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Spoštovani,  
 
Spet smo pred dejstvom, da bomo za leto dni starejši in 
ponovno je naokrog še eno koledarsko leto pod katerim 
bomo tudi v nogometnem klubu Odranci potegnili črto 
in leto 2012 bodo le še spomini. Za nami je sila 
zanimivo leto. Članska ekipa je igrala v dveh različnih 
zasedbah, delo z mladimi smo še okrepili, na veliko smo 
praznovali 40 let nogometa v Odrancih in gostili kar 4 
ekipe, ki so se pozneje borile v evropskih tekmovanjih.  
Pod streho smo kljub spremenljivemu vremenu spravili 
18. Ajdovo noč in v dveh dneh privabili blizu 4000 
obiskovalcev, tudi tokrat bili aktivni v občini Odranci in 
pomagali pri različnih aktivnostih… Skratka za nami je 
kreativno leto in že v uvodu velja zahvala vsem, ki ste 
nam tudi letos priskočili na pomoč. Sedaj, ko je čas 
zaključkov in analiz, Vam tudi tokrat v vpogled 
ponujamo brošuro ob koncu leta, da se skupaj 
spomnimo dogodkov, ki so zaznamovali to leto. 
 
Skozi brošuro se sprehodimo skozi vse selekcije in tudi 
skozi stranske dejavnosti, ki jih izvaja naš klub. 
 
Pa naj bo tako uspešno tudi leto 2013. 
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                         ČLANSKA EKIPA 

 
Po zmagovalni sezoni 2010/2011 se je ekipa v naslednji sezoni drastično spremenila in 

jesenski del sezone 2011/2012 končala na 12.mestu. S klopi se je poslovil trener Jože Rous, ki 

je v zadnjih krogih zapolnil vrzel na trenerski klopi. Na trenersko klop je klub postavil 

nekdanjo trenersko legendo kluba, Štefana Kozica. A, ker Kozic ni imel ustrezne licence za 

samostojno vodenje tekem v 3.SNL-V, mu je klub moral najti tudi pomočnika z ustrezno »A« 

licenco. Tako je na klop zraven Kozica sedel še Krauthaker Jože. Skupaj sta se znašla v 

izredno težki situaciji, z nalogo, sezono končati vsaj izven cone izpada iz lige in po možnosti 

ekipo pripeljati na sredino razpredelnice. 

Vodstvo kluba je pripeljalo tudi nekatere okrepitve. Klub so tako okrepili: 

- Aleksandar Pejčić (prost igralec) 

- Bojan Matjašec (Nafta Lendava) 

- Leon Sreš (dv.registracija iz Mure 05) 

 

Za slednjega se je pozneje izkazalo, da celotni spomladanski del sploh ni zaigral v našem 

dresu, na preizkušnji so bili tudi trije madžarski mladci, katerih prestop pa je pozneje padel v 

vodo. Vodstvo kluba je aktiviralo tudi nekaj mladincev. 

Kluba v zimskem prestopnem roku ni zapustil nihče je pa z igranjem v začetku 

spomladanskega dela hitro prenehal Aleksandar Pejčić. 

 

 

 

 

Odigranih je bilo tudi nekaj prijateljskih tekem: 

 

Nafta – Odranci                                       3:0 

Mura 05 (mladinci) – Odranci                0:0 

Odranci – Hodoš                                    12:0 (Kociper 6x, Žerdin(11m), Horvat P., Gostan, Voroš 3x)               

Odranci – Gančani                                 10:5 

Polana – Odranci        0:0 

Odranci – Beltinci                                  3:3 (Ivanič 2x, Duh T.)  

Odranci – Ljutomer                                2:0 (Kociper 2x) 

Virs Bistrica – Odranci                          1:1 (Tompa) 

Turnišče – Odranci                                0:2 (Tompa, Voroš N.) 
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Za prvenstveni uvod je naša ekipa gostovala v Gradu in proti bistveno spremenjeni ekipi 

domačinov za uvod izgubila z 0:2. Tkalec Jernej je z edinim zadetkom poskrbel za pomembno 

zmago doma proti Sl.Bistrici, še več upanja je vlivala velika zmaga v Dravogradu, kjer sta za 

zmago z 1:2 z goloma posrkbela Tkalec in Gostan. Sledila sta dva neodločena rezultata. 

