
Tudi december v znamenju odličnih predstav igralcev Futsal kluba Dobrepolje 

Praznični december je prinesel nekoliko manj zgoščen urnik tekem v slovenskih futsal ligah. 

Članska ekipa je tako od izida prejšnje številke odigrala dve tekmi in vztraja na prvem mestu 

2. slovenske futsal lige. Uspešno so nastopale tudi vse mladinske selekcije. 

Bojan Novak 

Zelo pomembna tekma 12. kroga čaka člansko ekipo v petek, 20. decembra, ko v Velike Lašče prihaja 

tretjeuvrščena ekipa KMN Miklavž TBS team24, ki je zadnje kroge ujela pravo formo in že grozi 

drugouvrščeni ekipi Mlinše in našim fantom. Tekma je zato zelo pomembna. 

V 10. krogu je članska ekipa po težkem boju in težje od pričakovanj opravila z ekipo Futsal klub 

Kebelj. Za končnih 5 : 2 sta po enkrat zadela Kevin Strnad in Alen Blatnik, v drugem polčasu pa je tri 

zadetke dodal najboljši strelec ekipe in lige Gal Škulj. 

V petek, 6. decembra, je ekipa gostovala v Ljutomeru in naletela na zelo razpoložene in učinkovite 

domačine, ki so prikazali bržkone najboljšo letošnjo predstavo in naše fante premagali z visokih 7 : 1. 

Tako je ekipa izgubila nekaj prednosti na lestvici in ima pred pomembno tekmo 12. kroga pred 

drugouvrščeno ekipo točko, pred tretjeuvrščeno pa dve točki prednosti. 

Ekipa U-19 je 27. novembra odigrala prestavljeno tekmo 6. kroga pri ekipi Siliko Fortrade in bila do 

konca v igri za zmago, nato pa v zadnjih minutah prejela nekaj zadetkov in izgubila s 5 : 8. Tekmo 9. 

kroga je ekipa odigrala v Kobaridu in tamkajšnjo ekipo KMN Oplast Kobarid premagala z 9 : 5. Glede 

na to, da je proti isti ekipi pred domačimi gledalci izgubila in da je bila kobariška ekipa na lestvici pred 

njo, gre za prijetno presenečenje.  

Tekma 10. kroga je bila odigrana v nedeljo, 15. decembra, v Velikih Laščah. Sosedski derbi proti ekipi 

ŠD Extrem je po pričakovanjih postregel z zanimivo in napeto predstavo, v kateri je krajši konec 

potegnila naša ekipa. Le nekaj sekund pred koncem so namreč gostje zadeli za zmago z 8 : 7 in 

odnesli vse tri točke. 

Odlično še vedno igra selekcija U-15, ki na lestvici zahoda prepričljivo vodi in že pogleduje proti 

končnici. Ekipa, ki ima potencial za uvrstitev na najvišja mesta v državi, je v tekmi 7. kroga kljub 

odsotnosti dveh pomembnih igralcev brez težav premagala drugouvrščeno ekipo KMN Bronx Škofije 

(11 : 5). Tekmo 8. kroga je ekipa odigrala 15. decembra v Škofji Loki. Gostitelji niso imeli recepta za 

zaustavljanje naših fantov. Končni rezultat je bil kar 17 : 0 za naše fante. Prvi dve mesti med 

najboljšimi strelci v ligi še vedno zasedata naša igralca Erik Fink in Luka Grm. 

Ekipa U-13 zadnje čase kaže spodbudne predstave in se po nekaj slabšem začetku dviga na lestvici 

proti mestom, ki vodijo v končnico. Tekmi 6. kroga je ekipa odigrala v Ljubljani (7. 12. 2019). V 

dvorani škofijske gimnazije je ekipa prepričljivo izgubila proti takrat vodilni ekipi NK Ribnica, nato pa 

premagala domačo ekipo Futsal Olimpija (6 : 3).  

Sedmi krog je gostil naš klub. V Velikih Laščah smo v soboto, 14. decembra, spremljali šest zanimivih 

tekem. Potrudili smo se z odlično organizacijo, domača ekipa pa je dodala piko na i uspešnemu dnevu 

in dvakrat zmagala. Prvo tekmo tesno proti neposrednim tekmecem za uvrstitev v končnico, ekipi 

KMN Oplast Kobarid (6 : 5), drugo pa prepričljivo proti ekipi KMN Bronx Škofije (8 : 1). Napadalni 

dvojec Grega Tomašič – Mark Svetec je na turnirju dosegel kar devet zadetkov, preostale pa sta 

dodala Nejc Širaj in Urh Babič. Ekipa je pred zadnjim turnirjem, ki bo na sporedu 21. decembra, na 

tretjem mestu, ki vodi v končnico.  



Na drugem letošnjem turnirju sta zaigrali tudi ekipi U-9 in U-11, ki v sklopu tekmovanj pod okriljem 

MNZ Ljubljana osvajata osnovne tehnične in taktične elemente. 

NASLEDNJE TEKME ČLANSKE EKIPE: 

20. 12. 2019, Velike Lašče; Futsal klub Dobrepolje : KMN Miklavž TBS team24 

10. 1. 2020, Velike Lašče; Futsal klub Dobrepolje : Dlan Logatec 

25. 1. 2020, Zagorje ob Savi; Mlinše : Futsal klub Dobrepolje 

 

NASLEDNJE TEKME SELEKCIJE U-19: 

22. 12. 2019, Škofja Loka; FSK Stripy : Futsal klub Dobrepolje 

12. 1. 2020, Velike Lašče; Futsal klub Dobrepolje : Dlan Logatec 

19. 1. 2020, Velike Lašče; Futsal klub Dobrepolje : Siliko Fortrade 

26. 1. 2020, Škofije; KMN Bronx Škofije : Futsal klub Dobrepolje 

 

NASLEDNJE TEKME SELEKCIJE U-15: 

22. 12. 2019, Velike Lašče; Futsal klub Dobrepolje : ŠD Extrem  

 

NASLEDNJE TEKME SELEKCIJE U-13: 

21. 12. 2019, Kobarid; ob 10.00 tekma proti ekipi NK Ribnica, ob 13.00 tekma proti ekipi Futsal 

Olimpija  

Spremljate nas tudi na naši Facebook strani in v živo na naših tekmah!  

 


