Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 13. 3. 2019,
in na predlog Tomaža Megliča ,
ZLATO PLAKETO Občine Ig za leto 2019

prejme

ŠD MOKERC IG
ob 60-letnici delovanja
Športno društvo Mokerc Ig letos obeležuje 60 let svojega delovanja. Začetek sega v jesen 1959, ko
so se razmere za življenje po vojni že toliko izboljšale, da so ljudje začeli razmišljati o prostem času
in športnih aktivnostih. Najprej je bila ustanovljena strelska sekcija in sočasno telovadno društvo
Partizan, kjer so delovale sekcije za odbojko, rokomet, nogomet, orodno telovadbo, atletiko,
namizni tenis in šah.
Leta 1968 sta se strelske družina Mokerc in TVD Partizan Ig združila v enotno Športno društvo
Mokerc Ig, ki je s pomočjo lokalnih podjetij ter z ogromno prostovoljnega dela dobilo klubske
prostore, imenovane Dom mladine ŠD MOKERC. To je skupaj z razvojem infrastrukture pospešilo
razvoj športa, predvsem pa rokometa.
Rokometna članska ekipa je v sezoni 81/82 dosegla največji uspeh v zgodovini društva, 2. mesto v
republiški ligi, nato pa nanizala še vrsto uspehov: 3. mesto mladinske ekipe leta 1974, finale MDA in
končno tretje mesto v sezoni 88/99, uvrstitev in uspešno nastopanje v prvi mladinski ligi 2016/17.
Zadnjih 10 let so v ospredju predvsem uspehi mlajših selekcij, ki so klubu priigrali pet naslovov
državnih prvakov, štiri uvrstitve na drugo in štiri uvrstitve na tretje mesto. Iz društva je izšlo tudi
nekaj reprezentantov v različnih selekcijah in obdobjih.
Primarna naloga društva je delo z mladimi in vzgoja v smislu "Zdrav duh v zdravem telesu".
Danes je včlanjenih več kot 200 aktivnih predvsem mladih, ki z delom v društvu in pri igri z žogo
pridobivajo delovne navade, razvijajo tovarištvo, se soočajo z zmagami in porazi ter se učijo
korektnega odnosa - ferpleja. Ob tem pa dostojno predstavljajo občino Ig po Sloveniji in na
rokometnih turnirjih po Evropi. Zato je slogan društva Najboljša droga je žoga! pravi za ta čas in na
nek način tudi brezčasen.

Iskrene čestitke za prejeto priznanje.

Janez Cimperman
župan
Ig, 22. marec 2019

