
novo sezono grške Super lige in Evropske lige.  V Odrancih so se Grki mudili kar 2 tedna in bili nad uspehom 
priprav navdušeni, saj jim je vodstvo našega kluba in vzdrževalci vseskozi nudilo maksimalno dobre pogoje za 
dober in dovršen trening. Pripravljalne treninge je vseskozi spremljalo veliko okoliških trenerjev, katerim je 
grški klub skozi treninge ponujal nove trenerske in taktične zamisli. Sredi priprav je A.E.K. odigral tudi 
prijateljsko tekmo z našo ekipo, in jo premagal z 0:5. Toda Grki se v prvem delu niso posebej naigrali, saj jim je 
naša ekipa vseskozi nudila kvaliteten odpor. Do razlike v kvaliteti je prišlo v drugem delu, ko je padla večina 
zadetkov. Vseeno pa je bilo gostovanje tovrstnega kluba v Odrancih velika promocija za naš šport in želja, v 
prihodnjih letih pripeljati še koga podobnega. 
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Sredi novembra je bila v Odrancih odigrana še pokalna tekma reprezentanc Slovenije in Srbije v okviru 

regionalnega pokala. Reprezentanci sta se razšli z remijem 2:2, medtem ko je slovenska reprezentanca odigrala 

precej oslabljena, saj se je veliko znanih igralcev iz te selekcije mudil v svojih klubih v tujini.                 

 

            PRIREDITVE V OKVIRU NK ODRANCI: 
Tudi v letu 2011 je Nk Odranci sodeloval in pripravljal tradicionalne prireditve v Občini. Spomladi smo aktivno 
sodelovali v občinski čistilni akciji, kjer smo skupaj z drugimi društvi, osnovno šolo in prostovoljci čistili našo 
občini. 
 
Konec aprila smo izvedli tradicionalno kresovanje in postavljanje mlaja ob 1.maju, ki ga je nekoliko skalilo 
deževno in mrzlo vreme. 
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Sredi julija pa smo izvedli tradicionalno, že 17.ajdovo noč, ki je tokrat v primerjavi s prejšnjimi leti potekala 
nekoliko drugače. 
V petek, 9.julija smo imeli že tradicionalno druženje za mlade in mlade po srcu. Tokrat smo v goste povabili 
hrvaške legende PRLJAVO KAZALIŠTE, kot predskupini pa sta nastopili skupini AFTER END in DISSMISED. Petkovo 
prireditev je obiskalo okoli 2000 obiskovalcev, kar smo tudi nekje pričakovali. Petkov dogodek je v veliki meri 
uspel, kar nam predstavlja še večje izzive in voljo za prihodnje leto. 

 

                         
Sobotno dogajanje smo pričeli ob 13 uri popoldan, tokrat nekoliko drugače kot prejšnja leta. Tradicionalne vaške 
igre so letos zamenjali srečanje upokojencev in druženje z glasbo, ter kulturnim programom. Za glasbo je v 
vročem popoldnevu skrbel ansambel PREKMURSKI DEČKI, kulturni program za upokojence pa je pripravila 
osnovna šola Odranci. Zmes so svojo dejavnost na stojnicah predstavila vsa društva v Občini, pozneje je sledilo 
še tradicionalno „kujanje odranskega bograča“, v katerem je sodelovalo 8 ekip, zmagalo je društvo za šport in 
turizem Neuničljivo upanje Odranci. Seveda že popoldan ni manjkalo prave odranske ajdove kaše in pristne 
domače kapljice. Sobotno druženje je v večernem programu zaključil ansambel SAŠA AVSENIKA, ki je navdušil s 
pristnimi Avsenikovimi melodijami in na prireditveni prostor nagnetel 2000 obiskovalcev. Skladno z zabavo je 
potekal tudi tradicionalni srečelov. 
 

