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Spoštovani,
Ponovno je leto naokrog in spet je čas za obujanje
spominov na zadnje leto. O letu 2013 lahko ponovno
govorimo, da je bilo za nogometni klub Odranci tako
tekmovalno, kot tudi poslovno uspešno. Kljub krizi, ki
vlada v Sloveniji smo uspeli premagovati ovire tako
finančne, kot organizacijske narave. Za pomoč se že v
uvodu moramo zahvaliti Občini Odranci in vsem našim
zvestim sponzorjem, ter prostovoljcem, ki tako ali
drugače pomagajo našemu klubu.
V spodnjih vrsticah Vam ponujamo vsakoletno
brošuro, kot spomin na leto 2013. Vzemite si nekaj
minut časa in podoživite vse lepe trenutke ki so se
zgodili v letu 2013.
Prijetno prebiranje.

UO NK ODRANCI
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ČLANSKA EKIPA V LETU 2013
» Vice prvaki sezone 2012/13, 3.mesto po polovici sezone 2013/14
Članska ekipa je spomladanski del sezone 2012/13 pričela s 6.mestom iz jesenskega dela sezone.
Ekipo sta s klopi še naprej vodila Rudi Viher in Sašo Fijavž. Klub se je med zimskim odmorom razšel s
trenerjem Krauthaker Jožetom. Posebnih sprememb v ekipi ni bilo, v njo so bili priključeni nekateri
igralci mladinske ekipe.
Odigranih je bilo precej prijateljskih tekem:
MARIBOR (mladinci) - ODRANCI 3:2 (0:2)

strelca: Vori, Žerdin
ODRANCI - MARIBOR 0:10 (0:6)
ALUMINIJ - ODRANCI 0:0 (0:0)
DRAVA PTUJ - ODRANCI 4:1
strelec: Dejan Sreš
SIMER ŠAMPION - ODRANCI 2:2
strelca: Žerdin, Graj
NAFTA 1903 - ODRANCI 0:1 (0:0)
strelec: Vori Rok
ODRANCI - ČRENŠOVCI 4:1 (0:1)
strelci: Kavaš B., Gostan, Jerebic, AG-Črenšovci
ZAVRČ - ODRANCI 0:0 (0:0)
ODRANCI - FRANACH (AUT) 0:6 (1x 45 min.)
strelci: Matjašec, Žerdin, Sreš 2x, Raduha, Vori
PODVINCI - ODRANCI 0:1 (1x 45 min.)
strelec: Sreš
ODRANCI - ČRENŠOVCI 3:1
strelca: Sreš D. 2x, Gostan

Članska ekipa po polovici sezone 2012/13
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Začetek spomladanskega sezone je zaznamovalo katastrofalno slabo vreme in »obupne«
igralne razmere. Tako je bila prva tekma spomladanskega dela s Kovinarjem odigrana kar v
Celju na umetni travi. Naša ekipa se je domov vrnila s točko in grenkim okusom proti
povprečnemu Kovinarju. Rezultat je bil 1:1, edini zadetek pa je prispeval Žerdin.
Še bolj razočarana se je ekipa vrnila iz gostovanja v Sl.Bistrici, kjer je bila tekma odigrana kar
v sredo, saj je bil prvi krog zaradi slabih razmer prestavljen. Bistrica je zmagala z 2:0.
Razmere za igro v Odrancih so bile teden dni pozneje »še bolj obupne« saj je igrišče v
Odrancih ponujalo igro bolj za vaterpolo, kot nogomet. Tako je bil derbi proti Tromejniku
odigran kar v Beltincih. Naši navijači so spremljali boljšo igro, med strelce se je dvakrat
vpisal Jerebic, toda Tromejnik je uspel rezultat izničiti z igralcem manj in z golom Bokana in
Čontale se je derbi končal pri 2:2.

Sledil je nov poraz, tokrat v Veržeju, kjer so prleki slavili s 3:1. Edini strelec za naše je bil
Sreš.

Naslednji konec tedna je vseeno prišla prva zmaga. In to na gostovanju v Rakičanu, kjer so
fantje zmagali z 2:5. Strelci so bili Jerebic, Gostan, Vori in dvakrat Sreš.
Po zmagi v Rakičanu je v Odrancih padel še Malečnik in to predvsem po zaslugi Raduhe, ki
je zadel dvakrat, medtem, ko je Jerebic zatresel lastno mrežo.
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Z identičnim rezultatom je ekipa premagala v gosteh tudi Čardo, v polno pa sta merila Sreš in
Graj.

