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Spoštovani!
Pred Vami se nahaja Jubilejni bilten Nogometnega kluba Komenda. Izdali smo ga ob 50. obletnici prvih uradnih odigranih tekem
kluba in ker smo se hoteli spomniti njegove bogate zgodovine.
Zgodovino kluba so ustvarjali ljudje, ki so za nogomet v Komendi namenili svoj čas, znanje, materialna sredstva in predvsem veliko
dobre volje! Ker smo v tej publikaciji prav gotovo koga spustili, se mu iskreno opravičujemo. Zavestno nismo pozabili na nikogar, le
pomanjkanje časa in podatkov nam je onemogočilo podrobnejši pregled delovanja kluba.
Upamo, da Vam bo prebiranje biltena v spomin priklicalo še mnogo vrednih trenutkov in število prijateljic in prijateljev kluba, ki bi si
zasluţili mesto v jubilejni publikaciji. Nihče in nič ni pozabljeno, dokler ostaja v mislih vseh nas, ki smo se in se bomo tudi v
prihodnje trudili za Nogometni klub Komenda.

NOGOMETNI KLUB KOMENDA
1957 - 2007
Začetki igranja nogometa v Komendi segajo v leto 1952, ko je bilo za ta šport namenjeno igrišče ob potoku Brnik proti Kernu (na
današnjem stanovanjskem naselju). Uradna registracija kluba, ki se je ob ustanovitvi imenoval » NK Planjava Komenda« je bila leta
1956. Prve uradne tekme pa so se pričele leta 1957. Pod dokument o ustanovitvi je bil poleg ostalih podpisan Ivan Jezeršek, ki je bil
glavni pobudnik in organizator športa v Komendi. Uradno je bil učitelj in prvi ravnatelj niţje gimnazije v Komendi. Nogometni klub
je s člansko ekipo tekmoval v takratni kamniški ligi.

Fotografija iz leta 1973

Leta 1960 se je Nogometni klub preselil na novo lokacijo hipodroma v Komendi, kjer jim je bilo po sklepu takratnih oblasti dodeljeno
v uporabo nogometno igrišče. Klub je deloval vse do leta 1962, ko se je ta aktivnost zaradi delne krize začasno prenehala.

“1973 – 1982”

Komenda leta 1976

V letu 1973 se je pričelo novo obdobje nogometa v Komendi. Na pobudo Ţnidar Marjana, Zadrgal Franca in Kimovec Janeza, ţal sta
prva dva ţe pokojna, je bilo ustanovljeno Športno društvo Komenda v katerem sestavu je bil tudi Nogometni klub.

Franc Zadrgal

Za svoje delovanje društvo ni imelo prostorov, zato je za potrebe klubov, ki so delovali v sklopu društva v letu 1975 skupaj s
Konjeniškim klubom Komenda kupilo gospodarsko poslopje, v katerem je uredilo klubski prostor, eno garderobo, kopalnico, wc in
kurilnico.
Serija slik s tekme v Komendi 1976:

Kasneje je NK zaradi potreb po več garderobah zgradil prizidek izven obstoječih prostorov, v katerem je bila zgrajena garderoba in
skladišče za orodje in opremo, iz katerega je kasneje nastal klubski bife. Naknadno je bila zgrajena še ena garderoba, kopalnica,
pralnica in garderoba za sodnike. Zadnja od stvari za izboljšanje pogojev za kvalitetno delo v klubu je bila celovita prenova samega

igrišča. V prenovo je zajeta kompletna drenaţa igralne površine, odvodnjavanje, namakanje in namestitev zaščitne ograje. V vse
zgoraj navedene akcije je bilo vloţeno ogromno prostovoljnega dela vseh članov in simpatizerjev NK.
Prvi predsednik je bil Kimovec Janez, v različnih obdobjih delovanja so bili predsedniki še: Zadrgal Franc, Crnkovič Franc, Perne
Anton, Crnkovič Darko, Zarnik Stanislav, Krmavnar Srečo, krajše obdobje pa so delovali kot predsedniki še Šest Bogo, Špenko
Nikolaj in Bolarič Darko. Tajniška dela je opravljal zelo vzorno vse od leta 1982 naprej Lozinšek Zdravko.

