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Spoštovani,  
 
Za nami je tudi leto 2014. In vsi tisti, ki boste prebirali naš 
vsakoletni bilten »skozi čas«, boste hitro ugotovili, da je za 
nogometnim klubom Odranci eno sila pestro leto. Začelo se je z 
menjavo vodstva kluba v začetku leta, težkimi prilagoditvami 
na nove razmere, zaključek sezone 2013/14 na 3.mestu. Sledila 
je prireditev 20. Ajdova noč, nato pa prenovljena sezona 3.SNL 
2014/15, z zgolj pomurskimi klubi. Vmes so nas prizadele hude 
poplave in domače tekme smo igrali na igriščih v Črenšovcih in 
Lipi in polovico sezone kljub silnim težavam končali na 1.mestu. 
Za konec leta smo opravili tradicionalni raznos koledarjev in 
sedaj že tradicionalno tekmovanje v kartanju šnopsa. 
Sedaj smo prisiljeni potegniti črto pod leto 2014 in zremo v 
2015. Upamo, da nam bo narava tokrat vendarle prizanašala in 
da se bodo uspehi iz leta 2014 zgolj nadaljevali ali še izboljšali. 
 
Želimo Vam prijetno branje. 
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SPREMEMBA VODSTVA KLUBA V ZAČETKU LETA 

2014 

 
Nogometni klub Odranci se je že ob koncu leta 2013 srečal z nekaterimi spremembami v 

vodstveni strukturi kluba. Že ob koncu leta 2013 je umik z mesta predsednika kluba 

napovedal tedanji predsednik Ferenčak Branko. Kljub večim sestankom upravni odbor kluba 

vse do občnega zbora meseca januarja 2014 ni našel ustrezne zamenjave. 

Meseca februarja se je pojavilo ime predsednika. Mesto je prevzel Zakojč Damjan, ki ga je 

upravni odbor sredi meseca februarja tudi potrdil za predsednika kluba. 

 

Nogometni klub Odranci je tako pričel delovati v novi sestavi: 

 

- Zakojč Damjan (predsednik) 

- Virag Srečko (blagajnik) 

- Čurič Dejan (tajnik) 

 

Mesto blagajnika je sredi leta namesto Virag Srečka prevzel Škafar Sebastjan in v tej sestavi 

je nogometni klub Odranci deloval skozi leto 2014. 

 

Po koncu jesenskega dela sezone 2014/15 je dosedanji predsednik kluba Zakojč Damjan 

najavil odstop s funkcije mesta predsednika. Klub bo dobil novo vodstvo na rednem letnem 

občnem zboru meseca januarja 2015. 
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                               ČLANSKA EKIPA V LETU 2014 

»jesenski prvaki sezone 2014/15« 

 
Članska ekipa v začetku leta 2014 ni prav nič spremenila svoje podobe. Tudi na njih so 

močno vplivale spremembe v klubu, tako, da odhodov in prihodov v zimskem prestopnem 

roku ni bilo. Ekipo je tudi v spomladanskem delu sezone 2013/14 s klopi vodil trener Rudi 

Viher. 

Fantje so jesenski del sezone zaključili na 3.mestu in to je bila popotnica v spomladanski del 

sezone. V prvi tekmi spomladanskega dela so na domači zelenici s 3:1 premagali Grad. 

Sledilo je težko gostovanje v Ptuju pri ekipi Drave, kjer je naša ekipa imela na »krožniku« 

tudi kaj več, toda sledil je poraz z 2:1, nato pa takoj doma še en poraz proti Rakičanu, ki je bil 

boljši z 1:3. 

 
Rakičan je bil spomladi boljši nasprotnik 

 Po dveh zaporednih porazih so bile rane nekoliko zaceljene na gostovanju v Malečniku, kjer 

so fantje zmagali z 0:3 in nato teden dni pozneje doma gladko ugnali še Šentjur s kar 6:1, v 

drugi zaporedni domači tekmi pa še Ljutomer z 1:0. Ekipa je imela ponovno precej težav na 

gostovanju v Slovenski Bistrici, toda kljub temu so se vrnili s tesno zmago z 2:3. Serija se je 

kar nekako nadaljevala na domači zelenici, kjer smo v vetrovnem jurišu 21. Kroga premagali 

Tromejnik z 2:1.  

 
Vetrovno loterijo proti Tromejniku sta odločila Gostan in Raduha 
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Potem je sledil nekoliko »hladen tuš«, saj so fantje izgubili v Šmarjah pri Jelšah z 2:1 in 

mesta tik pod vrhom so se zdela skoraj nedosegljiva. Ekipa je nato ponovno stopila na plin in 

doma s 5:2 ugnala lendavskega novinca, Nafto 1903.  