Fantje so se precej namučili v 22.krogu, ko je v Odrancih gostoval Ljutomer. Zmaga je ostala
doma, za zmago z minimalno razliko pa je poskrbel Raduha.

Sledila je šesta zaporedna zmaga, žrtev so bile tokrat Zreče. V Zrečah smo spremljali tekmo v
hladnem vremenu in na razmočenem terenu, za zmago z 2:0 pa sta zadela Matjašec in Žerdin.

Derbi 24.kroga proti Gradu je več veselja prinesel naši ekipi. Rezultat se je vseskozi
spreminjal, končalo se je pri 3:2. Strelci za našo ekipo so bili Jerebic, Raduha in Gostan.
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Sledil je predzadnji krog in derbi v Beltincih, kjer se zbralo čez 1000 gledalcev, ki so videli
derbi v pravem pomenu besede. Zmaga je na koncu potovala Odrance. Za visokih 0:4 so v
polno zadeli Raduha, Vori, Tkalec in Gostan.

O derbiju so se precej na široko razprisali tudi nekateri vodilni športni mediji, med njimi je bil
najaktivnejši športni dnevnik EKIPA.
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Očitno pa je bila evforija po visoki zmagi v Beltincih prevelika, saj je v zadnjem krogu v
Odrancih Dravograd povsem nadigral našo ekipo in zmagal z 0:4.

Kljub temu porazu, pa je naši ekipi šla na roko tudi razlika v medsebojnih dvobojih proti
Šmarju in kljub grenkemu porazu ob koncu sezone smo se v Odrancih veselili končnega
drugega mesta in drugega največjega uspeha kluba. Prvak lige je že krog pred koncem postal
Veržej in se tako uvrstil v drugoligaško konkurenco.
Po koncu sezone 2012/13 se je ekipa precej prevetrila. Kar nekaj ključnih igralcev je moštvo
zapustilo:
-

Tkalec Jernej (Avstrija)
Gonc Jure (Avstrija)
Horvat Aleksander (Turnišče)
Sreš Dejan (Beltinci)

Vodstvo kluba pa je v klub uspelo zvabiti nekatere okrepitve:
-

Vogrinec Denis (Ljutomer)
Kocbek Damir (Ljutomer)
Bogdan Tadej (Ljutomer)
Botjak Mitja (Mura 05)
Levačič Saša (Nafta 1903)

Spremenila se je tudi struktura 3.lige. Ligo sta zapustila Veržej (Kot prvak lige se je preselil
med drugoligaše), Kovinar je kot zadnjeuvrščena ekipa prejšnje sezone izpadel iz tretjeligaške
konkurence, Zreče in Dravograd pa sta iz lige prostovoljno izstopili. Mesto Dravograda je
pozneje zapolnil Rakičan, v ligo pa so se preselili še Drava (Prvak ptujske SuperLige in
zmagovalec internih kvalifikacij med Dravo, Turniščem in Šoštanjem), Fosilum Šentjur
(prvak Štajerske lige) in Nafta 1903 (prvak Pomurske lige).
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Odigranih je bilo tudi nekaj prijateljskih tekem:
-

Črenšovci – Odranci 0:6
Odranci – Simer Šampion 0:3
Polet (HRV) – Odranci 3:4
Odranci – Maribor (Mladinci) 1:1
Odranci – Podvinci 3:0

PRED SEZONO ZMAGA PRVAKI POKALA MNZ Lendava, HKRATI PA JE
SLEDIL IZPAD IZ POKALA SLOVENIJE …
Še preden se je pričela nova sezona je moštvo odigralo dva pokalna obračuna. Kot prvi je bil odigran
9.8. na igrišču v Sr.Bistrici kjer je v finalu pokala MNZ Lendava za sezono 2012/13 naša ekipa moči
prekrižala z ekipo Turnišča in jih tudi gladko premagala. Kar 500 gledalcev je v Sr.Bistrici v soparnem
vremenu videlo 5 zadetkov, vse v mreži Turnišča. Za visoko finalno zmago in novo lovoriko v klubskih
so v polno zadeli Matjašec, Botjak, Vori, Gostan in Kavaš.

