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Pozdravljeni,
Leto 2015 je mahnilo v slovo. Vnovič je čas za
analize, pogovore in obujanje spominov na leto, ki
se je izteklo. V nogometnem klubu Odranci si bomo
leto 2015 zapomnili, kot eno najbolj prelomnih let v
novejši zgodovini kluba. V začetku leta se je vnovič
zamenjalo klubsko vodstvo, članska ekipa je drugič
v klubski zgodovini postala prvak 3.SNL-vzhod,
naslova so se veselili tudi mladinci, mlajše selekcije
beležijo vse številčnejše zasedbe. Izpeljali smo naše
prireditve, Ajdovo noč premierno razširili na 3 dni.
V pomoč so nam bili naši prostovoljci, s katerimi
smo organizacijsko pridno krmarili skozi vse leto.
Že vnaprej hvala NK Lipa in njihovim prijateljem, ki
so nam bili pol leta desna roka.
Skratka, dogajalo se je marsikaj, toda leto 2015 gre v
zgodovino, zato je pred vami, kot je praksa že nekaj
let naš »mini« bilten »SKOZI ČAS«, v katerem vam v
branje ponujamo celotni pregled iztekajočega se
leta.
Naj bo prebiranje prijetno in verjetno se bo
marsikateri bralec znašel v tej zgodbi.

UO NK ODRANCI
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OBČNI ZBOR PRINESEL SPREMEMBE VODSTVA
KLUBA
Za začetek leta se je klub vnovič srečeval s spremembami v vodstveni strukturi. Po enem letu
delovanja je z mesta predsednika kluba sredi decembra 2014 odstopil Zakojč Damjan. Klub je
bil vnovič po hitrem postopku prisiljen poiskati novega predsednika in ga tokrat kar hitro
našel in ga na občnem zboru januarja 2015 tudi potrdil.
To je postal Hajdinjak Alen. Poleg njega je občni zbor potrdil tudi druge uradne osebe kluba.
- Hajdinjak Alen (predsednik)
- Čurič Dejan (tajnik)
- Balažic Mario (blagajnik)

Na novo je bil sestavljen tudi upravni odbor kluba, katerega sestavljajo:
Hajdinjak Alen, Čurič Dejan, Balažic Mario, Marič Marjan, Ferenčak Branko, Virag Srečko,
Zver Vladimir, Čurič Ignac, Tompa Stanislav, Kavaš Stanislav, Kavaš Leon, Horvat Sašo,
Škafar Sebastjan, Raduha Martin, Smodiš Ivan in Hozjan Simon.

Potrjen je bil tudi novi nadzorni odbor v sestavi:
- Bogdan Štefan (predsednik)
- Ferenčak Branko (član)
- Hozjan Simon (član)

Novo vodstvo je takoj pričelo z delom. Čakalo ga je nemalo dela na vseh področjih. Ob koncu
leta ugotavljamo, da jim je kljub dejstvu, da klub tekem zaradi sanacije ni igral v Odrancih,
ter ob nesebični pomoči prostovoljcev in upravnega odbora, tudi uspelo.
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ČLANSKA EKIPA
» Nepozabna pomlad prvakov, tresla se je vsa Lipa, vse do Odranec«
Novo vodstvo je vodenje članske ekipe še naprej zaupalo trenerju Marjanu Rajbarju, kar je
bilo pravzaprav pričakovano, saj je ekipa polovico prvenstva končala na samem vrhu
razpredelnice. Kljub vsemu pred nadaljevanjem prvenstva ni šlo brez kadrovskih sprememb v
igralskem kadru. Ekipa se je tako nekoliko prevetrila.
Klub so zapustili:
- Žerdin Mitja (Muhlgraben-AUT)
- Ivanič Mihael (Bogojina)
- Ivanič Luka (NŠ Mura)
- Vori Rok (Polana)
- Vogrinec Denis (Beltinci)
Klub pa so okrepili:
- Žnidarič Dejan (Ljutomer)
- Arsič Jure (Drava Ptuj)
- Murat Matej (Drava Ptuj)
- Gregorec Aljoša (Gančani)
- Balažic Jernej (Bakovci)
Nekoliko prenovljena ekipa se je bila primorana hitro privaditi novim spremembam, čakalo pa
jih branjenje vodilne pozicije v ligi, kateremu boju so po nekaj prijateljskih tekmah in
napornih pripravah tudi krenili naproti.
Zaradi sanacije igrišča v Odrancih je ekipa vse prvenstvene tekme odigrala v sosednji LIPI,
kjer so nam nesebično odstopili njihovo zelenico in nam tudi skozi ves spomladanski del
pridno pomagali pri organizaciji tekem.
Nadaljevanje prvenstva se ni končalo po željah naše ekipe. Za spomladanski uvod je sledil
remi v Martjancih pri Čardi, kjer bleda predstava obeh nasprotnikov ni prinesla zadetkov in
tudi zmagovalca ne.
Po Čardi je sledilo novo naporno gostovanje pri Rakičanu, ki je večino jesenskega dela
odigral zavidiljivo, a pozneje v formi padel. Srečanje je tokrat v našo korist z zadetkom
odločil Patrik Horvat v 92.minuti in ekipi priigral dragocene točke.