Najprej doma proti Zrečam in nato v Sladkem Vrhu proti Palomi. Obakrat je bilo 1:1. V 

deževnem 19.krogu je v Odrancih gostoval Kovinar in moral priznati premoč naši ekipi. Edini 

zadetek je prispeval Žerdin. Eno boljših tekem v spomladanskem delu je ekipa odigrala v 

Kuzmi, kjer je z 1:3 premagala Tromejnik, krog pozneje pa se doma odlično upirala 

favoriziranemu Zavrču, a kljub zadetkoma Tkalca in Žerdina izgubila z 2:3, čeprav bi si 

zaslužila vsaj remi. Sledili so trije grenki porazi. Najprej poraz v Stojncih s 3:0, nato doma 

proti Čardi z 1:2 in še hujši poraz v Veržeju s kar 4:0, kar je ekipo pahnilo v ogorčen boj za 

obstanek v katerega je bilo vključenih kar 5 moštev. Predzadnje srečanje v Malečniku je bilo 

za »biti, ali ne biti », toda ekipa je nalogo opravila z odliko in premagala Malečnik z 0:2. 

Zadela sta Žerdin in Gostan. 

 

              
 

 Sledil je le še zadnji krog, ko je v Odrancih gostoval Rakičan in srečanje je odločalo o 

obstanku, saj pred zadnjim krogom še vedno ni bilo prav nič jasno, kdo se bo poslovil od 

tretjeligaške konkurence. Srečanje v Odrancih je bilo prava »živčna bomba« toda ob začetnem 

pritisku Rakičana je naša ekipa goste dobesedno razbila. Zabili so jim kar 5 zadetkov. Blestel 

je Mlinarič z dvema lepima zadetkoma, ostale tri so prispevali še  Žerdin, Tkalec in Gostan.  

Sezono je tako naša ekipa končala kar na 9.mestu, Rakičan je kljub porazu v Odrancih ostal v 

ligi, iz nje pa sta se »uradno« poslovila Bistrica in Paloma. Slednji so se tudi dejansko 

poslovili, Bistrica pa je ostala v ligi, predvsem po zaslugi izstopa iz lige ekipe Stojnci, ki so se 

preselili v novoustanovljeno ptujsko SuperLigo. 
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Vodstvo kluba je takoj po sezoni pričelo nemudoma skrbeti za okrepitve za novo sezono 

3.SNL. Namreč tokrat presenečenja niso bila dovoljena in potrebno se je bilo okrepiti za novo 

sezono, če želi ekipa ciljati na višja mesta. Vodstvo je ciljalo predvsem na okrepitve iz 

lendavske Nafte, ki je medtem objavili stečaj kluba in padla v Pomursko ligo 

Tako so ekipo okrepili: 

 

- Jerebic Aleksander (Nafta Lendava) 

- Raduha Patrik (Nafta Lendava) 

- Sreš Dejan (Nafta Lendava) 

- Vori Rok (Nafta Lendava) 

- Žnidarič Dejan (Ljutomer) 

- Graj Luka (Bistrica) 

 

Klub pa so zapustili: 

 

- Kociper Sašo (Črenšovci) 

- Duh Tadej (Nafta 1903) 

- Ivanič Mihael (Nafta 1903) 

- Horvat Aleksander ( ŠD V.Polana – posoja) 

 

Na trenerski klopi sta po intenzivnih pogovorih ostala trenerja Kozic Štefan in Krauthaker 

Jože. 

Moštvo je pred sezono odigralo tudi več prijateljskih tekem: 

 
Odranci – Odranske legende    5:1 

21.7.2012 NK ODRANCI - Polet Sveti Martin 1-1 
Strelec : Tkalec Jernej 
22.7.2012 NK Turnišče - NK ODRANCI 1:2 
Strelca: Graj Luka, Žerdin Mitja 
28.7.2012 NK ODRANCI - NK Črešovci  4:1 
Strelci: Gostan, Žerdin, Horvat P., Raduha 
29.7.2012 NK Gančani - NK ODRANCI  2:3 
Strelci: Tompa, Žerdin, Graj 
01.8.2012 Polana - NK ODRANCI 
Strelci: Žerdin 2x, Matjašec, Tompa, Sreš 
04.8.2012 Žuto Plava Noč Beltinci – Turnir 
NK Odranci: NK Nafta 1903 1:0   
Strelec : Tompa 
FINALE : 
NK ODRANCI - Beltinci 2:0  
Strelca: Mlinarič, Tompa 
05.8.2012 Turnir Kobilje 
ODRANCI - HOTIZA 3:1 
Strelci: Tompa, Balažic, Raduha 
KOBILJE - ODRANCI 0:4 
Strelci: Tompa, Vori, Horvat P., Žerdin 
Bratonci - ODRANCI 0:14 
 NK ODRANCI - Ljutomer 2:1 
Strelca: Graj, Gostan 
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Sezona se ni pričela ravno po načrtih in prvotnih pričakovanjih. Namreč v 1.krogu je v 