 

 

 
Lendavčane smo nadigrali s kar 5:2, enega izmed zadetkov je prispeval tudi Žerdin 

 

 

K aktualnemu prvaku lige, Dravinji, se je ekipa odpravila povsem oslabljena in priložnost za 

dokazovanje so dobili številni mladi igralci. Zadetek Žnidariča je naznanil celo senzacijo, 

toda domačini so izenačili in sledila je delitev točk. Na tej tekmi je ekipa pokazala pravi 

moštveni duh. Na sporedu je bil sosedski »el classico« in v Odrancih je pred 600 gledalci 

dolgo časa kazalo na zmago gostov, ki so zadeli prek Maroše. Toda Gostan je v zadnjih 

minutah izkoristil strel z bele točke in izid izenačil.  

 

 

 
Sosedski »El Classico« se je končal z delitvijo plena pred 600 gledalci 
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Pred tekmo z Beltinci je naša ekipa pripravila tudi prav posebno gesto, s katero je po poplavah 

obubožanemu klubu Rudar iz Ugljevika v Republiki Srbski prispevala donacijo v višini 420 € za 

sanacijo povsem poplavljenih in uničenih klubskih prostorov. 

 

V zadnjem krogu se je ekipa odpravila na gostovanje v Martjance in tam imela nemalo težav. 

Po rezultatskem zaostanku z 1:0 so uspeli zadeti dvakrat in sezono zaključiti na končnem 

3.mestu, takoj za Dravinjo in ptujsko Dravo. 

 

 

 
Ekipa se je po koncu sezone 2013/14 veselila končnega 3.mesta 
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Po koncu sezone 2013/14 je že bilo znano, da se dosedanji sistem 3.SNL poslavlja in prihaja 

nov sistem 4 tretjih lig. Tako je bila pred nami sezona 2014/15 s samo pomurskimi klubi. 

 

Klub se je po koncu sicer uspešne sezono razšel s trenerjem Rudijem Viherjem in na trenersko 

klop postavil Marjana Rajbarja, trenerskega strokovnjaka iz Rakičana. 

 

 
Rudija Viherja je po koncu sezone na klopi zamenjal izkušeni Marjan Rajbar 

Prišlo je tudi do nekaj sprememb v igralskem kadru. Klub so zapustili: 

- Dejan Žnidarič (Ljutomer) 

- Bogdan Tadej (Ljutomer) 

- Tompa Nikola (Grad) 

- Gonc Martin (Mulgraben-AUT) 

- Graj Luka (Bistrica) 

 

Klub pa so okrepili: 

- Mihael Ivanič (Nafta 1903) 

- Luka Ivanič (Nafta 1903) 

- Gregor Pavel (NŠ Mura) 

- Raduha Florijan (Nafta 1903) 

- Horvat Patrik (Nafta 1903) 

 

Slednji se je vrnil s posoje, treningom članske ekipe pa so bili priključeni nekateri mladinci, 

letnik 1997 in 1998 (Rituper, Čurič in Levačič, ter rezervni vratar Ferenčak, pravtako letnik 

1998) 

S to razgibano zasedbo je trener Marjan Rajbar sredi meseca julija pričel priprave na novo 

sezono prenovljene 3.SNL-vzhod. Sledilo je tudi nekaj prijateljskih tekem.  

 

Odranci .- Polana      2:1 (Ivanič L., Gostan) 

Ižakovci – Odranci   2:3 (Matjašec, Kavaš, Gostan) 

Odranci – Malečnik  2:1 (Vori 2x) 

Odranci – Podvinci   0:3 
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V pripravah, tudi na tekmi s Podvinci naši fantje niso ravno blesteli 

 

Po prijateljskih tekmah je naša ekipa odigrala še tekmo 1.kroga pokala Slovenije z ekipo 

Zarica iz Kranja (več o tem pri pregledu pokalnih tekem) in v drugi polovici meseca avgusta 

pričela s prvenstvenimi tekmami v prenovljeni 3.SNL-vzhod. 

 

                       

 

Kot prva je v Odrancih gostovala Čarda in morala priznati premoč naši ekipi. V polno sta 

merila Gostan in novinec Pavel, ter potrdila prve prvenstvene točke. Takoj za uvodno domačo 

tekmo je sledila še druga domača, gostje pa so prišli iz Rakičana. Naša ekipa je imela na 

»krožniku« zmago, saj je sredi 54.minute po zaslugi golov Vorija in Botjaka že vodila. Nato 

pa so sledili trenutki dekoncentracije in gostje so to izrabili ter povsem preobrnili izid ter se 

na jezo domače publike veselili zmage v Odrancih. 