Tekmo v Rakičanu je odločil »Mandžo« v 92.minuti
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Nato se je zalomilo pri sodnikih…
Prvenstvo je nato na praznični velikonočni konec tedna prisilno počivalo. Zaradi zapletov s
plačevanjem in višino s sodniškimi stroški krog št. 16. ni bil odigran, v Lipi pa bi moralo
gostovati Turnišče, tekma je bila preložena, v prijateljski tekmi pa so naši fantje še enkrat
gostili Rakičan in ga za razliko od nedelje povsem nadigrali s kar 6:2.
Sledilo je tretje zaporedno gostovanje, to pot na sosednji Bistrici. Čeprav smo zaradi »
neuspešne tradicije« pred to tekmo malce trepetali, pa je bil strah povsem odveč, saj je sledila
zmaga z 0:4. Strelci so bili Gostan, Murat in 2x Žnidarič.

Bistrica je v gosteh gladko padla
Uvod na igrišču v Lipi je bil naravnost fantastičen. Proti Serdici so potekale prave strelske
vaje. Visoko zmago s kar 7:1 je povsem začinil Gostan s kar 5 zadetki! Enega je prispeval še
Jerebic, enega pa Smej Dejvid. Pred tekmo smo se z minuto molka poslovili od pokojnih
delavcev kluba Smej Venčaslava in Duh Martina.
Naslednjo soboto je v Lipi kot domačin gostoval Ljutomer. Tekma je bila jeseni po dogovoru
klubov zaradi poplav v Odrancih odigrana v Ljutomeru. Srečanje sta zaznamovala prav
»Ljutomerčana«. Najprej je Bogdan zatresel lastno mrežo (nekaj sezon nazaj je igral v našem
klubu). Zmago z 2:0 je potrdil Žnidarič. Varovanci trenerja Rajbarja so še naprej držali varno
razliko proti drugouvrščenim Beltincem.

Srečanje proti Ljutomeru je v večini odločil Žnidarič
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Prvenstveni odmor je bil sila kratek. Na predpraznično sredo je v Lipi gostoval Tromejnik.
Tudi v to tekmo smo zrli s previdnostjo, saj je bil tudi Tromejnik v zavidljivi formi. Zdelo se
je, da bo to prelomna tekma sezone. A fantje so vnovič pokazali pravi obraz in z zadetkoma
Arsiča in Žnidariča premagali ekipo iz Kuzme z 2:0. 1.mesto po koncu sezoni se je zdelo
popolnoma dosegljivo.

Proti Tromejniku se je izkazal tudi Arsič
Na sporedu je bilo gostovanje na Fazaneriji pri ekipi Mure, ki se je upravičeno izkazalo za
težko. Ekipa je morala priznati prvi spomladanski poraz, Muraši so bili boljši s 4:3. Ob
polčasu so že vodili z 2:0, nakar sta Gostan in Murat poskrbela za izenačenje, ampak muraši
so še dvakrat zadeli, zadetek Zvera tik pred iztekom igralnega časa pa je prišel prepozno.
Čeprav so fantje izgubili, pa smo gledalci spremljali »noro« tekmo odprtih kart.

Proti Muri se je nekoliko »izjalovilo«
Spodrsljaj naše ekipe so poskušali izkoristiti Beltinci, ki so začutili, da se lahko naši ekipi na
lestvici približajo. Medtem so na gostovanje v Lipo prišli neugodni Črenšovci. Fantje so bili
prisiljeni sosedski dvoboj reševati v zadnjih 20.minutah tekme. V 1.delu igre si je avtogol
zatresel Matjašec in vse do 70.minute so fantje lovili izenačenje in ga dosegli prek Gostana.
Preobrat in zmago naše ekipe je v zahtevnem obračunu zagotovil Horvat Patrik v 79.minuti.
Na sporedu je bila zaostala tekma proti Turnišču in prišla je nova zmaga s 4:2. Srečanje je
bilo praktično že odločeno v 83.minuti, ko so naši fantje z zadetki Horvata, Gregoreca in
dvema Botjaka že vodili s 4:0. Gostje so nato zadeli še dvakrat, a premalo, da bi ogrozili našo
zmago.
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Črenšovci so padli v končnici srečanja
Precej previdno je ekipa krenila na gostovanje v Lendavo, k ekipi Nafte 1903. Tudi tam nam
tradicija ni bila ravno naklonjena, nogomet pod reflektorji pa je prinesel tudi nekaj več…
Naša ekipa je povedla s fantastičnim zadetkom kapetana Raduhe, kaj kmalu pa je izenačil
Gerencszer. Lendavčani so najprej v 1.polčasu ostali brez Suntešiča, ki je pordečel, v
nadaljevanju pa kaj kmalu tudi brez Zagorca in Kuhte. Domačo osmerico je naša ekipa načela
v 67. minuti, ko je zadel Žnidarič, končni rezultat 1:5 pa sta potrdila Raduha z drugim
zadetkom in dvema Horvat Patrik.