Odrancih bila uspešna Bistrica in štart v sezono je bil po porazu 0:1 precej »skaljen«. Po 

tekmi je z mesta trenerja odstopil Kozic Štefan in srečanje 2.kroga v Šmarju pri Jelšah je s 

klopi samostojno vodil Krauthaker Jože. V deževnem nogometnem maratonu v Šmarjah so 

naši fantje odnesli točko, ki jo je večkrat reševal »Feri«. Pred tretjim krogom je vodstvo kluba 

na trenersko mesto pripeljalo mladega Rudija Viherja. Menjava trenerja je takoj prinesla 

rezultat v 3.krogu doma proti Kovinarju, ko so naši fantje s 5:1 »torpedirali« goste. 4.krog in 

srečanje v Kuzmi bomo skušali čimprej pozabiti. Poleg rdečega kartona Sreša je naša ekipa 

izgubila s 3:0. Toda vse je bilo drugače v 5.krogu, ko je v Odrancih gostoval Veržej. Goli 

Tkalca, Tompe in Sreša so bili dovolj za pomembno zmago s 3:1. Niz se je nadaljeval tudi 

teden dni pozneje, ko so fantje ponovno doma zmagali. Tokrat Rakičan. Srečanje sta z goloma 

odločila Raduha in Sreš. Srečanje 7.kroga v Malečniku se je v določenem trenutku že zdelo 

dobljeno.  

 

     
 

Dva gola domačih sta prinesla »hladen tuš« in točke so ostale v Malečniku. Krizo naše ekipe 

je v 8.krogu dodatno poglobila še Čarda. Derbi v Odrancih je z edinim zadetkom na tekmi 

odločil Flisar. Za srečanje v Ljutomeru lahko govorimo, da je bilo eno boljših v jesenskem 

delu. Dominantna igra skozi vso srečanje je prinesla dva zadetka, za katera sta poskrbela Sreš 

in Tompa, kar je bilo dovolj za zmago v »prleški prestolnici«. Pravtako eno boljših tekem je 

ekipa odigrala doma proti Zrečam in v težkih pogojih »prebila« muhastega nasprotnika in ga 

premagala s 4:1. Strelci so bili Jerebic, Tkalec, Tompa in Vori. Derbi v Gradu je bil dobljen 

do 89.minute, ko so fantje prejeli poceni zadetek v protinapadu. Po remiju je bil edini naš 

strelec Tkalec. »El classico« proti Beltincem je bil na meji živcev. Sosedje smo si razdelili po 

točko, zadetek za našo ekipo je prispeval Gostan. Srečanje si je ogledala 800-glava množica. 

Za konec jesenskega dela smo gostovali še v Dravogradu, kamor smo se odpravili sila 

oslabljeni. Srečanje je zaznamovalo lovljenje domačega vodstva z 1:0 izenačenje in vodilni 

gol Tompe, ter pozneje še njegova poškodba. Dravograd smo zapustili dvignjenih glav in se 

vendarle v sproščenem vzdušju odpravili na »zimski počitek. 
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                                 POKALNA TEKMOVANJA 

 
Tudi to leto smo bili udeleženci pokalnih tekmovanj tako na nivoju NZS, kot tudi MNZ 

Lendava.  

V Pokalu Slovenije smo se poslovili v 2.krogu oz.osmini finala, kjer nam je Interblock odčital 

pravo nogometno lekcijo in morali smo se posloviti s porazom 1:7.  

Veliko bolje nam je šlo v pokalu MNZ Lendava, kjer smo po nekaj sušnih letih tokrat le 

uspeli osvojiti lovoriko, s katero je ekipa na lep način zaključila sezono 2011/2012. V Kobilju 

so se v finalu pomerili z ekipo Turnišča in uspeli zmagati s 4:1 in osvojiti pokal MNZ 

Lendava. Strelca v finalu sta bila Žerdin iz 11m in trikrat Gostan Roman. 