 

 

 

 

 
Poraz proti Rakičanu je prišel po vodstvu in popolnem preobratu v sodnikovem podaljšku 
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Prvo gostovanje v Turnišču je tako minilo z mešanimi občutki, ob oslabljeni ekipi pa so fantje 

na gostovanju imeli veliko težav. Naši fantje so sicer povedli prek Gostana, domačini pa v 

2.delu izenačili prek madžara Takacsa in imeli še nekaj priložnosti, celo za zmago. Zmago je 

naši ekipi v izdihljajih tekme prinesel mladi Smej. 

 

 
Tekmo v Turnišču je v zadnjih minutah odločil mladi Smej 

Nato pa so se pričele težave z vremenom. V Odrancih je že teden poprej bilo veliko težav s 

poplavljenim igriščem. Tik pred 4.krogom so se padavine še okrepile in težave povzročale 

tudi na drugih igriščih. Tako je bil celotni 4.krog prestavljen na konec jesenskega dela. Po 

enotedenskem odmoru je prišlo na spored gostovanje v Serdici. Od tam so se fantje vrnili z 

gladko zmago z 0:3. Strelca sta bila dvakrat Žerdin in Gostan. Tekma 6.kroga z ekipo 

Ljutomera bi morala biti odigrana v Odrancih, ampak zaradi poplav ni bila, temveč sta se 

ekipi po dogovoru pomerili kar v Ljutomeru. Tam so fantje odigrali eno zares dobro partijo 

nogometa in domačine ugnali s kar 5:1. Gostan je zadel dvakrat, ostale tri zadetke pa so 

prispevali Jerebic, Raduha Patrik in Vori, ter priigrali nove tri točke.  

 
Novi dresi so fantom prinesli zmago z odlično igro v Ljutomeru 

 

Sledilo je »neko čudno« gostovanje v Kuzmi, pri ekipi Tromejnika. Varovanci trenerja 

Rajbarja so v tekmo krenili dobro, toda povsem jih je presekal konec prvega polčasa, ko sta v 

razmiku minute rdeče kartone prejela Matjašec in Raduha Patrik. Deveterica se je vse 

78.minute držala rezultat 0:0, nakar pa je zmanjkalo moči in koncetracije, domačini pa so v 

zadnjih 12 minutah kar 4x premagali Raduho, ter naši ekipi zadali drugi poraz v sezoni.  
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Vodstvo kluba se je nato odločilo, da domače tekme treba pač nekje odigrati in po poplavah v 

Odrancih smo »začasni domek« našli v Črenšovcih, kjer smo v 8.krogu gostili soboško NŠ 

Muro in pred 350 gledalci opravili s sobočani. Za končnih 3:1 so v polno merili Gostan, 

Jerebic in Žerdin. 

 

 
Na premierni domači tekmi v Črenšovcih je padel novinec NŠ Mura 

Naslednji teden smo se v 9.krogu ponovno vrnili v Črenšovce, tokrat kot gostje in remizirali z 

domačini. Čeprav je po zadetku Gostana dolgo časa kazalo na zmago naših, pa je Kociper 6 

minut pred koncem poskrbel za delitev točk. 

Nato smo  v Črenšovcih gostili lendavsko Nafto 1903. Tekma je bila precej »mučna« za 

gledalce, golov pa tokrat ni bilo. 

 

 
Trda tekma proti Nafti 1903 v Črenšovcih ni dala zmagovalca 

 

Tudi gostovanje v Bakovcih se je pričelo s težavami, saj so domačini povedli prek Lukača v 

31.minuti. Nato so fantje stisnili vrste in domačo mrežo polnili skozi vso tekmo. Gostan je 

ponovno zadel dvakrat, uspešni so bili še Ivanič M., Ivanič L., Vori in Pavel za končnih 1:6. 
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V 12.krogu je sledila nova selitev domačega terena. Tokrat smo Črenšovce zamenjali za Lipo 

in tam gostili Grad, ter ga pred 400 gledalci uspeli premagati z 3:1. V domači vasi je blestel 

Žerdin z dvema zadetkoma, enega je dodal Gostan, za goste pa je zadel »Odrančar« Tompa. 

 

 
Selitev v Lipo je ekipi dobro dela, saj je takoj sledila zmaga proti Gradu 

Uradni zadnji jesenski krog je bil odigran v Beltincih, kjer se je ponovno zbralo 1000 

gledalcev. Po vodilnem zadetku Vogrinca so domačini prek Horvata in Smeja povsem 

preobrnili izid še v prvem polčasu. Toda v 2.delu smo spremljali povsem drugo podobo naše 

ekipe, ki je z zadetki Pavla, Ivanič M. in Gostana povsem nadigrala v 2.polčasu »nebogljene« 

Beltinčane in si priigrala novo prestižno zmago v »sosedskem el classicu«. 