Veselje ob zadetku Raduhe v Lendavi
V sklepni fazi tekmovanja so v Lipi gladko padli Bakovci. Zmago s 4:0 so zagotovili novinci
Murat, Žnidarič in z dvema goloma Arsič. Pred ekipo je bil finiš prvenstva. Gostovanje v
Gradu bi v primeru remija naše ekipe že odločilo prvenstvo, toda …
Skupaj z ekipo so se na gostovanje s posebnim avtobusom odpravili organizirani navijači,
vzpodbujat ekipo in v primeru uspeha slavit predčasen naslov prvaka 3.SNL-vzhod. Krpič in
Belna sta s po zadetkom na polčas domačinom zagotovila zmago, velik hendikep pa je
trenerju Rajbarju pred tekmo leta z Beltinci predstavljala odsotnost Zvera in Pavla zaradi
rdečih kartonov.
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Tekmo v Gradu si je kljub »proščenju« ogledalo veliko Odrančarjev
TEKMA LETA: »Sosedski El Classico v Lipi odločal o prvaku«
O naslovu prvaka lige je tako odločal zadnji 26.krog in v njen neposreden dvoboj prvo in
drugo uvrščenih, Odranec in Beltinec. Prizorišče obračuna je bila Lipa, ki je kar naenkrat
vstopila na širši nogometni zemljevid, saj je zanimanje za obračun pokazalo veliko medijev,
širom vzhodnega dela Slovenije.
UO NK Odranci je s prostovoljci in prijatelji iz Lipe prizorišče pripravil do te mere, da bo
omogočalo enakovreden ogled derbija vsem gledalcem. V nedeljo je bila v Odrancih sv.
birma, kar je klubu dodatno otežilo organizacijo in prijatelji iz Lipe so bili vselej na mestu.
Ob igrišče se je nagnetlo 1500 ljubiteljev nogometa. Padel je zastor in prostora za napake ni
bilo več. Ob igrišču vrelišče že uro pred tekmo, naši navijači ponovno zbrani. Ker v Lipi pač
ni tribun so si omislili kar svojo … traktorsko prikolico. Ekipi sta na igrišče vstopali v
spremstvu bakel, dekleta so v znak Fair playa izpustile golobe pismonoše… skratka vse na
mestu in na oko neverjetno.
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Naši navijači pa so v 7.minuti dobesedno ponoreli, saj je s fantastičnim zadetkom za 1:0 zadel
Arsič.

Temperaturo je v 14.minuti dodatno dvignil Gostan, ko je zadel za 2:0. Tkalec je sicer uspel v
17.minuti rezultat znižati in tekma je bila vnovič odprta.
Nato pa je v 22.minuti z novim neverjetnim zadetkom naše vodstvo povišal Murat, rezultat
polčasa 4:1 pa v 31.minuti potrdil kapetan Raduha.

Drugi polčas se ni začel po željah naše ekipa in že v 46.minuti je kapetan Raduha zatresel
prazno mrežo. Beltinčani so se z zadetkom Vogrinca približali že na 4:3, toda naša ekipa je
vnovič našla odgovor in z zadetkoma Gostana in Horvat Patrika vnovič povedla s 6:3. Poraz
Beltinec je ublažil Tkalec za končnih 6:4.

Slavje se je lahko pričelo ….
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NK ODRANCI SO POSTALI PRVAK 3.SNL-vzhod za sezono 2014/15

Za uspeh so iz rok predsednika MNZ M.Sobota Danila Kacijana prejeli pokal in si priigrali
vstopnico za kvalifikacije za 2.SNL
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NASLOV PRVAKA 3.SNL- vzhod 2014/15 SE BO
V KLUBSKO ZGODOVINO ZAPISAL KOT EDEN
NAJVIDNEJŠIH USPEHOV KLUBA.
VSEM, KI SO KAKORKOLI POMAGALI PRI ORGANIZACIJI DERBIJA V LIPI PROTI
BELTINCEM, SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO.
SLAVJE JE BILO NEPOZABNO in JE TRAJALO DOLGO V NOČ.
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KVALIFIKACIJE za 2.SNL:
» Poraz na Ptuju, trepet Drave v Lipi«
Kmalu po derbiju in nepozabnem slavju je bilo potrebno »strezniti« glave. Ekipo so namreč
za vstop med drugoligaše čakale kvalifikacije, nasprotnik pa podprvak 3.SNL-sever, Drava iz
Ptuja. Ptujčani so priložnost v kvalifikacijah dobili zaradi tega, ker B ekipa Maribora kot
prvak lige ni imela pravice sodelovanja v kvalifikacijah. Toda že ptujska Drava se je zdela
močan nasprotnik. Kolovodja, nekdanji reprezentant Nastja Čeh skupaj s Tomažičem Šerugo
in še prenekaterimi uveljavljenimi igralci pač ni od muh.
Najprej je našo ekipo čakalo gostovanje na Ptuju, kjer jo je pričakalo 800 gledalcev in peščica
naših navijačev. Poraz z 2:0 se ni zdel visok. Naša ekipa je odigrala nekoliko »rezervirano«,
domačini pa so z dvema zadetkoma potovali v »vročo« Lipo.