 

                
 

V sezoni 2012/13 so bili fantje ponovno udeleženci pokala Slovenije. V 1.krogu jim je žreb 

namenil že precej težkega nasprotnika, drugoligaša Belo Krajino. Toda fantje so dokazali, da 

se lahko kosajo tudi z nasprotniki v višjih ligah in srečanje so z goli Graja, Tompa in 

avtogolom Lunderja dobili s 3:2, ter se uvrstili v 2.krog in za nasprotnika dobili prvoligaša 

Triglav iz Kranja. Tudi na tem srečanju so se favoriziranemu nasprotniku skozi vso srečanje 

odločno upirali in si pri rezultatu 0:0 priigrali celo podaljšek. Ob koncu drugega podaljška so 

malce pošle moči in koncentracija, Triglav pa je z goloma Poplatnika in Jelarja vseeno 

napredoval v četrtfinale, čeprav veliko težje, kot so si mogoče predstavljali. 

 

V pokalu MNZ Lendava se je ekipa direktno uvrstila v 3.krog, kjer je sredi septembra brez 

težav na domačem terenu premagala Gaberje s 7:1, ter čaka nasprotnika v polfinalu domačega 

pokala. 
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                                 MLAJŠE SELEKCIJE 

 
MLADINCI 

 
Mladinska selekcija je v sezoni 2011/12 osvojila 5.mesto med 9.ekipami in imela 3.strelca 

lige, Horvat Patrika z 19 zadetki, kar je bilo glede na potencial ekipe pod pričakovanji vodstva 

kluba. Alojza Horvata je na mestu trenerja pred sezono 2012/13 zamenjal napadalec članske 

ekipe Roman Gostan. Ekipa je zaigrala drugače in prišli so razultati s katerimi mladinci po 

jesenskem delu sezone 2012/13 zasedajo 2.mesto, s točko zaostanka za lendavsko Nafto.  

Ekipi se pozna tudi priključenost nekaterih igralcev v člansko ekipo in učinkovitost, saj so 

zaenkrat mrežo nasprotnika zatresli kar 49 krat, od tega je najboljši stelec Horvat Patrik z 11 

goli. 

 

                            
 

U-16 – KADETI 
 

Selekcija kadetov je v sezoni 2012/13 zamenjala selekcijo U-14. Razlog je bil predvsem v 

majhnem številu otrok v starostni kategoriji od 12 do 14 let. Ekipa s trenerjem Alojzem 

Horvatom tekmuje v kadetski ligi MNZ Lendava, v kateri pa poleg naše ekipe sodelujeta zgolj 

še Nafta 1903 in Dobrovnik. Kadeti zasedajo sicer 2.mesto na lestvici s 16 zbranimi točkami, 

najboljši strelec ekipe pa je Raduha Florijan s 7 zadetki. 
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U -12 
 

Dvanajstletniki pod vodstvom trenerja Aleša Zvera, trenutno po polovici sezone zasedajo 

5.mesto med devetimi sodelujočimi ekipami v ligi U-12 na območju MNZ Lendava. 

 

                                  
U-10  
 

Z desetletniki zaenkrat zelo uspešno dela domači trener Smodiš Ivan. Desetletniki se sicer 

borijo v turnirsko ligaškem sistemu. So pa ena redkih mlajših selekcij, ki so takoj po sezone 

bore malo počitka, saj se medtem merijo na turnirjih »Rad igram nogomet«, kjer so se v 1. 

Fazi tekmovanja skupaj s Turniščem prebili v 2.fazo tega tekmovanja.  

 

                               
U-8   
 

Tudi našo najmlajšo selekcijo v klubu smo pred novo sezono precej prevetrili. K sodelovanju 

je klub povabil nekdanjega odličnega igralca Antolin Cvetka, ki je rade volje prevzel vodenje 

generacije osemletnikov. Odziv je vse večji, saj se je vadbi pridužilo tudi nekaj šestletnikov. 

V ligi MNZ Lendava igrajo pravtako turnirski sistem, sodelovali pa so tudi na turnirjih »Rad 

igram nogomet. 
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GOSTOVANJE TUJIH KLUBOV IN 

REPREZENTANC V ODRANCIH 

 
Tudi v letu 2012 se lahko pohvalimo, da smo v Odrance privabili številne tuje klube in 

reprezentance. 