 

 
V Beltincih smo pred 1000 gledalci domačine premagali v 2.polčasu  

Za konec jeseni je bil v Lipi odigran še zaostali 4.krog, gostje pa tokrat iz Bistrice. Zmaga je 

bila ponovno zasluženo odranska, po 90.minutah je bilo 4:0. Igralec tekme je bil Vori s tremi 

zadetki, četrtega je prispeval Botjak.  
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Naša ekipa je tako po nekoliko slabših rezultatih konkurentov v zadnjih jesenskih krogih 

osvojila 1.mesto po polovici sezone, kar je po vseh težavah z lastnim igriščem zares lep uspeh 

in nagrada za dobro delo skozi vso jesen. 

 

 

 

Poglejmo še malce k jesenski statistiki… Članska ekipa je v 13 tekmah zbrala 29 točk, kar je 

dve točki več od drugouvrščenega Grada in tri več od tretjeuvrščenega Tromejnika. Mrežo 

nasprotnika je zatresla 35 krat kar je 4x manj od Beltinec, ki so jeseni dali kar 39 golov. 

Prejeli smo 15 zadetkov, enako kot Grad in 4 več od Nafte 1903 ki je dobila zgolj 11 golov. 

Najboljši strelec ekipe po polovici sezone je Gostan Roman, ki je mrežo nasprotnika zatresel 

11x in je tudi tretji strelec lige. Sledita mu Vori Rok z 6 in Žerdin Mitja s 5 zadetki. Največ 

golov na tekmo je naša ekipa dosegla na gostovanju v Bakovcih (1:6), najmanj pa na domači 

tekmi z Nafto 1903 (0:0). 

Žal pa je stanje drugačno na Fair Play lestvici, kjer ekipa zaseda 11.mesto z 90 kazenskimi 

točkami. Stanje se je sicer proti koncu jesenskega dela precej popravilo, saj so bili varovanci 

trenerja Rajbarja nekaj časa kar na zadnjem mestu. V tem elementu najbolje kaže Čardi, ki je 

prejela zgolj 59 kazenskih točk. 

 

 
 

ČLANSKA EKIPA PO POLOVICI SEZONE 2014/15 – JESENSKI PRVAKI 3.SNL-vzhod 
(nakup novih dresov je financirala Okrepčevalnica Dominko) 

Stojijo najvišje z leve: Raduha Patrik ©, Žerdin Mitja, Vori Rok, Jerebic Aleksander, Pavel Gregor, Zver Damir, Horvat Patrik 
Stojijo v sredini z leve: Mlinarič Primož, Gostan Roman, Ivanič Luka, Botjak Mitja, Ferenčak Tadej, Raduha Florijan, Kavaš 

Benjamin, Hozjan Gašper, Matjašec Bojan, Ivanič Mihael 
Sedijo z leve: Smej Dejvid, Vogrinec Denis, Jančar Stanislav (fizioterapevt), Rajbar Marjan (trener), Horvat Sašo (predstavnik 

kluba), Rituper Primož, Čurič David 
Manjka: Duh Matej (predstavnik kluba) 
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MLADINCI v LETU 2014 

»Prvaki sezone 2013/14, kraljujejo tudi v novi 

sezoni« 

 
In če smo se sprehodili skozi člansko ekipo, se moramo tudi skozi mladinsko. Le to še naprej 

s klopi odlično vodi napadalec članske ekipe Gostan Roman. Sezono 2013/14 so mladinci 

končali kot prvaki lige. V konkurenci šestih ekip so gladko ugnali konkurenco in sezono 

končali s popolnim izkupičkom 60 točk, kar je zneslo kar 23 točk več od drugouvrščenega 

Turnišča!!! Najbolj impresivna je bila gol razlika ki je znašala kar 161:9. 

 

 
Mladinci so nasprotnike v relativno slabo konkurenčni ligi premagovali kot po tekočem traku 

 

Kot strelec je blestel Horvat Patrik, ki je mrežo nasprotnika zatresel kar 66 krat!!! Takoj za 

njim se je zvrstil Kavaš Benjamin, ki je bil uspešen 29 krat. 

Najbolj je odmevala tekma proti Polani, kjer so naši fantje zmagali s kar 40:0. Odmevala je 

celo tako, da se je znašla kot članek v športnem dnevniku Ekipa.  

 

Trener Roman Gostan je tako z ekipo ob koncu sezoni ponovno dvignil pokal za naslov 

prvaka. 
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Senzacionalna zmaga naših mladincev je našla tudi prostor v športnem dnevniku EKIPA 

 

 

 

V sezoni 2014/15 se je mladinska selekcija soočila z menjavo generacije. Selekcijo je tako 

preraslo kar 7 igralcev in kar naenkrat se je pojavil problem s sestavo mladinske ekipe.  Na 

srečo se je trener Gostan dobro odzval na spremembe in v selekcijo povabil nekaj zanimivih 

igralcev iz bližnje okolice (Horvat, Kebel, Prendl), ter nekatere mlajše igralce, ki so v 

preteklosti igrali v mlajših kategorijah, ter tako popolnil selekcijo celo tako dobro, da tudi v 

novi sezoni pometa s konkurenco.  