Na Ptuju ni šlo po načrtih …
Že v sredo je sledila »revanša«. V Lipo je vnovič prišlo blizu 800 ljubiteljev nogometa …
slika pa tokrat »narobe obrnjena«. Morebiti smo prav na tej tekmi spremljali najboljšo podobo
naših nogometašev v letu 2015.
Igra je bila odlična, s hitrimi podajami in neverjetno disciplino so naši fantje Ptujčane povsem
onemogočili, ki na igrišču v Lipi niso imeli ideje, kako igrati in varovati priigrano prednost.
Krila jim je že v prvem polčasu spodrezal Gostan in z dvema zadetkoma izničil Ptujsko
prednost. Na »krožniku« je bila tudi senzacija. Gostje so v nadaljevanju vendarle poskušali,
veliko poskušali in če jih je v 1.polčasu presenečal Gostan, jih je v nadaljevanju z odličnimi
obrambami Ferenčak. Toda v 89.minuti so gostje v gneči prek Tomažiča Šeruge vendarle
zadeli in z minimalnim porazom napredovali med drugoligaše. Naša ekipa je pustila lep pečat
in igrišče v Lipi zapuščala ob stoječih ovacijah.

Kljub zmagi v Lipi smo ostali tretjeligaši …
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Po še eni uspešni sezoni so sledile priprave na novo sezono. Tudi tokrat ni šlo brez kadrovskih
sprememb znotraj igralskega kadra. Ekipo je še naprej vodil Marjan Rajbar, tokrat s pomočjo
pomočnika Zver Aleša, sicer tudi trenerja mlajše selekcije U-15. Trener vratarjev je postal
Slobodan Djurič.Na mestu fizioterapevta je Stanislava Jančarja zamenjal Kavaš Leon.
Sledili so tudi nekateri odhodi igralcev. Klub so zapustili:
- Jure Arsič (Gerečja Vas)
- Murat Matej (Avstrija)
- Mitja Botjak (Beltinci)
Ekipo pa so okrepili igralci, med njimi tudi nekateri mladi, a perspektivni igralci. V klub so
prišli:
- Ivo Balažic (NŠ Mura)
- Marsel Kolar (Nafta 1903)
- Luka Virag (Črenšovci)
- Aleš Kalamar (Rakičan)
- Luka Ciglarič (Ljutomer)
- Andrej Žugelj (Bistrica)
- Raduha Borut (Črenšovci)
S prevetreno in pomlajeno ekipo so sledile priprave na novo sezono 3.SNL-vzhod. Kot je v
navadi seveda najprej nekaj prijateljskih tekem, ki so bile v večini, razen gostovanj odigrane v
Lipi, nato po avgustu 2014 sledila selitev nazaj na domačo, prenovljeno zelenico v Odrancih.
» GOLOBI PROTI PODOBNIM NARAVNIM KATASTROFAM in ZMAGA PROTI MURI«

Lepše otvoritve prenovljene zelenice v Odrancih si ne bi mogli predstavljati. In če smo nekaj
dni poprej trepetali, če bo sploh zdržala … je zdržala. Skromno otvoritev je zaznamoval spust
golobov, na tribunah in ob ogradi pa vnovič 1000 gledalcev. Soboška Mura ni bila kos naši
ekipi, ki je na krilih novincev Žugelja in Virag, ter zadetkom izkušenega Matjašeca slavila s
3:0 in vpisala lepo uvodno zmago. Po tekmi je sledila kratka zabava z živo glasbo, razlogov
za veselje je bilo več kot dovolj.
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Novinca Virag in Žugelj sta poskrbela za slavje ob otvoritvi …
Ampak že teden pozneje je bilo povsem drugače. Gostovanje v Bakovcih se ni izšlo po
načrtih. Naši fantje so imeli sicer več od igre, zapravljali priložnost po priložnost in to drago
plačali s porazom. Bakovci so z zadetkoma Kotnika in Buzetija v sklepnih minutah tekmo
dobili in se veselili zmage.

V Bakovcih je bila zgodba precej drugačna …
Prava drama je potekala v 3.krogu, ko je v Odrancih gostoval Grad. Ob vodstvu z 1:0 po golu
Viraga je pordečel Matjašec, kmalu za njim še Pavel in igrati je bilo potrebno z deveterico,
kar je bilo ob deževnem vremenu in mokrem igrišču vse prej kot lahko.
Gostje so izenačili iz 11m prek Škafarja, ampak pogumna in disciplinirana igra je bila
kronana z zadetkom Raduhe in lepo zmago.
Drama se ni pomirila niti en teden pozneje, ko smo gostovali pri novincu Polani. Na tekmi
spet fantastičnih 500 gledalcev, naša ekipa pa je z zadetkom Jerebica in dvema Ciglariča že v
28.minuti vodila z 0:3, ampak do odmora domačinom dovolila dva zadetka in na odmor odšla
z minimalno prednostjo. Nato je vodstvo povišal Žugelj, znižal Vori, tekmo pa rutinirano
odločil Gostan. To je bila tekma velikega naboja, posledično z veliko napakami enih in
drugih, a lepa za gledalce.
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Sosedski »EL CLASSICO« med Odranci in Beltinci se je po dolgem času vnovič vrnil na naš
stadion. Gledalcev vnovič 1000, posebnost derbija pa uvodni strel miss Slovenije 2015 Mateje
Kociper. Tokratni derbi pa ni bil po odranskih notah. Kar sam ga je z dvema zadetkoma odločil
Tkalec in bleda naša ekipa je morala priznati prvi poraz proti sosedom v tretjeligaških derbijih.