Že sredi meseca aprila sta se v regionalnem pokalu v Odrancih pomerili reprezentanci 

Slovenije in Madžarske do 20 let. 

 

                       
Ker nami tovrsten izziv očitno ni bil dovolj smo vložili pobudo za gostovanje dela kvalifikacij 

evropskega prvenstva deklet do 17 let, ki je v Odrancih potekalo sredi meseca septembra. 

Organizacija teh kvalifikacij je od nas zahtevala sila veliko dela in priprav. Na naši zelenici so 

se tako pomerile reprezentance Islandije in Estonije, Slovenije in Islandije, ter za konec 

Slovenije in Estonije. Predvsem na tekmah naših reprezentantk smo naleteli na precejšen 

obisk, kar je še dodatno potrdilo, da smo se o soorganizaciji kvalifikacij odločili pravilno. Del 

kvalifikacij je potekal v Beltincih. 

 

                         
Sredi poletja je na našem štadionu treniral tudi poljski velikan, Wisla iz Krakowa, v trening 

tekmah zaprtega tipa za javnost pa so se pomerili Baku (AZE)  in Inter Zaprešič (CRO), ter 

Arsenal Kijev (UKR)  in Videoton (HUN). Še bolj pestro dogajanje je bilo za 40-obletnico 

kluba sredi meseca junija. 

Tudi tokrat smo se kot gostitelji zelo dobro izkazali in že kujemo načrte za prihodnja leta, da 

bi gostili tudi uradna tekmovanja na nivoju evropske nogometne zveze. 
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40 LET NOGOMETA V ODRANCIH 
 

Sredi meseca junija smo obeležili poseben jubilej in praznovali 40 let nogometa v Odrancih. 

Prireditev je potekala v dveh dneh in v športni park privabila veliko ljubiteljev nogometa v 

Odrancih.  

 

V Soboto 23.6.2012 smo v dopoldanskem času pripravili tekme mlajših selekcij našega kluba 

in klubov iz okolice. Tekme si je ogledalo precej staršev otrok, otroci pa so prav prvi obeležili 

našo obletnico. Na naše mlajše selekcije smo še prav posebej ponosni, pa čeprav o 40 letih 

nogometa v Odrancih vedo bore malo. Dopoldan je bil vseeno vesel in prijeten. 
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»PONOVNO SO SE ZBRALI, DA BI SKUPAJ IGRALI IN 40 LET NOGOMETA 

V  ODRANCIH NOGOMETNO PRAZNOVALI« 

 

Po nekaj urah premora smo ob 16.uri popoldan spremljali prav posebno revialno nogometno 

tekmo. Nasproti sta si stali ekipi NK Odranci 2011/2012 in Odranske legende. Slednjim se je 

pridružilo veliko nekdanjih igralcev našega kluba, ki so tako ali drugače oblikovali klub pred 

leti. Srečanje je bilo precej čustveno saj so se po večih letih srečali igralci, ki so nekoč krojili 

odranski nogomet.  

Bilo je zelo lepo, boljša pa je bila ekipa NK ODRANCI 2011/2012. 

Še postave: 

 
Postava Odranci:  
Gönc M., Duh J., Gönc J., Matjašec, Balažic, Žerdin (C), Mlinarič, Kociper, Tkalec, Tompa, Gostan 
igrali so še: Horvat A., Hozjan, Kavaš, Horvat P., Zver, Duh T., Raduha, Graj, Vori, Ivanič, Sreš D. 
TRENER: Marič Marjan (Mataj) 
Postava Odranske Legende: 
Ščančar Franc (Feri), Jerebic Aleksander (Sandi), Virag Drago (Sančo), Simon Hozjan (Simek), Borovič 
Jernej (Boro), Borovič David (Dado), Virag Srečko (Keko), Mertik Bojan (Merta), Zadravec Matej 
(Mataš), Zadravec Peter (Palak), Kavaš Stanislav (Slavi), Vegič Ciril (Vega), Silvo Hozjan (Šuri) (C), 
Berendijaš Bojan (Bojč), Zakojč Damjan (Zaka), Kavaš Sebastjan (Duza), Kavaš Aleš (Seri), Zver Aleš 
(Zverek), Raduha Danijel (Taljanek), Raduha Borut (Borči), Balažic Vladimir (Mlinski) 
TRENER: Kozic Štefan (Pišta) 
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PREKMURSKO ŠTAJERSKI »EL CLASSICO« PRED 800 GLEDALCI BREZ 

GOLOV 

 

V nadaljevanju sobotnega programa smo spremljali prekmursko-štajersko poslastico med 

Muro 05 in Mariborom, ki si jo je ogledalo zavidljivo število gledalcev. Na tekmi ni manjkalo 

znanih obrazov, kot so Zlatko Zahovič, Miran Pavlin, direktor NK Maribor Bojan Ban in še bi 

jih lahko naštevali. Sicer za prijateljski nivo, trda tekma je postregla z dobro igro, izostali pa 

so le zadetki, saj so mreže mirovale.  