 

Tokratna mladinska liga MNZ Lendava šteje zgolj 4 klube in ekipe igrajo štirikrožni sistem. 

Naša ekipa po polovici prvenstva zaseda 1.mesto s 16 točkami, kar znese 5 točk več od 

drugouvrščenega Turnišča. Na lestvici strelcev lige najbolje kaže Horvat Nino-ju in Levačič 

Stanislavu, ki sta nasprotnega čuvaja mreže premagala 6 krat. 

 

Mladinska ekipa je tudi v letu 2014 sodelovala v pokalu MNZ Lendava. V sezoni 2013/14 je 

v finalu v Odrancih morala priznati premoč lendavski Nafti 1903, v sezoni 2014/15 pa je v 

turnirskem finalu v Lendavi v konkurenci Nafte 1903 in Bistrice proti slednjim remizirala z 

0:0, proti Lendavčanom pa izgubila z 1:0 in tako postala pokalni vice prvak. 
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MLADINSKA EKIPA PO POLOVICI SEZONE 2014/15 – jesenski prvaki mladinske 

lige MNZ LENDAVA 
Stojijo najvišje z leve: Čurič David, Rituper Primož, Krampač Timotej, Marič Blaž 

Stojijo v sredini z leve: Ferenčak Tadej, Kociper Kevin, Copot David, Gostan Roman (trener), Čeh Tadej, Marič Erik, 

Levačič Stanislav 

Sedijo z leve: Prendl Michell, Horvat Nino, Raduha Florijan, Kebel Izidor 

 

 

 

 

 

MLAJŠE SELEKCIJE 

» Zasnovan petletni projekt dela z mladimi igralci« 

 
Pa se dotaknimo še mlajših selekcij v našem klubu. V sezoni 2013/14 je imel klub kar 4 

mlajše selekcije. Selekcija 15-letnikov je sezono pod vodstvom trenerja Zver Aleša končala 

na predzadnjem 6.mestu v konkurenci 7 ekip. Najboljši strelec našega kluba je bil na koncu 

Copot David z 10 goli. Velja omeniti, da je bilo tudi precej 15-letnikov skozi celotno sezono 

priključenih mladinski ekipi, kar je na koncu prineslo tudi nekoliko slabši rezultat 15-letnikov 

ob koncu sezone. 

Trener Zver Aleš je skrbel tudi za selekcijo U-13, ki je z dvema ekipama igrala v ligi z zgolj 3 

klubi in v močni konkurenci Turnišča in Nafta 1903 končala na zadnjem mestu.  
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SELEKCIJA u-13 

Trener Smodiš Ivan je skrbel za pestro generacijo 11-letnikov, Antolin Cvetko pa za našo 

najmlajšo generacijo 9 letnikov in mlajših. Obe selekciji sta igrali turnirski sistem lige brez 

lestvice. 

 

SELEKCIJA u-11 
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SELEKCIJA u-9 

S sezono 2014/15 so se spremenila pravila v sistemu mlajših selekcij. NK Odranci se je tako 

odločil, da ne bo imel selekcije U-15, saj je večina teh fantov sedaj priključena v mladinsko 

selekcijo. V sezono 2014/15 imamo tako v klubu selekcije U-13, U-11 in U-9 (ter mlajši).  

Selekciji 13-letnikov po polovici sezone kaže kar dobro, saj zasedajo trenutno 3.mesto z 9 

točkami in zaostajajo zgolj za Turniščem in Bistrico. Ostali obe selekciji še naprej igrata 

turnirski sistem lige. Veseli nas predvsem dejstvo, da se predvsem selekciji U-9 priključujejo 

tudi otroci, stari 7 let in manj, ter v zadnjem času tudi deklice. Ob tem se velja zahvaliti vsem 

staršem otrok, ki otroke vozijo na tekme in treninge. 

Mlajše selekcije so s sezono 2014/15 dobile tudi novega koordinatorja. To je Darko Kolar iz 

Črenšovec, ki je v preteklosti že branil barve našega kluba. Novi koordinator pa je tudi začrtal 

petletni projekt spremljanja mlajših selekcij v klubu, ki bo jasno spremljal posameznega 

otroka- nogometaša v njegovem razvoju nogometne igre. 