Začetni udarec je izvedla miss Slovenije 2015- Mateja Kociper

Režiser tokratnega derbija je bil Tkalec Jernej
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Razočaranje je bilo kakopak prisotno, toda potrebno se je bilo osredotočiti na naslednje
dvoboje. Naslednji nasprotnik je bila lendavska Nafta 1903, dvoboj pa dogovoru zaradi
zasedenega igrišča v Lendavi kar v Odrancih. To je bila še ena mučna tekma za ekipo, kot
tudi za gledalce. Fantje so točke reševali z deseterico, saj je rdeči karton že v 1.polčasu prejel
Kalamar. Do takrat so si fantje z zadetkoma Žugelja in Ciglariča že priigrali dva gola
prednosti. Znižal je Vida, zadetka za zmago z 2:4 sta prispevala Žnidarič in Pavel, poraz
Nafte je ublažil Zagorec.

Zmaga proti Nafti je bila težko prigarana, a pomembna
Še več težav je bilo na naslednji domači tekmi. Čarda nas je na domačem igrišču v 1.polčasu
povsem presenetila in z goloma Bencika iz 11m in Malačiča vodila že z 0:2. Ob prelomu obeh
polčasov je naša ekipa stopila iz »bledice« in na krilih Žnidariča in Horvat Patrika slavila z
3:2. Slednji je dvakrat zadel v polno in bil junak preobrata.
Ena boljših partij je sledila na gostovanju v Turnišču. To sicer lahko rečemo za 2.polčas.
Tekmo je zaznamovalo močno deževje in povsem razmočena igralna površina, ki ni
omogočala idelnega nogometa. Prvi polčas so dobili domačini, ki so povedli z zadetkom
Lutarja, iz 11m je izenačil Gostan, Zelko pa je tik pred odmorom domačine ponovno popeljal
v vodstvo. V nadaljevanju je igrala zgolj še naša ekipa in vnovič preobrnila izid. Gostan je
zadetku iz 1.delu dodal še dva, ostale so prispevali Horvat, Ciglarič in z avtogolom Lebar za
končnih 2:6.

Tekma v Turnišču je bila daleč od ideala, a zmaga pomembna
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Srečanje proti Tromejniku je bilo razburljivo, všečna pa je bila tudi igra. Z zadetkoma
Gostana in Ciglariča so Rajbarjevi varovanci dobili prvi polčas. Gostje so sicer v nadaljevanju
dominirali, zadeli iz 11m prek Janže, a za remi ni bilo dovolj. Naša ekipa je vknjižila nove tri
točke.

Točke proti Tromejniku so bile priigrane v 1.polčasu
Na gostovanju pri sosedih Črenšovcih so se fantje vnovič srečali s sila načetim terenom.
Zmaga ni bila pod vprašajem, saj je že 1.polčas prinesel vodstvo z 0:3. Utroša je naprej
zatresel lastno mrežo, zadela sta še Kalamar in Pavel, zmago z 0:4 pa v sodnikovem podaljšku
potrdil Ciglarič.

Zmaga v Črenšovcih v nobenem trenutku ni bila pod vprašajem
Tudi naslednja domača tekma je bila »trda«. Ljutomerčani so se namreč predstavili kot težak
nasprotnik, prejeli so tudi zelo malo golov v prvenstvo, kar je kazalo na njihovo dobro obrambo. Kljub
vsemu je naša ekipa strla odpor žilavih prlekov, zadetek kapetana Raduhe pa je bil dovolj za minimalno
zmago z 1:0.
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Tekmo proti Ljutomeru je odločil kapetan Raduha
Takoj za tekmo z Ljutomerom je sledila še ena domača tekma, to pot proti Rakičanu. Ambicije so bile
velike, a se je izjalovilo in z remijem nismo bili zadovoljni. Začelo se je sicer dobro in Gostan je iz 11m
zadel za 1:0. Takoj v 2.polčasu je izenačil Kreslin. Tekmo je naša ekipa končala z deseterico, saj je
pordečel kapetan Raduha, poti do gola pa ni več našla in se bila prisiljena zadovoljiti s točko.

Točka proti Rakičanu je bila manj od pričakovanj
Tudi z več previdnosti smo vstopali v zadnjo fazo jesenskega dela in gostovali pri novincu Križevcih.
Tudi to je bila »naporna« tekma, kjer pa so fantje kljub vsemu odnesli celo kožo, čeprav so za rezultat
velikokrat med tekmo močno trepetali. Povedli so domačini z zadetkom Šlihthuberja tik ob koncu
1.polčasa. V nadaljevanju je z zadetkom za izenačenje odgovoril mladi Balažic, rezultat pa preobrnil
Jerebic iz 11m. Domačini so sicer še naprej napadli prek protinapadov, a je ostalo pri naši zmagi z 1:2.