Sobotno dogajanje se je zaključilo v sproščenem vzdušju pod pokritim šotorom. 
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SLAVNOSTNA PROSLAVA OB 40 OBLETNICI NOGOMETNEGA KLUBA 

ODRANCI 

 

Nedeljsko dogajanje se je pričelo pod pokritim šotorom ob 14. Uri popoldan, ko je potekala 

slavnostna proslava in podelitev priznanj, zahval in plaket najzaslužnejšim za delo v 

nogometnem klubu Odranci v zadnjih 10 letih letih. Za spremljevalni program je poskrbela 

Osnovna šola Odranci, slavnostna govornika pa sta bila župan občine Odranci g. Ivan 

Markoja in predsednik nk Odranci g.Ferenčak Branko.  

Župan je podelil najvišje odlikovana občinska priznanja za delo na področju športa in 

nogometa. 

Te so prejeli: 

- Marič Marjan 

- Dominko Stanislav  

- Gostan Matija 

- Nogometni klub Odranci 

 

 

  

   
 

Klub je nato podelil še plakete za dolgoletno in prizadevno delo v klubu in nogometa. 

Plakete nogometnega kluba Odranci so prejeli: 

- Zver Vladimir 

- Smodiš Ivan 

- Borovič Venčeslav 

- Markoja Ivan 

- Hozjan Silvo 

- Občina Odranci 
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Priznanja nogometnega kluba Odranci za kreativnost in dolgoletno delo v klubu so prejeli: 

- Društvo PGD Odranci 

- Klub malega nogometa Odranci 

- Klub mladih Odranci 

- Osnovna šola Odranci 

- Nogometni klub Lipa 

- Medobčinska nogometna zveza Lendava 

- Bogdan Štefan 

- Tompa Stanislav 

- Kuzma Silvester 

- Kavaš Stanislav 

- Zakojč Damjan 

- Horvat Drago 

- Čurič Ignac 

- Smodiš Stanislav 

- Kavaš Franc 

- Sabotin Janez 

- Mertik Bojan 
 

                          
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  NK ODRANCI SKOZI ČAS  
 

2012 

"AZERBAJDŽANSKI BAKU PREMOČAN ZA SOBOŠKO MURO 05" 

 

Po proslavi se je nadaljeval nogometni program. V prvem nedeljskem obračunu sta si nasproti 

stala soboška Mura 05 in Baku iz Azerbejdžana. Ekipi sta se razšle z visoko zmago Bakuja s 

kar 4:0. Strelci so bili: Juninho 2x, Verpakovskis in Kovačevič. 

 

Postavi: 

 
Postava Mura 05: 
Luk, Gomboc, Barbič, Kramar, Horvat, Rogač, Vaš, Gruškovnjak, Jelič, Eterovič 
igrali so še: Drakovič, Travner, Janža E., Kouter, Maruško, Bohar, Fajič, Majer 
TRENER: Ante Šimundža 
  
Postava FC Baku: 
Mammadov, Popxadze, Kovačevič, Kargbo, Junior, Rodriguez, Gesnovskis, Ivanovs, Mammadov, 
Moharremov, Nouruzov 
igrali so še: Ahmadov, Baković, Horvat, Verpakovskis, Oulier,M.Mammadov, Abbasov, Maciyev, Aliyev 
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    » DOBER TEMPO IN ŠTIRJE GOLI ZA VRHUNEC PRAZNOVANJA« 

 

Za nogometni vrhunec obletnice sta s sila dobro igro poskrbela Maribor in ukrajinski Arsenal 

iz Kijeva. Srečanje se je odvijalo povsem na evropski klubski ravni, saj domiselnih akcij in 

zadetkov ni manjkalo. Končni rezultat je bil 2:2, ob dejstvu, da so Mariborčani kar dvakrat 

vodili. Za Maribor je bil z dvema lepima zadetkoma uspešen Goran Cvijanovič, za Arsenal pa 

Stargorodskij in Kobahidze. 