 

Selekcija U-9 na turnirju Rad igram nogomet 
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FOTO UTRINKI Z DNEVA ODPRTIH VRAT NK ODRANCI (junij 2014) 
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POKALNA TEKMOVANJA 

»Člani ponovno pokalni zmagovalci v MNZ Lendava« 

Poleg uradnih prvenstvenih tekem v spodnjih vrsticah poglejmo še k pokalnim tekmovanjem.  

Članska ekipa je v sezoni 2013/14 ponovno sodelovala v pokalu MNZ Lendava. Tekmovanju 

se je priključila šele v 4.krogu oz. četrtfinalu, kjer ji je žreb za nasprotnika namenil ekipo 

Črenšovec. Z vzhodnimi sosedi se je naša ekipa »tako kot po tradiciji« ponovno namučila, a z 

gostovanja odnesla celo kožo z zmago 1:2. Nato je v polfinalu sledila zmaga proti Turnišču in 

ponovno sodelovanje v velikem finalu, kjer so jim nasproti stali nogometaši lendavske Nafte 

1903. Finale je tokrat gostila Hotiza, zmagovalci pa so bili na koncu naši nogometaši, ki so 

lendavčane ugnali z visokih 5:1 in si polek vstopnice za sodelovanje v pokalu Slovenije za 

sezono 2014/15 prislužili pokal iz rok predstavnikov MNZ Lendava. 

 

Člani so po odlični partiji v finalu na Hotizi proti Nafti 1903 visoko dvignili pokal za tretji zaporedni naslov 

prvaka pokala MNZ Lendava. 

V sezoni 2014/15 so fantje pričeli s 1.krogom pokala Slovenije in na domači zelenici gostili 

tretjeligaša iz Kranja, ekipo Zarice. Slednji so se v Odrancih izkazali za trd oreh in naši ekipi 

prizadejali poraz z 0:4, ki je pomenil slovo od pokalnega tekmovanja na državnem nivoju. 

Kmalu zatem se je pričela nova pokalna sezona v MNZ Lendava. Tokrat se je naša ekipa 

tekmovanju priključila v 2.krogu in v gosteh z gladkih 0:9 ugnala Panonijo iz Gaberja. 

Nasprotnik v 3.krogu so bili veterani Nafte, tekma pa je bila zaradi poplavnih razmer namesto 

v Odrancih odigrana kar na Kapci, zmagala pa je naša ekipa z 0:6 in se tako uvrstila v 4.krog, 

kjer svojega nasprotnika še čaka. 

Mladinci so pokalno tekmovanje za sezono 2013/2014 končali v finalu, ko so doma z 

minimalnih 0:1 izgubili proti Lendavski Nafti 1903.  

V novi sezoni so 1.krogu dvakrat ugnali Dobrovnik (5:0,0:3) in nato v finalnem troboju v 

Lendavi remizirali z Bistrico (0:0) in izgubili z Nafto 1903 (1:0), ter tako postali pokalni vice 

prvaki. 
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PRIREDITVE V LETU 2014 

» Tudi Ajdova noč 2014 s slovenskimi glasbeniki« 

Poleg tega, da so se selekcije v našem klubu podile za »okroglim usnjem« je nogometni klub 

Odranci tako kot vsako leto skrbel za družabne dogodke v naši občini. Kot vsako leto smo 

organizirali kresovanje ob 1. maju z našimi rekruti, nato pa še tradicionalno 20. Ajdovo noč 

sredi meseca julija. 

 

Tokratno kresovanje je potekalo po vsakoletni rutini. Po tradicionalnem običaju se je postavil 

mlaj in zakuril prvomajski kres. Za druženje in zabavo na prireditvi je skrbel ansambel 

»Zadnji Moment«. Prireditev je minila v vsakoletnih začrtanih smernicah. 

 

 

                         

Na kresovanju je bilo tudi tokrat veselo, pa čeprav zgolj z enim samim rekrutom 

 

Meseca julija pa smo organizirali tradicionalno, že 20. Ajdovo noč. Tudi letos smo v goste 

povabili slovenske izvajalce.  

 

V petkovi prireditvi so za dobro zabavo skrbeli Tanja Žagar s skupino Avantura in zasedba 

Mambo Kings.  
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Tanja je s svojim glasom in stasom poskrbela za polno plesišče in veliko zabave 

 

Petkove prireditve se je udeležilo okrog 2000 obiskovalcev, ki so se zabavali od zvokih lepih 

melodij Tanje Žagar in energičnih Mambo Kingsih. Kljub mešanim pričakovanjem je petkov 

del prireditve uspel po prvotnih načrtih. 

