
 
 
 

 
 
 

Po sklepu Odbora za družbene dejavnosti Občine Ig z dne, 11. 3. 2015,  
in na predlog Športnega društva Mokerc Ig naziv športna ekipa leta prejme 

 

rokometna ekipa starejši dečki B, letnik 2000 in mlajši 
Športnega društva  Mokerc Ig  

za izjemne dosežke v letu 2014 
 

 

Rokometna ekipa starejši dečki B, letnik 2000 in mlajši, ŠD Mokerc Ig, se je v letu 2014 uspela že 

četrtič zapored uvrstiti na finalni turnir najboljših štirih ekip v državnem prvenstvu. Tokrat so 

zasedli zelo dobro drugo mesto in tako postali državni podprvaki za to sezono. Tudi v tem letu so 

se potili na treningih in s stalno željo po napredku dokazali, da delo in napori, ki so jih vložili v ta 

uspeh, niso bili zaman.  

V državnem tekmovanju je sodelovalo 29 ekip. V predtekmovanju in polfinalni skupini so uspešno 

odigrali 26 tekem. To je pomenilo uvrstitev na dvodnevni finalni turnir najboljših štirih ekip v 

državi, ki je bil tokrat organiziran pod okriljem RK Gorenje iz Velenja v rdeči velenjski dvorani. Na 

finalnem turnirju so sodelovale ekipe ŠD Mokerc Ig, RD Loka 2012, RK Celje Pivovarna Laško in 

domačini, RK Gorenje Velenje. Pričakovanja vseh ekip na zaključnem tekmovanju so bila visoka, saj 

so bile vse ekipe enakovredne in kakovostne, tako da bi lahko zmagala in prvenstvo osvojila katera 

koli ekipa. Ekipa starejši dečki B ŠD Mokerc Ig je osvojila mesto državnih podprvakov. 

Za zaključek sezone pa so osvojili še prvo mesto na velikem mednarodnem turnirju EUROFEST v 
Izoli.  
Sezono 2014/2015 so rokometaši ponovno začeli zelo uspešno. V predtekmovanju so se ponovno 
uvrstili v polfinalno skupino. Vse našteto je rezultat trdega dela mladih rokometašev ter 
strokovnega in požrtvovalnega dela njihovega trenerja Dejana Vujića. 
Ekipo starejših dečkov B so pod vodstvom trenerja Dejana Vujića in pomočnika Igorja Cimermana v 
sezoni 2013/2014 sestavljali: igralci letnika 2000 Brin Cimerman, Jaka Glavan, Damir Hajrić, Andraž 
Ornik, Kristjan Židanek, Martin Možek, Matej Garvas, Domen Baranja in Andrej Pečar ter igralci 

letnika 2001 Haris Slomić, Gaj Štamcar in Gašper Marenče. 
 
 
Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 
          Janez Cimperman 
                                                           župan 

 
Ig, 20. marec 2015 
 
 