Pred začetkom srečanja je direktor NK Maribor, g.Bojan Ban našemu predsedniku podaril 

posebno darilo in se mu zahvalil na povabilu. 

 

Postavi: 

 
Postava Maribor: 
Handanovič J., Potokar, Vidovič, Rajčevič, Rešek, Martelj, Filipovič, Mezga, Cvijanovič, Tavares, 
Velikonja 
Igrali so še: Pridigar, Kek, Mejač, Ibraimi, Komazec, Trajkovski, Moravac, Ploj, Dodlek, Lesjak, Berič, 
Arghus, Rep, Črnic 
TRENER: Darko Milanič 
  
Postava Arsenal Kijev: 
Borovik, Matouku, Simonenko, Khomin, Polevoy, Maksimov, Floresku, Stargorodskiy, Shetskih, 
Mazilu, Kobahidze 
Igrali so še: Gomenuk, Leandro Da Silva, Kovpak, Argando, Shakov, Mostovoy, Mikolunas, Pankiv, 
Gitschenko 
Trener: Leonid Koutchuk 
 

        
 

          
 
Najbolj zanimivo dejstvo vseh štirih tekem je, da se je soboška Mura 05 pozneje presenetljivo v 
tekmovanju Evroske lige pomerila tako z Bakujem, kot tudi Arsenalom iz Kijeva in oba izločila. 
Dokaz, da nogomet včasih piše neverjetne zgodbe. 
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        » ZA KONEC ZABAVA Z ANSAMBLOM PANONSKI KVINTET« 

 

Kot je v Odrancih že v navadi, nobena prireditev ne mine brez veselice in tudi tokratno 

praznovanje ni bilo nobena izjema. Po napornem nedeljskem dogajanju smo se dolgo v noč 

poveselili ob zvokih ansambla Panonski kvintet, ki je zbrano družbo zabaval dolgo v noč. Žal 

je bil obisk nekoliko pod pričakovanji, vseeno pa je zbrana množica plesala in se veselila, kot 

se za Odrance spodobi. 

 

         
 

     
 

 

                          
 

Ob obletnici je nogometni klub izdal tudi poseben bilten, v katerem se lahko bralci spominjajo 

zadnjih 10 let nogometa v Odrancih. Obletnica je bila uspešno izpeljana in je privabila lepo 

število obiskovalcev. 
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              PRIREDITVE V LETU 2012 

 
Poleg organizacije 40. Obletnice nogometa v Odrancih, ki nam je vzela mnogo elana in moči, 

smo uspešno izpeljali tudi kresovanje in postavljanje mlaja z našimi rekruti ob 1.maju in 

tradicionalno, že 18.Ajdovo noč, ter ponovno dokazali, da lahko poleg nogometa tudi dobro 

organiziramo prireditve, predvsem Ajdova noč od teh zajema zelo veliko dela, časa in truda. 

 

Tradicionalno kresovanje je potekalo ob koncu meseca aprila in v primerjavi z prejšnjimi leti 

uspelo veliko bolje. Obisk je bil tokrat bistveno večji, resda nas je spremljalo že pravo poletno 

vreme. Za zabavo je skrbela skupina Tropik, zabava pa je potekala dolgo v noč. 

 

       
 

      
 
Sredi meseca Julija je bil čas za tradicionalno Ajdovo noč, ki je bila 18. Po vrsti. Ponovno nam je uspel 
veliki met, saj smo kljub sobotnemu spremenljivemu vremenu prireditev uspeli v celoti spraviti pod 
strehu. 
V petek smo organizirali tradicionalni koncert za mlade in mlade po srcu. Za zabavo je skrbela hrvaška 
zvezda in nekdanja pevka skupine Magazin, JELENA ROZGA, kot predskupina pa so ozračje dodobra 
ogreli in napolnili plesišče člani skupine Tropik. Obisk je bil ponovno odličen saj se je zbralo okrog 
2000 zabavljačev in rajalo dolgo v noč. Za popestritev večera je potekal tudi »Playboy-vodka party. 
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Sobotno dogajanje se je pričelo ob 13.uri popoldan, ko smo pripravili druženje upokojencev, sočasno 
je potekala zabava s skupino Tropik in kuharsko tekmovanje v »kujanju odranskega bograča«, ki je 
tokrat naletelo še na večji odziv kot prejšnja leta, saj so se tekmovanju pridružile tudi ekipe iz 
okoliških vasi. Tekmovanje si je ogledalo tudi veliko gledalcev in okušalo, katera bi naj bila najboljša, 
komisija je na koncu za najboljši »odranski bograč« izbrala bograč oz. ajdovo kašo društva 
upokojencev. 
 