 

 

Z Mambo Kingsi smo zažurali tudi na nekatere ponarodele melodije 
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Sobotni del prireditve se je pričel že popoldan, ko so se ob zvokih ansambla »Zadnji 

Moment« srečali naši upokojenci. Svoje storitve sta predstavili podjetji Carglass in uradni 

slovenski zastopniki za znamko orodja »MILWAKAEE« 

          

Ponovno smo poskrbeli za dobro voljo naših upokojencev 

Poskrbljeno je bilo tudi za naše najmlajše, ki jih je z norčijami in čarovnijami zabaval čarodej 

»Jole Cole«. 

                    

Čarodej Jole Cole je privabil veliko otrok in tudi starejših 

Tradicionalno pa je tudi na 20. Ajdovi noči potekalo kuharsko tekmovanje v kuhanju ajdove 

kaše. Tudi letos smo imeli zmagovalce in tudi poražence, najboljši trije na letošnjem 

kuharskem tekmovanju pa so bili: 

1.MESTO – Kovaški in čevljarski ceh Odranci 
2.MESTO – Klub Mladih Odranci 
3.MESTO- Športno ribiško društvo Odranci 

            

Najboljšo kašo so tokrat skuhali člani cehovskega društva 
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Zvečer je tako kot vsako leto sledila zabava s slovenskim narodno-zabavnim ansamblom. 

Oder so to leto zasedali člani ansambla Prleški Kvintet.  

 

Naši tokratni sobotni gostitelji so bili Prleki 

 

 

Pripravili smo tudi bogat srečelov, skozi ves dan, kot tudi večer pa je za kulinarično ponudbo 

skrbela gostilna Dominko. Tudi sobotni del prireditve je uspel, čeprav je bilo v primerjavi z 

letom poprej obiskovalcev nekoliko manj.  

 

Kljub nekoliko slabšemu obisku napram prejšnjim letom, je bilo na plesišču vselej veselo 
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Tako kot vsako leto, smo se tudi v letu 2014 pridružili čistilni akciji »očistimo Odrance« in 

tako tudi nekaj pripomogli k čistoči naše občine.     

         

Ob koncu leta smo opravili tudi vsakoletni raznos koledarjev, katerega so v večini opravili 

člani in mladinci našega kluba. 

  

Zadnjo soboto v letu smo organizirali sedaj že tradicionalno tekmovanje v kartanju šnopsa. 

Tako kot vsako leto je bil odziv »kartašev« zelo številčen, saj se je tekovanja ponovno 

udeležilo 12 ekip. Tako je bilo skupaj z rezervami na tekmovanju skorajda 100 kartašev. 

Prireditev še naprej uživa sloves odličnega druženja med božično novoletnimi prazniki. 

 

Rezultati: 

1. MESTO – Štefana Kovača ulica 

2. MESTO- Sever 

3. MESTO- Naselje Gredice 

 

 

     

Kartaški turnir je ponovno minil v prešernem vzdušju in v družbi s kar 100 kartaši 
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MEDNARODNI TURNIRJI v 

ODRANCIH 

 

Športni park v Odrancih je bil v letu 2014 priča predvsem številnim mednarodnim turnirjem 

tako moških kot ženskih reprezentanc. Na naši zelenici smo tako ob koncu meseca junija, ter 

v začetku julija spremljali kar 3 ravojne, t.i. »development« turnirje, ki služijo predvsem 

vnesnim reprezentančnim generacijam. Vsi trije turnirji so potekali strogo pod nadzorom 

evropske nogometne zveze (UEFA). 

 

Kot prvi so se v terminu od 21.6. do 24.6. v Odrancih dokazovali fantje do 17.let. Na našem 

igrišču smo spremljali 3 obračune: 

 
POLJSKA – UKRAJINA 
UKRAJINA – SLOVENIJA 2:1 
SLOVENIJA – POLJSKA 1:0 
 
 
 

 
 

 
Takoj po končanem turnirju za sedemnajstletnike, so bile na sporedu še dekleta v enaki starostni 

kategoriji. Ponovno so sledile 3 tekme, organizacija pa je bila deljena Odranci – Radenci. 

 

Tekme v Odrancih: 

 

26.6. POLJSKA – UKRAJINA 5:0 

27.6. MADŽARSKA – POLJSKA 0:2 

29.6. UKRAJINA – MADŽARSKA  
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In ko smo malce »predihali« prva dva turnirja, je v začetku meseca julija sledil še tretji, tokrat za 

ženske reprezentance do 19 let. Prav ta zadnji turnir je bil nekako po najstrožjih načelih, saj so kot 

uradne osebe (sodnice in delegatke) nastopile povsem tuje funkcionarke. Kot po pravilu prvih dveh 

turnirjev, so bile v Odrancih tudi to pot tri tekme: 

 

 

7.7. SLOVAŠKA – MADŽARSKA 0:2 

8.7. SLOVENIJA – MADŽARSKA 0:6 

10.7. MADŽARSKA – KAZAHSTAN  

 

 
 
 

 
 

