
 
 
 
 
Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 9. 3. 2016, in na predlog Janeza Cimpermana, 

župana Občine Ig ZLATO PLAKETO Občine Ig za leto 2016 prejme 
 

KONJEREJSKO DRUŠTVO KRIM 
Ob 30-letnici delovanja  

 

Pisalo se je leto 1985, ko so se v gostilni Ulčar na Igu zbrali ustanovni člani Konjerejskega 
društva Ig. Že naslednje leto, natančneje 28. 10. 1986, so izmed članov izvolili predsednika 
Rada Štebljaja. 

Imenovali so tudi gradbeni odbor, odgovoren za gradnjo hipodroma. Takratna površina, 
namenjena odlagališču smeti, je počasi začela dobivati novo obliko. Dajala je vtis velikega 
mravljišča; na eni strani so bili traktorji, prikolice in drugi stroji, na drugi pa lopate, grabljice 
in množica pridnih ljudi, ki so veliko število ur prebili na novonastajajočem hipodromu.  

Na občnem zboru leta 1987 je bil za predsednika izvoljen Slavko Pavlič, ki ga je na tretjem 
občnem zboru zamenjal Jože Škulj. Ta predsedniško funkcijo opravlja še danes in člani 
društva želijo, da bi bil predsednik tudi v bodoče, saj z zanesljivim vodenjem, pametnimi in 
modrimi odločitvami uspešno krmari društveno barko. 

Člani Konjerejskega društva Ig so zelo ponosni na to, da že skorajda od nastanka društvo 
sestavljajo tri sekcije: rejska, kasaška in jahalna.  

Rejska sekcija pripravlja regijske in državne razstave hladnokrvnih konj rodovniških žrebcev 
in kobil. Vzporedno s porastom števila kobil so se razvijale tudi plemenilne postaje pri 
žrebčarjih. Člani društva so »furali« različne znane goste iz domovine in tujine ter pripravili 
dva kmečka praznika, na katerih je sodelovalo več kot 80 konj s starim kmečkim orodjem in 
opremo. Vsako leto rejci na hipodromu Vrbljene dirkajo z eno- in dvovpregami z 
rodovniškimi konji slovenske hladnokrvne pasme. 

Kasaška sekcija deluje že vse od nastanka društva. Na hipodromu se odvijajo čisto prave 
kasaške dirke vedno hitrejših kasačev in izjemnih voznikov, ki sodijo v vrh slovenskega 
kasaštva. 

Začetki športne ježe pa segajo v srednja sedemdeseta leta, ko so bila organizirana 
tekmovanja v spretnostih na konju, pa kurirčkove pošte in tekme v preskakovanju zaprek. 
Namesto preskakovanja ovir je zdaj vsako leto organizirana tekma v spretnostni ježi in 
paralelni tekmi v barrelu. Jahači so dejavni vsepovsod in ni sprevoda, slavnosti, pustnega 
karnevala ali prvomajske povorke, kjer ne bi bilo podkrimskih jahačev. 

 

 

Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 
Janez Cimperman 

Ig, 18 .marec 2016                 župan 