                               
 
Za vrhunec ajdove noči je zvečer sledila še zabava z ansamblom Veseli Begunjčani. Sočasno je potekal 
tudi srečelov. Žal je večerno prireditev nekoliko zmotilo vreme, saj je sredi večera pričelo močno 
deževati.  Bilo je sicer nekaj manj obiskovalcev kot prejšnja leta, toda zabava je bila vseeno prava. V 
dneh dneh je prireditev ponovno obiskalo blizu 4000 obiskovalcev in ponovno lahko govorimo o 
uspešno izpeljani Ajdovi noči. 
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POMOČ DRUŠTVOM IN OBČINI V LETU 

2012 

 
Kot so drugi pomagali nam, smo mi pomagali tudi drugim. Tako društvom, kot tudi občini Odranci. 

Sredi pomladi smo se tako ponovno pridružili čistilni akciji »očistimo Slovenijo v enem dnevu. Občini 

smo sredi meseca septembra pomagali izvesti prireditev »otvoritev turistične točke in potočnega mlina 

ob potoku Črncu«. Skrbeli smo predvsem za gostinska dela in pripravili Vaške igre, ter tako obudili 

spomin na nekoliko pozabljeno tekmovanje v času Ajdove noči. Le te je obiskalo precej obiskovalcev 

in si tako sočasno ogledalo še nove turistične pridobitve v naši občini. Za zabavo je skrbel sila 

prspektiven, novonastali ansabel »Zlatih 6«. 
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POMEMBNE INFRASTRUKTURNE 

PRIDOBITVE 

 
 

V letu 2012 smo skupaj z občino Odranci pridobili nekatere infrastrukturne pridobitve, ki nam 

prinašajo nemoteno delovanje kluba. 

  

S pomočjo občine smo tako v letu 2012 uredili namakalne sisteme na glavnem igrišču. Le ti skrbijo za 

enakomerno polivanje igrišče ob vsakem času in uri. Tako je prihranjena marsikatera roka, ki je 

morala vselej prenašati cevi po igrišču ter vklapljati in izklapljati vodni tok. Investicijo je uredilo 

podjetje iz Raven na Koroškem. 

 

              
 
Za lepši izgled našega športnega parka smo skupaj z vrtnarstvom Andreja uredili še dva nova nasada 
rož, skupaj s strojnim ključavničarstvom Horvat pa še nov, večji snemalni stolp za potrebe televizijskih 
prenosov in snemanja tekem. 
 
 

      
 
 
 
Kot vse kaže pa se bo tudi spomladi 2013 »končno« pričelo urejevanje pomožnega igrišča, zahodno 
od glavnega igrišča. Parcele so vse odkupljene, po zagotovilih občine, naj bi se ureditev pričela zelo 
kmalu. 
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                                              HVALA VSEM 

 
Ob koncu leta 2012 smo se dolžni zahvaliti vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali pri uspešni izvedbi 

aktivnosti v za nas napornem letu 2012. 

Zahvala gre sledečim: 

- OBČINA ODRANCI in občinski svet 

- Župan g. Ivan Markoja 

- Vsi sponzorji in donatorji ter pokrovitelji 

- Društva v občini Odranci 

- Upravni odbor NK Odranci 

- Prostovoljni delavci kluba 

- Komunalni delavci občine Odranci 

- Igralci vseh selekcij kluba 

- Trenerji vseh selekcij 

- Vsi naši zvesti NAVIJAČI in gledalci od doma in drugod 

- Vsi, ki nam kakorkoli pomagate pri naših aktivnostih 

 

 

                                   
 

 

 

 

Viri slik: 

- Sašo Horvat & lastni arhiv NK Odranci 

- Pomurec.com (Simona Roudi) 

- Pomurje.si (Erik Kavaš) 

- Foto Erik 

- Sobotainfo.com (Damir Vöroš) 

- Lendavainfo.com (Denis Pozderec in Leon Novak) 

- Občina Odranci.si 

 

 

Pripravil: Dejan Čurič 

 

 

 