Zmaga v Križevcih je bila težko prigarana
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Na koncu se je odigral tudi prvi spomladanski krog in vnovič smo se srečali s soboško Muro, tokrat na
Fazaneriji. In če smo v uvodu videli zmago naših s 3:0, so tokrat z identičnim izidom slavili Sobočani.
Naša, okrnjena ekipa tokrat ni uspela presenetiti domačinov, ki so predvsem na krilih Laloviča, ki je
zadel dvakrat, ter Poredoša ugnali našo ekipo in jim ukradli 2.mesto na lestvici.

Na Fazaneriji tudi tokrat ni šlo …
Naša ekipa je tako jesenski del tekmovanja zaključila na 3.mestu z zaostankom 8 točk za vodilnimi
Beltinci. Zbrala je 31 točk, enako kot Mura, Beltinci jih imajo 39. Dala je 33 zadetkov, prejela jih pa
»precej« 20. Zmagala je 10x, 1x igrala neodločeno in 3x izgubila.
Torej nekaj rezerve za spomladanski del vsekakor obstaja.

ČLANSKA EKIPA po polovici sezone 2015/16
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POKALNO TEKMOVANJE
» Hitro slovo iz pokala Slovenije, vnovič pokalni prvaki MNZ Lendava »
V pokalnem tekmovanju pod okriljem MNZ Lendava se je ekipa gladko prebila do polfinala, kjer pa je
v Lipi imela nemalo težav proti Črenšovcem. Po rednem delu je bilo 1:1, naša ekipa je zaostajala po
zadetku Kocipra, izenačil je Gostan. Po streljanju 11m je sosede uspela premagati saj je pri naših
zgrešil Gregorec, pri Črenšovcih pa Virag in Halas.
V finalu se je sredi meseca avgusta pomerila z ekipo Hotize, prizorišče finala pa je bilo Turnišče. Težav
je bilo tudi tokrat veliko. Naša ekipa je po zadetku Žugelja povedla, a Hotižani so tekmo z dvema
zadetkoma Čurina in enim Balažeka obrnila povsem v svojo korist. Tekmo je naša ekipa reševala v
samem finišu in z goloma Pavla in Balažic Ivo-ta uspela priti do izenačenja in enajstmetrovk. Tam je
uspela slaviti s končnih 8:6 in vnovič dvignila pokal za naslov prvaka pokala MNZ Lendava.

NK ODRANCI – Pokalni prvaki MNZ Lendava 2014/15
Sodelovanje v finalu pokala MNZ Lendava pa je ekipi priborilo tudi vstopnico v pokal Slovenije za sezono 2015/16. Kroglice
na žrebu so nam za nasprotnika namenile ekipo Ivančne Gorice, sicer člana 3.SNL-center. Pred nami je bilo gostovanje,
kamor smo odhajali polni pričakovanj, kljub nekoliko okrnjeni ekipi. A robustni domačini so nas kmalu prizemljili in našo
ekipo premagali s kar 6:0. Ekipi se je še poznalo dejstvo neuigranosti in odsotnost nekaterih ključnih členov ekipe. A
domačini so bili preprosto boljši, njihove kvalitete so se pozneje pokazale tudi v prvenstvu.
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Fantje so bili v I.Gorici povsem brez ideje in možnosti
Medtem se je začela tudi nova pokalna sezona v MNZ Lendava, naša ekipa pa se je tekmovanju
pridružila v 3.krogu in gostovala v sosednji Bistrici in domačine z goloma Ciglariča in Žugelja premagala
z 0:2 in čaka nasprotnika v nadaljevanju tekmovanja.

MLAJŠE SELEKCIJE
» Mladinci vnovič prvaki, dobro delo rodi sadove tudi v mlajših generacijah »
Pregled dogajanja v mlajših selekcijah skozi leto 2015 pričenjamo pri mladinski ekipi. Le ta je sezono
2014/15 v mladinski ligi MNZ Lendava končala na 1.mestu in vnovič postala prvak lige. Le ta je bila
tudi tokrat sila okrnjena, udarile so se zgolj 4 ekipe. Za prvaka je mladincem zadoščalo 27 točk. Od
tega so 8x zmagali, 3x remizirali in 1x izgubili. Najbližji zasledovalec je bila Bistrica z 26 točkami,
Turnišče in Dobrovnik sta krepko nazadovala. Najboljši strelec ekipe je bil Levačič Stanislav s 17 goli in
je bil tudi drugi strelec lige. Omeniti moramo, da je tudi mladinska ekipa vse svoje tekme vseskozi
igrala v Lipi.
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Po koncu sezone 2014/15 se je bila mladinska ekipa skupaj z ekipo Bistrice primorana preseliti v
mladinsko tekmovanje pod okriljem MNZ M.Sobota, v tamkajšnjo 2.MNL U-19. Znotraj MNZ Lendava
namreč niso uspeli sestaviti mladinske lige. Ekipa je bila vnovič malce premešana. Nekateri so prerasli
generacijo in primorani smo bili iskati alternative v okrepitvah iz drugih klubov. Selekcija je dobila
tudi novega trenerja, Romana Gostana je zamenjal Mlinarič Primož, za logistiko pa skrbi Antolin
Tomaž. Po polovici prvenstva v 2. mladinski ligi MNZ Lendava zasedajo 2.mesto, s tremi točkami
zaostanka za vodilno Bogojino. Po »porodnih« krčih so našli pravo formo in rezultat je tu.

