
 
 
 
 
 
 

Po sklepu Odbora za družbene dejavnosti Občine Ig z dne, 11. 3. 2014,  
in na predlog Športnega društva Mokerc Ig naziv športna ekipa leta prejme 

 

rokometna ekipa mlajših dečkov A, letnik 2000 in mlajši 
Športnega društva  Mokerc Ig  

za izjemne dosežke v letu 2013 
 

Rokometna ekipa Mlajši dečki A, letnik 2000 in mlajši, ŠD Mokerc Ig, je v letu 2013 uspela že tretjič 
zapored osvojiti naslov državnih prvakov v svoji kategoriji. Tudi v tem letu so se trudili na treningih 
in s stalno željo po napredku dokazali, da delo in napori, ki so jih vložili v to, niso bili zaman. V 
sezoni 2012/2013 je v tekmovanju sodelovalo 35 ekip. V predtekmovanju so odigrali 16 tekem in 
so se kot drugi v skupini uvrstili v polfinale. V polfinalni skupini so odigrali še šest tekem in se 
zanesljivo uvrstili na prvo mesto v skupini. To je pomenilo uvrstitev na finalni turnir najboljših štirih 
ekip v državi, ki je bil pod okriljem ŠD Mokerc Ig organiziran v domači dvorani na Igu. Tudi na 
zaključnem turnirju najboljših štirih ekip v državi so pokazali največ rokometnega znanja in najvišjo 
motivacijo ter prepričljivo osvojili naslov državnih prvakov. 

Dosežke na državnem prvenstvu so med sezono nadgradili še z drugim mestom na močnem 
mednarodnem turnirju v Beogradu, kjer je sodelovalo 18 ekip te kategorije. Za zaključek uspešne 
sezone pa so osvojili še prvo mesto na velikem mednarodnem turnirju EUROFEST v Izoli. Ekipa 
letnika 2000 je med vsemi moškimi ekipami osvojila še pokal za fair play. 

Tudi sezono 2013/2014 so rokometaši začeli zelo uspešno. V predtekmovanju so se brez težav 
uvrstili v polfinalno skupino. V polfinalnih tekmah prikazujejo odlično igro in so trenutno v svoji 
skupini še edina neporažena ekipa. Našteto je plod trdega dela tako mladih rokometašev kot 
strokovnega in požrtvovalnega dela njihovega trenerja Dejana Vujida. 

Ekipo Mlajših dečkov A v sezoni 2012/2013 so pod vodstvom trenerja Dejana Vujida in vodje ekipe 
Igorja Cimermana sestavljali: igralci letnika 2000 Brin Cimerman, Jaka Glavan, Damir Hajrid, Andraž 
Ornik, Kristjan Židanek, Martin Možek, Matej Garvas, Domen Baranja in Andrej Pečar ter igralci 
letnika 2001 Brina Ambrož, Gašper Kozin-Zver, Daniel Palačkovid, Haris Slomid, Gaj Štamcar, 
Gašper Marenče, Nejc Pahor, Matic Šivec, Blaž Malavašič, Patrik Djuzič-Samardžija in Mark 
Baranja. 
 
Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 
 
          Janez Cimperman 
                                                           župan 

 
Ig, 21. marec 2014 