80’

Nogometni klub tekmuje od leta 1973 naprej neprekinjeno z večjim ali manjšim številom ekip, pravtako tudi z večjimi in manjšimi
uspehi. Pravi zagon in sistematsko delo v klubu se je začelo v začetku osemdesetih in sicer pod vodstvom tako predsednika kot
trenerja Crnkovič Darka in njegovih somišljenikov, katerih se je nabralo toliko, da so po delni sanaciji (petih drenaţnih kanalov za
odvodnjavanje in ureditev travnate površine) v sklopu prenovitve kasaške steze ponovno ustanovili člansko in pa povsem na novo
kadetsko ekipo.

V obdobju, ko je delo v klubu zamrlo in je bilo igrišče v sanaciji je delovala samo ekipa stajejših dečkov pod vodstvom Lozinška, ki
ima vse zasluge za neprekinjeno delovanje kluba. Po uspešno zastavljenem delu , ko je kadetska ekipa starostno presegla tekmovalno
mejo, se je prelevila v mladinsko. Ta ekipa je delovala pod vodstvom Ţinič Dragota in to zelo uspešno, saj si je po nekaj letih
tekmovanja v prvi MNZ ligi zagotovila razigravanje za napredovanje v enotno drugo slovensko mladinsko ligo zahod, katerega je tudi
uspešno končala. Ker je bil pogoj za tekmovanje mladinske ekipe v drugi ligi vzporedno tekmovanje kadetskih ekip je bil klub
primoran ustanoviti tudi to ekipo, katera je ravnotako delovala pod Ţiničevim vodstvom.

90’
Članska ekipa je dokaj uspešno nastopala v drugi MNZ ligi in se pod vodstvom Crnkoviča vse bolj spogledovala z vrhom lestvice in
napredovanjem v višji nivo tekmovanja, kar jim je tudi uspelo. Po dveletnem tekmovanju v prvi MNZ ligi so bile odkupljene pravice
takrat propadajočega NK Mengeš za tekmovanje (kar je bilo takrat dovoljeno s strani NZS) v tetji SNL.

Članska ekipa je bila po treh letih igranja v tretji SNL preregistrirana v NK Viator –Vektor in v tekmovalni sezoni 1999/2000 se je kot
Viator&Vektor Komenda zavihtela na vrh lestvice 3. slovenske nogometne lige - center ter s tem nspredovala v 2. slovensko
nogometno ligo

Poleg tega so ekipe NK Komenda v devetdesetih letih dosegle nekaj zelo lepih in za zgodovino kluba najvidnejših doseţkov.

Mladinci so v sezoni 1997/1998 v močni konkurenci v 2. slovenski mladinski ligi zasegli tretje mesto in le za las zgrešili uvrstitev v 1.
slovensko mladinsko ligo.
Starejši dečki so v sezoni 1996/97 pod vodstvom trenerja Roberta Misje dosegli 1. mesto v 2. ligi starejših dečkov MNZ Ljubljana.

Nov začetek članske ekipe v tekmovalni sezoni 2000/2001
Po največjem uspehu članske ekipe pod imenom Viator&Vektor Komenda, ki se je v tekmovalni sezoni 1999/2000 zavihtela na vrh
lestvice 3. slovenske nogometne lige - center, se je v Komendi začelo novo obdobje članskega nogometa.

Ločitev od ekipe Viator&Vektor je v Komendi prinesla formiranje nove članske ekipe z imenom NK Komenda in nov začetek v
2. ligi Medobčinske nogometne zveze Ljubljana v tekmovalni sezoni 2000/2001. Ekipa je bila sestavljena iz domačih igralcev, ki so s
seboj prinesli izkušnje igranja v močnejši konkurenci in števila mladih domačih igralcev. Le ti so se z igranjem pri članih srečali prvič,
zato so si potrebne izkušnje v naslednjih letih še morali pridobiti. Pri tem so jim pomagali nekateri igralci, ki so se klubu pridruţili iz
drugih sredin in so v NK Komenda pustili globok pečat.