Žal pa se ni izšlo po načrtih v 1.krogu pokala Slovenije, kjer je za nasprotnika naši ekipi žreb določil
drugoligaša Šmartno ob Paki. Kar nekaj odsotnosti in hiter rdeči karton Mlinariča sta bila povod za
poraz z 0:2. Roko na srce pa se drugoligaš iz Celjske kotline v Odrancih ni posebej proslavil.
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Tretjeligaški uvod v novo sezono se je za našo ekipo pričel z gostovanjem na derbiju v Gradu. Tekmo
je zaznamoval razmočeni in sila slab teren sredi Goričkega. Vori je sicer poskrbel za hitro vodstvo
naših toda domači so ob polčasu že vodili z 2:1. Jerebic je sicer sredi drugega dela z glavo poskrbel za
izenačenje, Končni rezultat 3:2 za Grad pa je postavil Krpič in poskrbel za uvodni odranski poraz.

Naslednji konec tedna je na gostovanje v Odrance prišla ptujska Drava. Začetek tekme je
zaznamovalo močno neurje, ki je precej razmočilo teren v Odrancih, Drava pa se je prikazala kot sila
neugoden in močan tekmec in kaznovala prav vsako napako naše ekipe. Tekma se je končala pri
rezultatu 1:4 za Ptujčane. Za našo ekipo je v polno zadel Bogdan.

V 3.krogu je prišla pomembna zmaga za našo ekipo. Prva žrtev je postala ekipa Rakičana. Rdeči
karton domačega vratarja ob koncu prvega dela je dal vzpodbudo naši ekipi. Derbi se je zaključil pri
1:3 za našo ekipo, v polno pa so merili Gostan, Vori in Kocbek, medtem, ko je Levačič zatresel lastno
mrežo.
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SKOZI ČAS – 2013V 4.krogu so fantje povsem nadigrali novinca v ligi Šentjur in to kar na njihovem terenu. Kar 7x so
premagali domačega čuvaja mreže. Blestel je Gostan s hattrickom, zadetke so prispevali še Vori,
Botjak, Žerdin in Graj. Častni zadetek za domače je dosegel Tuhtar.

Sledil je hladen tuš na gostovanju v Ljutomeru. Gledalci so videli kar 3 sila lepe zadetke, veselili pa so
se domačini. Medtem, ko je že kazalo na remi pri 2:2, je Šnajder z bombo s 30m premagal Raduho in
Ljutomerčani so se veselili zmage. Naša strelca sta bila Žerdin iz 11m in Gostan.

Proti Bistrici je šlo tokrat nekoliko lažje, kot v prejšnjih sezonah.Tokrat ni bilo toliko težav, za
zanesljivo zmago s 3:0 pa so v polno merili Žerdin in dvakrat Gostan.

Sledil je derbi v Kuzmi proti Tromejniku, kjer je dolgo časa po zaslugi Gostana kazalo na zmago naših,
toda Čontala je tik pred koncem tekme izenačil na 1:1 in ekipi sta si razdelili po točko.
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SKOZI ČAS – 2013Proti Šmarju smo spremljali »tekmo živcev«. V 37.minuti je pordečel Žerdin, naši pa so kljub igralcu
manj odigrali odlično in uspeli zmagati z 3:2. Strelca sta bila Bogdan in dvakrat ponovno Gostan.

Vaje pa fantje niso uspeli ponoviti na derbiju v Lendavi proti Nafti 1903. Igra je bila precej
»okrnjena«, mreže pa so mirovali in ekipi sta si razdelili po točko.

V 11.krogu je Dravinja v Odrancih pokazala odličen nogomet, posledica je bila zmaga z 1:3. Trije hitri
zadetki so bili preveč, da bi jih naši fantje nadoknadili, edini je v polno meril Gostan.

Sledil je sosedski »El Classico« v Beltincih in apetiti so ponovno rasli. In to ne zastonj. Naša ekipa je
ponovno pokazala pravi obraz in rezultatsko gladko opravila z Beltinčani. 1000 gledalcev je videlo 5
zadetkov od tega 4 v domači mreži. Blestel je Botjak z dvema zadetkoma, svoje sta pristavila še Graj
in Žnidarič.
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SKOZI ČAS – 2013V zadnjem krogu je v Odrancih gostovala letos sila povprečna martjanska Čarda. Zmaga je bila gladko
domača. Po 90 minutah je semafor kazal kar 7:2, po prvem delu je bilo že 5:0 v korist naših. V polno
so merili Bogdan, Botjak, dvakrat Bogdan in kar trikrat Gostan. Za goste je častna zadetka dosegel
Recek.

