
 
 
 
 

 
Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 8. 3. 2017,  

in na predlog župana Janeza Cimpermana 
PRIZNANJE Občine Ig za leto 2017  

 

prejme 
 

TD KUREŠČEK 
ob 20-letnici delovanja 

 
Turistično društvo Kurešček je bilo ustanovljeno februarja 1997 z namenom pospeševanja turizma 
na širšem območju Kureščka, ki zajema hribovski in dolinski del občin Ig in Velike Lašče. Pobudnik 
ustanovitve in prvi predsednik je bil Tone Kikelj, ki pa zaradi smrti ni zaključil mandata. Njegovo 
funkcijo je prevzel Stanislav Kikelj.  

Prvo javno predstavitev je društvo  doživelo na malih igrah brez meja v Iški vasi. Spočetka so bili 
usmerjeni v olepšavo okolja; z geslom »Moja vas, urejena in čista« so prebivalce zaselkov spodbujali 
k tekmovanju v urejenosti kraja  ter k ureditvi rednega odvoza smeti. V manj kot letu dni po 
ustanovitvi je bila v sodelovanju s Hidrometeorološkim zavodom Slovenije na Kureščku postavljena 
meteorološka postaja.  

V času nastanka društva so bili na območju Kureščka razviti konjeništvo, smučanje in turizem na 
kmetiji. V dveh desetletjih pa je društvo pripomoglo tudi k razvoju pohodništva, kulinarike, 
rekreacijskih dejavnosti ter k ureditvi energijskih točk kot naravne znamenitosti. 

Od začetka delovanja Turistično društvo Kurešček povezuje turistično podobo hribovitega zaledja 
občine Ig in prebivalce vasi okrog Kureščka. Vzpostavlja turistično-informacijsko infrastrukturo, 
razvija nove turistične poti, izdaja turistične publikacije, organizira interesne dejavnosti, ustvarjalne 
delavnice, predavanja, srečanja, skrbi za podmladek in urejen izgled okolja. Člani društva 
organizirajo odmevne prireditve, kakršen je festival Kurešček,  se vsako leto udeležijo 
mednarodnega sejma Alpe Adria, podkrimskega in ljubljanskega pustnega karnevala, Ižanskega 
sejma, gostujejo na kulinaričnih tekmovanjih po Sloveniji ter v medijih, med drugim na RTV 
Slovenija v oddaji Dobro jutro. 

Zaradi vseh naštetih aktivnosti TD Kurešček uživa vse večjo prepoznavnost tako v domači občini kot 
širše. Ponosni so na dolgoletno sodelovanje s podobnimi društvi po Sloveniji, lokalnimi društvi, 
občino Ig, javnim zavodom Turizem Ljubljana, LAS Leader in Turistično zvezo Slovenije. 

Članom Turističnega društva Kurešček pogovorno rečejo kar »turisti«, saj je zadnja leta med člani 
vse manj domačinov. Prevladujejo novo priseljeni občani, ki jih lepote Kureščka z okolico neizmerno 
navdihujejo. 

 
Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 

           Janez Cimperman 
                              župan 
      Ig, 17. marec 2017 