Tekmovalna sezona 2006/2007 in vizije za prihodnost
V letošnji tekmovalni sezoni je v klubska tekmovanja prijavljenih 5 ekip za katere je skupaj registrirano x igralcev.
Člani nastopajo v 2. ligi medobčinske nogometne zveze Ljubljana, naslednje leto je zadan cilj preboja v višji rang tekmovanja t.j. v
prvo ligo MNZ Ljubljana.

Članska ekipa

Danes se v klubu podaja prednost predvsem delu z najmlajšimi, saj uspešno deluje nogometna šola za otroke starostnih skupin do 8
let, do 10 let, do 12 leti in do 14 let. Tako preko šolanih mentorjev v klubu organiziramo z vsemi selekcijami tekmujemo v različnih
tekmovalnih ligah pod okriljem MNZ Ljubljana. V zimskem času otroci neprekinjeno vadijo v domači športni dvorani, svoj
tekmovalni navdih pa lahko dokazujejo v »Zimski nogometni ligi«, ki jo kot glavni pobudnik ţe od leta 2003 organiziramo v športni
dvorani Komenda. Lige se udeleţujejo večinoma klubi iz bliţnje okolice ter tudi iz Ljubljane, v letošnjem letu pa se v ligo vključujejo
tudi nekateri klubi iz gorenjske regije. V sklopu zimske nogometne šole smo za najmlajše ljubitelje nogometa organizirali tudi
udeleţbo na zimskem nogometnem taboru, ki se je med zimskimi počitnicami 2003 in 2004 odvijal v obmorskih krajih (Poreč,
Novigrad), počitniški tabor leta 2005 smo organizirali v športni dvorani Komenda. Zaradi vse napornejšega dela, predvsem pa vse
manj pripravljenosti ljudi za »entuzijazem« ter »volontersko delo« je vsako leto teţje pridobivati finančna sredstva, ki so nujno
potrebna za pokrivanje vseh stroškov tako glede tekmovanja in vadbe, kot tudi vzdrţevanja objektov in športne opreme. V veliki meri
se sredstva pridobivajo preko posameznih sponzorjev, velikokrat pa klubsko vodstvo sredstva pridobi tudi preko organizacije raznih
»srečolovov« ter prodaje klubskih koledarjev s prikazanimi fotografijami vseh selekcij ter ponazoritvijo raznih sponzorjev in
donatorjev.
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Kategorije kadetov in mladincev v zadnjih letih zaradi pomanjkanja kadra niso prijavljene v uradna klubska tekmovanja. Ţe v
prihodnji tekmovalni sezoni bo formirana ekipa kadetov, ki bo v naslednjih letih zagotovila kontinuiteto v razvoju mladih igralcev in
jim tako dala moţnost za nadaljevanje igranja ter prestop v člansko ekipo NK Komenda.

Klubsko vodstvo si vedno bolj prizadeva, da bi poskušalo omogočiti kar se da najboljše pogoje za delo, saj so rezultati odvisni
predvsem od tega. Tako je v zadnjem času velika ţelja po pridobitvi pomoţnega igrišča in razsvetljave, kar bi omogočalo predvsem
nemoteno vadbo v kasnejših časovnih terminih, ki bi bili prilagojeni delovnemu času tako nogometašev, kot trenerjem in klubskemu
vodstvu. Predvsem se veselimo obljube ţupana občine Komenda Tomaţa Drolca po izgradnji povsem novega pravega stadiona z
atletsko stezo, pomoţnim igriščem, tribunami in razsvetljavo, ki je ţe sprejeta v prostorskem planu občine Komenda. Nova lokacija
stadiona je locirana nasproti osnovne šole Komenda, ki je tudi neposredno povezana z vhodom na stadion, saj je le ta namenjen tudi
potrebam osnovne šole.

Pred tekmo NK Komenda – NK Moravče, 5. maj 2007