Naša ekipa tako po polovici sezone zaseda 3.mesto na lestvici, prvak jesenskega dela je postala
Dravinja, sledi jim ptujska Drava. Lestvico zaključije martjanska Čarda.
Kralj strelcev je postal naš napadalec GOSTAN ROMAN, ki je nasprotnega vratarja premagal kar 15x.

Članska ekipa po polovici sezone 2013 / 14
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MLADINCI V LETU 2013
Prvaki mladinske lige 2012/13, tudi v novi sezoni pometajo s konkurenco
Mladinska ekipa je v letu 2013 postala gonilna sila mlajših selekcij v našem klubu. Odkar je
vodenje ekipe prevzel napadalec članske ekipe, Roman Gostan, je vse šlo le še navzgor. V
sezoni 2012/13 jim je bil praktično edini konkurent lendavska Nafta, ki pa je na koncu končal
sezono na 2. mestu s 7 točkami zaostanka za našimi mladinci.
Za vrhunec sezone so naši mladinci zadnjo tekmo sezone odigrali prav z neposrednimi
konkurenti iz Lendave in jih z rezultatom 3:1 na domači zelenici pred zavidljivim številom
gledalcev tudi premagali in se zasluženo veselili naslova prvaka mladinske lige MNZ Lendava
za sezono 2012/13.
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V naslednjo sezono je mladinska ekipa vstopila nekoliko pomlajena. Ekipo so zaradi
»preraščanja« generacije zapustili Zver Damir, Smej Dejvid in Vegič Jure, mladinska liga MNZ
Lendava pa je v sezoni 2013/14 ostala tudi brez Nafte 1903, katere mladinci so se preselili v
tekmovanje pod okriljem NZS.

Po polovici sezone naši mladinci zasluženo zasedajo prvo mesto. Zbrali so 30 točk, kar je tudi
popoln izkupiček, najbližji zasledovalci iz Turnišča jih imajo 10 manj, torej 20. Omeniti velja
tudi »turbulentno« razliko v golih naše ekipe, ki znaša kar 94:2. V jesenskem delu so fantje
»najhuje« nadigrali Polano in ji v Odrancih nasuli kar 40 zadetkov. Nekateri statistiki so
izračunali, da je gol padel na vsako minuto in nekaj sekund.
Ob koncu leta velja našim mladincem vsekakor iskreno čestitati na odličnih rezultatih.

Mladinska selekcija po polovici sezone 2013/14
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MLAJŠE SELEKCIJE V LETU 2013
Vsaka selekcija s svojim trenerjem, v klub prihaja vse več mlajših
V sezoni 2012/13 je tudi naš klub imel predstavnika v konkurenci kadetov do 16 let, ki
je v omenjeni sezoni zasedla 2.mesto takoj za lendavsko Nafto 1903. Ker je bilo v novi
sezoni v MNZ Lendava premalo prijav za omenjeno ligo, ima naš klub v novi sezoni
predstavnika v konkurenci do 15,13,11 in 9 let.
Selekcija do 15 let po polovici sezone zaseda 4.mesto v precej močni konkurenci, v kateri
dominirata ekipa Turnišča in Lendavske Nafte 1903. Najboljši strelec ekipe je Copot
David s 7 zadetki. Ekipo vodi trener Zver Aleš.
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Selekcija do 13 let je še v nekoliko boljšem položaju. Njihova pozicija po polovici sezone
2013/13 je 3.mesto takoj za vodilnim Turniščem in drugouvščeno Bistrico.
Tudi to selekcijo s klopi vodi Zver Aleš.

Selekciji do 11 oz. do 8 let igrata turnirski ligaški sistem brez vodenja lestvice.
Enajstletnike vodi trener Smodiš Ivan, najmlajše osemletnike pa Antolin Cvetko.
Navdušuje predvsem dejstvo, da se predvsem selekciji do 8 let pridružuje vse več otrok,
čeprav živimo v sorazmerno majhni vasi za iskanje mladih igralcev. Ob tem se moramo
zahvaliti tudi vsem staršem, ki otroke pridno spremljajo na vseh treningih in tekmah in
vzpodbujajo otroke za igranje nogometa.