Čeprav z nekaj »porodnimi« težavami in časovno stisko zaradi bližajoče se Ajdove noči, pa 

vendarle smo uspeli vse tri turnirje organizirati, tako, kot je bilo od nas pričakovano. Ob tem 

se moramo zahvaliti vsem tistim prostovoljcem, ki so na tekmah skrbeli za red kot redarji, 

pobiralci žog in opravljali tudi druge funkcije, povezane z organizacijo tekem, predvsem v 

dopoldanskem času, ko nas je bilo tudi zaradi služb na voljo manj, ki bi lahko pomagali pri 

organizaciji tekem. V jesenskih mesecih bi moral biti izveden še vsaj en turnir, toda 

septembrska voda ga je žal odplavala na druge zelenice, kjer je bila igra nogometa možna. 
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        UNIČUJOČA MOČ NARAVE …. 

POPLAVE V ODRANCIH (september 2014) 
 

 
 

               
 
 
 
 

… IN KATASTROFALNE POSLEDICE 
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Sredi meseca septembra so Prekmurje zajele silovite poplave, kakšnih ne pomnijo niti naši 

dedki in babice. Občina Odranci ni bila prav nobena izjema in tudi nas je zalilo tako rekoč do 

pasu. Zelenica  v našem športnem parku je bila ves mesec september popolnoma pod vodo, 

nekaj zelene travice je bilo opaziti zgolj na sredini igrišča. Ker je bilo črpanje ob visoki 

podtalnici pravzaprav izguba časa (kljub večdnevnemu intenzivnemu črpanju komunalnih 

delavcev), je bila travnata površina konec meseca septembra (ko smo nekako uspeli odstraniti 

večino površinske vode) pravzaprav katastrofalna in naravnost za potočiti solze žalosti. 

Tako smo se bili v klubu pravzaprav prisiljeni soočiti s kruto realnostjo. Upanje na vsaj delno 

izboljšanje terena je tako rekoč izumrlo in po tekmi v Ljutomeru (ki bi morala biti odigrana v 

Odrancih) smo sklenili pomoč poiskati pri sosednjih klubih.  

Predvsem zaradi licenčnih pogojev smo tekmi proti NŠ Muri in Nafti 1903 odigrali kar v 

Črenšovcih, medtem ko tekmi proti Gradu in Bistrici v sosednji Lipi. 

 

Obema kluboma, predvsem NK LIPI smo se dolžni iskreno zahvaliti za pomoč in gostoljubje. 

Travnati podlagi v športnem parku se sedaj obeta sanacija oz. dvig terena, ki bi tako vsaj 

deloma preprečeval tovrstne naravne nevšečnosti. 

Mi pa bomo do takrat poskušali najti drugi dom in se po sanaciji vrnili nazaj v upanju, da se 

kaj podobnega ne ponovi. 
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HVALA VSEM …. 
Ob koncu pregleda našega biltena smo se dolžni zahvaliti vsem tistim, ki so nam stali ob 
strani v letu 2014, ki si ga bomo zapomnili po spremebah in težavah, ter navsezadnje tudi 
uspehih.  
Zato se za pomoč in sodelovanje zahvaljujemo vsem spodaj imenovanim: 
 

- Občina Odranci 

- Župan g. Ivan Markoja z občinskim svetom 

- Upravni odbor NK Odranci 

- Komunalni delavci občine Odranci 

- Redarji na tekmah in pobiralci vstopnine 

- Prostovoljcem 

- PGD Odranci, ŠRD Odranci, Klub mladih Odranci, KMN Veterani Odranci, ter vsa 
ostala društva 

- Sponzorji in donatorji kluba 

- Okrepčevalnica Dominko, Odranci 

- NK Črenšovci 

- NK Lipa 

- MNZ Lendava in MNZ M.Sobota 

- VSEM VAM DRAGI NAŠI GLEDALCI in NAVIJAČI OD DOMA in OD 
DRUGOD 

- Vsem morebiti neimenovanim 
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Bilten »SKOZI ČAS 2014«  
 
Izdal: NOGOMETNI KLUB ODRANCI ®Vse pravice pridržane. 
Vse slike so last avtorjev in se lahko kopirajo in prenašAjo zgoLj z njEgoVo 
ali urednikovo privolitvijo. 
 
VIRI SLIK: 
 

- NK ODRANCI – HorVAt SAšo, LAStni ArHiV 
- POMUREC.com (Simona Roudi, Matej Kranjec) 
- SOBOTAINFO.com (Matej Fujs) 
- NZS.si 
- MNZ LENDAVA.com 
- Foto EriK KAVAš 
- LENDAVAINFO.com 
- SNP – slovenski nogometni portal 

 
Bilten je izdan v promocijske namene in nima naklade tiska. 