MLADINSKA EKIPA po polovici sezone 2015/16
Selekcijo U-15 smo v tekmovanje vnovič vpeljali v sezoni 2015/16. V konkurenci 6 ekip varovanci
trenerja Zver Aleša držijo trenutno 3.mesto z 10 točkami, vodilna Planika Turnišče jih ima 18.
Možnosti za napredek v tej selekciji je kar nekaj, je pa tudi precej številčna.

Selekcija U-15
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Selekcija U-13 je prejšnjo sezono končala na 3.mestu v konkurenci 7 ekip. V tekoči sezoni imajo
bistveno več težav in trenutno zasedajo zadnje mesto v konkurenci 4 ekip, brez točk. Rezerv za
spomladanski del sezone je še kar nekaj. Treba pa je omeniti, da selekcijo U-13 sestavlja tudi precej
fantov s selekcije U-11.

Selelkcija U-13
V Selekcijah U-11, U-9 in U-7 se ne spremlja lestvica, temveč zgolj rezultati. Poudarek je na igri in
predvsem osnovnih nogometnih veščinah. Predvsem selekciji U-11 in U-9 sta nas ob koncu leta
najbolj navduševali z rezultati na raznoraznih turnirjih. Obe selekciji sta se tudi uvrstili v 2.fazo
turnirja Rad igram nogomet. Selekcija U-9 je bila prva na turnirju v Beltincih in druga na turnirju Mladi
upi v Lendavi sredi meseca decembra. Potenciala je torej tudi pri mlajših selekcijah veliko, kar je za
igranje nogometa navdušilo tudi nekatere deklice. Prvič smo v sezoni 2015/16 v tekmovanje prijavili
tudi najmlajšo selekcijo U-7.
Pri teh selekcijah je opazna tudi velika vloga staršev, ki otroke predvsem vozijo na tekme, treninge in
turnirje, ter jih pri njihovem razvoju spremljajo. Zato se moramo zahvaliti tudi staršem, ki nam
navsezadnje precej pomagajo pri razvoju mladine v našem klubu.

Selekcija U-11
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Selekcija U-9

Selekcija U-9
Z namenom vključitve otrok in staršev v nogometno igro smo sredi meseca avgusta ob otvoritvi
prenovljene zelenice in tekme z Muro organizirali druženje otrok, trenerjev in staršev. Vsi so se lahko
preizkusili v nekaterih nogometnih veščinah in med sabo odigrali tudi partijo nogometa. S tem so lahko
otroci prav staršem pokazali česa so jih njihovi trenerji naučili v našem klubu.
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UTRINKI IZ DECEMBRSKIH TURNIRJEV MLAJŠIH SELEKCIJ
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PRIREDITVE POD OKRILJEM NK ODRANCI V letu 2015
» 21. Ajdova noč premierno 3 dni »
Tudi v letu 2015 se nismo zgolj podili za žogo, temveč se imeli tudi lepo in se zabavali. Tudi v letu
2015 smo izpeljali vse naše začrtane prireditve. V nekaterih smo bili kot glavni organizotarji, pri
nekaterih smo zgolj pomagali.
Kot prva naša prireditev je bila tradicionalno kresovanje in postavljanje mlaja ob 1. maju. To
prireditev pripravljamo skupaj z rekruti, tokrat so bili to fantje in dekleta letnika 1997. Prireditev je
minila v predvidevanih okvirih ob zvokih žive glasbe in prešernega vzdušja.

V mesecu juliju nas je čakala že 21. izvedba tradicionalne Ajdove noči. Tokrat smo stopili še korak
naprej in prireditev razširili na trodnevno dogajanje.
V četrtek, 9.7. smo tako premierno pripravili dalmatinski večer. Z nami je bila klapa Rišpet iz Splita,
Gostilna Dominko je poskrbela tudi za nekatere dalmatinske dobrote. Resnici na ljubo pa nam je
malce zagodlo vreme in dežna ploha je marsikoga odvrnila od obiska. Tisti, ki so bili z nami so
vsekakor uživali ob zvokih prave Dalmacije. Kot predskupina je ozračje dodobra ogrela skupina
Tropik.
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V petek je sledila tradicionalna zabava za mlade in »mlade po srcu«. Gostja je bila »vnovič« splitčanka
po imenu LIDIJA BAČIČ. Predskupina TROPIK je dogajanje privedla do vrelišča, prireditveni prostor je
pokal po šivih, vzdušje fenomenalno, plesno, razposajeno in veselo. Skratka vse tisto, kar si lahko
organizator samo želi. Petkovega dogodka se je udeležilo več kot 2000 obiskovalcev in žurka je bila ta
prava.
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Pravzaprav nismo še povsem prevetrili misli ob fenomenalni petkovi zabavi, že je bila na sporedu
dogajanja polna sobota. Prvič smo na Ajdovi noči pripraviti tekmovanje v nogometu na milnici. Vreme
je bilo pravo poletno za tovrstno tekmovanje. »Mokro« tekmovanje je potekalo ob zvokih trendi
klubske glasbe. Prvo mesto je osvojila ekipa Pizzeria Venezia, druga je bila ekipa Vinotoč Kolar, tretja
pa Žagarstvo Horvat.