Selekcija U-11

Selekcija U-9
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PRIREDITVE V OKVIRU NK ODRANCI
Kresovanje ob 1.maju
Tudi v letu 2013 je nogometni klub Odranci pripravljal prireditve v Občini Odranci ali tako ali
drugače sodeloval pri izpeljavi, le teh. Kot prva prireditev je bila tudi v letu 2013
tradicionalno kresovanje in postavljanje mlaja ob 1.maju z našimi rekruti. Prireditev je tudi
letos potekala ob koncu meseca aprila. Obisk je bil ponovno soliden za omenjeno prireditev.
Zbrane je dolgo v noč zabavala skupina Genial.

TRADICIONALNA 19. AJDOVA NOČ
Največja prireditev za nogometni klub Odranci je bila tudi v letu 2013 že 19. Izvedba
tradicionalne Ajdove noči, ki je tudi v tem letu potekala v dveh dnevih. Ponovno so nam na
pomoč pri organizaciji stopila vsa društva v občini in tudi sama Občina Odranci.
Kar se tiče glasbenih gostov, smo se v letu 2013 osredotočili na slovenske izvajalce.
V petkovem večeru je potekala zabava za mlade in mlade po srcu in tokrat tudi za nekoliko
starejše ljubitelje slovenske glasbe. Glasbeni gosti so bili člani skupine ČUKI, ki so popolnoma
upravičili sloves »zabavljačev vseh generacij«. Na prireditveni prostor se je »nagnetlo« čez
2000 obiskovalcev od najmlajših, do mladih in tudi starejših. Pozno v noč so se zabavali vsi,
saj Čuki enostavno niso nehali z zabavanjem publike. Bilo je res prešerno in veselo, kot se
spodobi.
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Sobotni dan je bil še nekoliko bolj pester, v primerjavi s prejšnjimi leti. Občina Odranci je
skupaj z društvi pripravila prikaz žetve s staro mlatilnico. Tako so obiskovalci ponovno obudili
nekdanji običaj, vsi mlajši obiskovalci pa so lahko iz prve roke videli, kako se je »želo« v
preteklosti, ko še ni bilo vse današnje mehanizacije.

Poskrbljeno je bilo tudi za najmlajše, ki sta jih s svojim šovom zabavala Medved Čalapinko in
Čarodej Toni.
Podjetje Carglass je kot eden izmed pokroviteljev Ajdove noči predstavilo popravilo
avtomobilskega stekla.

Po vseh predstavitvah in aktivnostih pa se je pričelo sedaj že uveljavljeno kuharsko
tekmovanje v »kujanju odranskega bograča« oz. Ajdove kaše. Ponovno smo naleteli na
precejšen odziv najrazličnejših ekip. Poleg domačih društev so kuhala tudi društva in ekipe iz
bližnje okolice, naj »odranski bograč« leta 2013 pa je skuhala ekipa Čebelarskega društva
Črenšovci.
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Prireditev pa se je kot vsako leto zaključila z večerno zabavo ob zvokih narodno- zabavnega
ansambla. Tokrat smo v goste ponovno povabili Ansambel Saša Avsenika, ki je ponovno na
prizorišče privabil okrog 2000 prijateljev avsenikove glasbe in Ajdove noči. Svoje je dodal še
nekdanji pevec originalne zasedbe Avsenikov, Alfi Nipič, tako, da je večer res popoln.
Sočasno je potekal tudi bogat srečelov, na katerem so obiskovalci pobrali prav vse nagrade,
ajdova kaša in ribe po odransko pa so obiskovalci razgrabili že v zgodnjem delu večera.
Ajdova noč je torej ponovno uspela in dokazala, da se Prekmurci znamo pozabavati tudi ob
zvokih slovenskih glasbenih izvajlcev. Prireditve se je v dveh dneh udeležilo, upamo si trditi,
nekaj čez 5000 obiskovalcev.

3. MEDULIČNI TURNIR V KARTANJU ŠNOPSA in DRUGE
PRIREDITVE
Zadnjo soboto v letu 2013 pa smo za vse ljubitelje igralnih kart pripravili že 3. Medulični
turnir v kartanju šnopsa, ki je tudi to leto potekal v dvorani Vaškega doma. Odziv je bil
napram letu 2012 še številčnejši. Na tekmovanju se je na koncu pomerilo 11 sestavljenih ulic,
ekipa Izseljencev, ekipa Prečnih ulic pa je odpovedala tekmovanje. Tako smo za igralimi
mizamo lahko sočasno spremljali okrog 100 kartašev, ki so se ponovno družili po domače.
Zmaga je na koncu pripadla ekipi Prešernove in Žitne ulice.

