
Začela se je futsal sezona 2018/19 

V soboto, 22. 9. 2018, se je s tradicionalnim dnevom slovenskega futsala uradno začela nova 

futsal sezona, ki bo bogata tudi za dobrepoljske ljubitelje te zanimive igre. Članska ekipa 

Futsal kluba Dobrepolje se po enoletnem premoru vrača v 2. slovensko ligo.  

Bojan Novak 

ČLANSKA EKIPA: 

Prva tekma članske ekipe je tik pred vrati. V petek, 28. 9., v goste v dvorano v Velikih Laščah prihaja 

ekipa ŠD Mlinše, ki je lani v 2. futsal ligi osvojila 5. mesto. Letos nastopa v 2. slovenski ligi 10 ekip. 

Dobrepoljsko ekipo vodi glavni trener Dani Kaljevič, njegov pomočnik pa je Saša Đorđević. Ekipo 

večinoma sestavljajo domači fantje, v poletnem prestopnem roku pa se ji je pridružilo nekaj 

obetavnih mladih fantov iz okolice in izkušeni Siniša Brkić, ki je bil v preteklosti že član slovenske 

futsal reprezentance. Gre vsekakor za zanimivo mešanico, ki bo na igrišču vsako tekmo dala vse od 

sebe. To pa je tudi najboljši obet in povabilo, da jih pridete podpret na tekme. Domače tekme bo 

članska ekipa igrala ob petkih ob 20. uri.  

RAZPORED TEKEM ČLANSKE EKIPE FUTSAL KLUBA DOBREPOLJE (do izida naslednje številke): 

Petek, 28. 9., Velike Lašče – Futsal klub Dobrepolje : ŠD Mlinše 

Petek, 5. 10., Ljutomer – KMN Tomaž Šic bar : Futsal klub Dobrepolje 

Petek, 12. 10., Velike Lašče – Futsal klub Dobrepolje : Dlan Logatec 

Petek, 19. 10., Velike Lašče – Futsal klub Dobrepolje : ŠD Extrem Sodražica 

Petek, 26. 10., Ajdovščina – KIX Ajdovščina : Futsal klub Dobrepolje  

 

EKIPA U-19: 

Isti konec tedna kot članska ekipa svojo sezono začenja tudi selekcija U-19 Futsal kluba Dobrepolje. 

Ekipo, ki bo nastopala pod vodstvom trenerja Saše Đorđevića, sestavlja 11 fantov. Letos se je ekipi 

pridružil nov vratar, Jure Vetrih iz Sodražice. V ligi Zahod sodeluje osem ekip. Tudi to ekipo boste 

lahko podprli v dvorani v Velikih Laščah. Domače tekme bo selekcija U-19 igrala ob nedeljah ob 17. 

uri. 

RAZPORED TEKEM SELEKCIJE U-19 FUTSAL KLUBA DOBREPOLJE (do izida naslednje številke): 

Nedelja, 30. 9., Ajdovščina – KIX Ajdovščina : Futsal klub Dobrepolje 

Nedelja, 7. 10., Velike Lašče – Futsal klub Dobrepolje : FSK Stripy 

Nedelja, 21. 10., Logatec – Dlan Logatec : Futsal klub Dobrepolje 

 



EKIPA U-15: 

Selekcija U-15 tekmovanja začenja nekoliko kasneje, saj jo prva tekma čaka 14. oktobra, ko se bo v 

Litiji pomerila s tamkajšnjo zasedbo. Ekipa ima velik potencial, ki ga bo poskušal kar najbolje unovčiti 

trener Dani Kaljevič. Tekme bodo na sporedu ob nedeljah popoldne. 

RAZPORED TEKEM SELEKCIJE U-15 FUTSAL KLUBA DOBREPOLJE (do izida naslednje številke): 

Nedelja, 14. 10., Litija – FC Litija : Futsal klub Dobrepolje 

Nedelja, 21. 10, Velike Lašče – Futsal klub Dobrepolje : ŠD Extrem Sodražica 

Nedelja, 28. 10., Škofije – KMN Bronx Škofije : Futsal klub Dobrepolje 

Razpored za ekipo U-13, ki bo svoje tekme igrala po turnirskem sistemu, bo znan kasneje. 

Vabimo vse prijatelje futsala in športa nasploh, da pridete na domače tekme dobrepoljskega kluba in 

pomagate ekipam do čim boljšega rezultata. Vsak gledalec prinese dodatno energijo, to pa se še 

posebej pozna pri naši ekipi, ki tekem ne more igrati pred svojimi občani. Želimo si, da bi ta sezona 

prinesla mnogo veselih trenutkov in tekmovalnih uspehov, ki bodo odlična spodbuda za naslednjo 

sezono, ki bo, upamo, prva res tista prava – v domači dvorani. 

Vstop na vse tekme je prost. Vljudno vabljeni!  

  

 