 

                    
 
 
 
Ajdova noč je uspela v vseh pogledih, predvsem sobotni obisk je presegel prvotna pričakovanja organizatorjev. K 
temu je v veliki meri pripomoglo tudi vreme, ki je bilo v obeh dneh sončno in vroče. 
Ob koncu leta nogometni klub Odranci čaka še raznos koledarjev ob koncu leta in občni zbor ter zaključek, 
kateremu danes prisostvujemo. Na njem bomo zaključili misli ob koncu leta, ter pripravili plane za prihodnje 
leto, v katerem nas čaka še več dela, saj bomo poleg tradicionalnih prireditev praznovali še 40-o obletnico 
nogometnega kluba Odranci. Tako bo potrebno veliko volje, da bomo kos vsem izzivom tudi v prihodnjem letu. 
 

 

        

 



OB KONCU LETA 2011 
 

 

                   MEDIJSKA PREPOZNAVNOST: 
 
Velik napredek je klub naredil tudi v medijih, saj so uspehi kluba bili velikokrat zapisani v raznih virih informacij. 
Predvsem velika prepoznavnost kluba se izraža v spletni strani NK Odranci, na kateri ljubiteljem odranskega 
nogometa med sezono vsak teden aktivno v branje ponujamo analize posameznih tekem članske ekipe, aktivno 
spremljamo rezultate mlajših selekcij in bralcem ponujamo fotogalerije s posameznih tekem, ter aktivno 
obveščamo o vseh novostih v nogometnem klubu. V podporo nam je tudi inovativni medij Facebook, ki je zaradi 
velikega spektra članov še bolj inovativen. Prek njega aktivno vabimo gledalce na posamezne tekme in 
prireditve in podobno kot na spletni strani informiramo bralce. Na njem imajo bralci tudi možnost komentiranja 
in izražanja mnenj. Predvsem ta dva medija nam v prihodnjem letu predstavljata velik izziv, saj ju bomo še 
dopolnjevali in nadgrajevali in Vam tako ponudili popoln spekter informacij v sliki in besedi.  
Predvsem večjo pozornost bomo v prihodnjem letu namenili mlajšim selekcijam. 
Obenem že več kot leto uspešno sodelujemo z medijskimi partnerji Golgeter.com, ki pokriva nižjeligaški 
nogomet v vzhodni Sloveniji, pomurskimi mediji kot so: Pomurec.com, Pomurje.si, Sobotainfo.com, 
Lendavainfo.com, nekateri članki so se pojavili tudi na spletnem portalu nogomania.com.  
Uspešno sodelujemo tudi s časopisom Pomurski šport, kjer tedensko pripravljamo najrazličnejše analize tekem. 
                                
 

                                                                              
 

                  

                                      

 

In na koncu seveda kot se spodobi smo se dolžni zahvaliti vsem, ki ste nam tudi v letu 2011 
pomagali. Zahvaljujemo se vsem našim zvestim pokroviteljem, sponzorjem in donatorjem 
za izkazano zaupanje, OBČINI ODRANCI za podporo, vsem članom kluba, UO NK Odranci, 
Vsem igralcem vseh selekcij, njihovim trenerjem in vodstvu, komunalnim delavcem, vsem 
prostovoljcem in VSEM VAM, dragi naši navijači, gledalci od doma in od drugod, da ste 
nam tudi letos nudili podporo in nas spremljali. 
 
HVALA VSEM !!! 
 
 
V upanju, da se bodo v letu 2012 stvari postavile na svoje mesto, Vas lepo pozdravljamo in Vam kličemo lep 
športni pozdrav do prihodnjega leta. 
 
Pripravil: Dejan Čurič 
 
 
Viri slik: 

- Lastni arhiv NK Odranci 
- www.nk-odranci.com in facebook NK ODRANCI 
- Pomurec.com (Voroš Damir) 
- Sobotainfo.com (Sobočan Aleš) 
- Lendavainfo.com 
- Pomurje.si (Erik Kavaš) 
- Gregor Čiček 

http://www.nk-odranci.com/
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