Ob koncu leta smo skupaj z iglalci mladinske in članske ekipe opravili tudi raznos koledarjev. Jeseni smo
sodelovali tudi pri organizaciji prireditve ob zaključku izgradnje optičnega omrežja. Prireditev je v organizaciji
občine potekala ob potočnem mlinu, klub pa je za ta dogodek poslal na igrišče mladinsko ekipo, ki se je v
revialni nogometni tekmi pomerila z izvajalci del optičnega omrežja, in zanesljivo zmagala.
Sredi decembra smo pomagali pri organizaciji 3.etape 1. Adventnega tekaškega pokala, ki je potekal ob potoku
Črncu. Pomagali smo pri vodenju prireditve in gostinskih delih.
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GOSTOVANJE TUJIH KLUBOV IN
REPREZENTANC V ODRANCIH

Kvalifikacije deklet do 17 in 19 let za Evropsko prvenstvo 2014
V letu 2013 smo v Odrancih pod streho pospravili kar dve zahtevni organizaciji kvalifikacij
deklet do 17 in 19 za Evropsko prvenstvo 2014. Organizacija kvalifikacij je bila deljena z
Beltinci in Bakovci.
Pri dekletih do 17 let smo spremljali kar 3 obračune in vselej je v njih sodelovala Slovenija.
Sredi vročega avgusta so Slovenje najprej ugnale Litvo z 8:0, nato izgubile z Belorusijo s 3:4 in
za konec izgubile še Belgijkami in se poslovile od nadaljnega tekmovanja.
Kvalifikacije so zaznamovale ekstremno visoke temperature, obisk pa je bil napram prejšnjim
letom precej številčnejši.

Sredi meseca septembra smo sodelovali pri organizaciji kvalifikacij za dekleta do 19 let.
Ponovno smo spremljali 3 tekme. V prvi je v Odrancih Slovenija remizirala z Italijo (2:2), kot
drugi obračun smo spremljali dvoboj Albank in Italijank, ki so ga zanesljivo dobile slednje, v
zadnjem obračunu pa je Slovenija v Odrancih premagala Albanke z 7:0. Slovenija se je od
tekmovanja poslovila zaradi slabšega razmerja proti Poljakinjam.

V letu 2013 smo v Odrancih predvsem na trening tekmah opazovali ponovno nekatere tuje
klube. V Odrancih so tako trenirali ukrajinski Arsenal iz Kijeva, slovenski prvak Maribor in več
madžarskih drugoligašev.
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PRIDOBITVE v ŠRC ODRANCI
Športni park Odranci v letu 2013 ni posebej spremenil podobe. Vseeno pa pa smo mu dodali
nekaj malenskosti.
Kot prva pridobitev je električni semafor s samostojno časovnico in prikazom rezultata skozi
vso tekmo.

Proti koncu leta se je pričelo premikati tudi pri izgradnji pomožnega igrišče, kjer si je izvajalec
del že nameril ravnine terena in počasi se bo pričelo z izgradnjo dolgo pričakovanega
pomožnega terena.

TEGA SI V BODOČE NE BI ŽELELI …

Poplave v na igrišču v Odrancih (marec 2013)
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HVALA VSEM ….
Ob koncu leta 2013 smo se dolžni zahvaliti
vsem, ki nam kakorkoli pomagate pri izvedbi
vseh naših aktivnosti. Zahvala gre Občini
Odranci, županu Ivanu Markoji, vsem
delavcem kluba, upravnemu odboru,
prostovoljcem, komunalnim delavcem, vsem
našim zvestim sponzorjem in donatorjem,
ter nenazadnje vsem našim zvestim
navijačem in gledalcem od doma in od
drugod.

Bilten »Skozi Čas 2013«
Pripravil: Nogometni klub Odranci ® vse pravice pridržane
Viri fotografij:
-

Lastni arhiv NK Odranci
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Simona Roudi, Blaž Novak, Matej Kranjec (Pomurec.com)
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Športni dnevnik EKIPA
Sašo Horvat @ NK Odranci
Nogometna zveza Slovenije

Bilten je izdan zgolj v promocijske namene in nima naklade tiska.

~ 23 ~