Sočasno so se pod šotorom srečali upokojenci in uživali ob zvokih ansambla Zadnji Moment. Spet je
bilo poskrbljeno tudi za najmlajše, ki so lahko uživali ob predstavi čarovnika »Magic Berti se
predstavi«.

Tudi v letu 2015 ni izostalo kuharsko tekmovanje v kuhanju Ajdove kaše, ki je vnovič naletelo na lep
odziv ekip, željnih kuhanja odranske znane jedi. Iz loncev je spet dišalo, mize so krasile domače
dobrote in tudi žlahtna kapljica, ter glasba ni manjkala. Tokratni zmagovalci tekmovanja so bili po
mnenju tričlanske komisije ekipe Pizzerie Zvezda iz Beltinec.
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Zvečer pa se je, kot je že v navadi nadaljevalo z zabavo ob zvokih narodnozabavne glasbe. Po 8 letih
so bili z nami vnovič ansambel Slovenski Zvoki. Poleg pristne avsenikove glasbe ni manjkalo šaljivih
skečov, sočasno je potekal srečelov, gostilna Dominko pa je vseskozi skrbela za lačne želodce s
tradicionalnimi jedmi. 21. Ajdovo noč ocenjujemo kot uspešno, nekaj rezerv glede prireditve
vsekakor obstaja in v letu 2016 bo vnovič zabavno. Ocenjujemo, da je 21. Ajdovo noč v vseh 3 dneh
dogajanja obiskalo okrog 4000-5000 obiskovalcev.

V mesecu decembru smo organizirali sedaj že tradicionalni medulični turnir v kartanju šnopsa, ki je
tokrat potekal na »štefanovo soboto«. Odziv kartašev je bil vnovič dober, čeprav je tekmovalo 9 ekip,
namesto lanskih 12. Zmaga je pripadla ekipi Gredice, ki so imeli največ kartaške sreče in seveda tudi
nekaj znanja. Tekmovanje je kljub rivalstvu minilo v prešernem prazničnem vzdušju, kjer ni manjkalo
tudi pesmi in dobre volje.

Zmagovalci 5.meduličnega turnirja v kartanju šnopsa- Gredice
Tudi v letu 2015 smo se člani kluba pridružili občinski čistilni akciji- očistimo Odrance, kjer smo nekaj
pripomogli k čistoči naše vasi.
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SANACIJA NOGOMETNEGA IGRIŠČA V ODRANCIH
V mesecu januarju 2015 so se začela prvotna sanacijska dela nogometnega igrišča v Odrancih, ki je
bilo v celoti poplavljeno v poplavah septembra 2014. Sanacijska dela je financirala občina Odranci,
glavnino del pa je opravilo podjetje Nograd iz Hotize. Skozi prvo polovico leta se je opazil napredek
del. Novo igrišče sedaj sloni na peščeni podlagi, povsem nova je travnata površino, katero je zasadilo
podjetje CONS iz Lipovec.

Ob sanaciji so bili urejeni tudi nekateri kozmetični popravki na igrišču. Na golih so povsem nove
mreže, povsem nove so klopi za rezervne igralce in delegatska hišica, postavljen je bil tudi t.i. »box«
za navijače in prebarvana ograja okrog igrišča.

Ob tem se najbolj zahvaljujemo občini Odranci in vsem izvajalcem del, ter tudi našim komunalnim
delavcem in delavkam, ki so pri tej sanaciji veliko prispevali.
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Po katastrofalnih poplavah septembra 2014 je naša ekipa prvi trening na prenovljenem igrišču
opravila 18.8.2015, torej slabo leto po naravni katastrofi.

Upamo, da se kaj podobnega v bližnji prihodnosti ne ponovi.
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TOP UTRINKI LETA 2015
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ZA SODELOVANJE V LETU 2015 se iskreno zahvaljujemo:
-

-

Občini ODRANCI
Županu g. Ivanu Markoji
Občinski upravi in občinskim svetnikom
VSEM SPONZORJEM in DONATORJEM
NK LIPA
PGD ODRANCI
KMO ODRANCI
KMN Veterani Odranci
Društvo Žena
Ostalim društvom v občini
Komunalnim delavcem občine Odranci
PGD LIPA
UO NK Odranci
MNZ Lendava in MNZ M.Sobota
Staršem mlajših selekcij
Prostovoljnim delavcem kluba
VSEM VAM, dragi naši zvesti navijači
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BILTEN »SKOZI ČAS 2015«
Izdal: Nogometni klub Odranci ® vse pravice pridržane
Pripravil: čurič Dejan
Bilten je izdan v promocijske namene in nima naklade tiska.
Viri slik:
- Lastni arhiv Nk odranci
- Sašo horvat @ nk odranci
- Pomurec.com
- Sobotainfo.com
- Pomurje.si
- Lendavainfo.com
- Snportal
- Občina odranci
- Boštjan rous
- Prlekija.on.net
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