
 

 

Kurešček    28 km    788 m   1:45 h 
MTBSlovenia.net 

št. m km smer 

1 294 0 
start iz parkirišča pred cerkvijo v 
središču vasi Ig (parkirišče med 
cerkvijo, šolo in pošto); začnemo 
v smeri JV proti glavni cesti, kjer 
zavijemo ...  

2 294 0,13 desno ter takoj nato ... 

3 294 0,18 levo na glavnem križišču sredi Iga 
(smerokaz Kurešček) 

4 292 0,89 desno v hrib (smerokaz Kurešček)

5 356 1,94 desno v gozd po ozkem asfaltu 
(10m po postajališču za BUS na levi 
strani) 

6 364 2,01 konec asfalta; nadaljujemo po gozdni 
cesti in ji vseskozi sledimo 

7 574 5,98 desno na križišču z makadamsko 
cesto in se takoj nato držimo levega 
kraka (desni je slep) 

8 683 7,90 

križišče treh makadamov; zavijemo 
ostro levo po travnatem 
kolovozu ter takoj ... 

9 674 7,98 

... pridemo na travnik (kolovoza se ne 
vidi več, če ni pokošeno); 
nadaljujemo ob levem robu travnika 
in kmalu smo spet na kolovozu 

10 616 8,28 desno na boljši kolovoz 

11 610 8,62 desno na razcepu kolovoza 

12 632 9,02 

z desne se nam priključi kolovoz; 
nadaljujemo levo v gozd, kjer je še 
več stranskih kolovozov; vseskozi 
sledimo glavnemu 

13 661 9,83 levo po asfaltu ter kmalu ... 

14 668 10,00 ostro desno na makadam, ki mu 
sledimo (spustimo bližnji levi odcep) 

15 713 11,56 prečkamo asfaltno cesto 
in nadaljujemo po makadamu proti 
Kureščku 

16 737 12,30 
pri gostišču pod Kureščkom 
nadaljujemo naravnost po ozkem 
asfaltu proti vrhu 

17 786 12,52 konec asfalta; nadaljujemo po 
glavnem kolovozu 

18 833 12,96 vrh Kureščka pri cerkvici Sv. Marije; 
z vrha se vrnemo do ostrega levega 
ovinka (pri pokopališču) ter gremo ... 

19 813 13,15 naravnost na kolovoz (smer J), s 
katerega kmalu zavijemo ... 

20 795 13,21 levo na markiran singletrack 

21 737 13,60 gozd se razredči; več poti; usmerimo 
se desno  

22 715 13,66 
levo na gozdni jasi po markirani 
poti (lahko bi šli tudi naravnost); pot 
se kmalu razširi v kolovoz in pridemo 
v vas Zapotok; spustimo se po 
asfaltu ter ... 

23 693 13,91 ... na križišču manjših asfaltnih cest 
nadaljujemo naravnost  

24 625 14,25 desno na naslednjem asfaltu  

25 666 14,44 desno na glavno asfaltno cesto 

26 681 15,26 naravnost na kolovoz na 
večjem križišču 

27 699 16,01 ostro desno na koncu kolovoza, 
kjer je več odcepov 

28 705 16,15 levo na razcepu 

29 738 16,57 desno na makadam 

30 724 17,20 levo na križišču 

31 683 20,10 desno po makadamu (vračamo se 
po isti poti); znano križišče (št.8) 

32 574 21,32 levo; znano križišče (št.7) 

33 356 26,09 levo na asfaltno cesto; znano križišče 
(št.5) 

34 292 27,13 levo; znano križišče (št.4) 

35 294 27,80 
desno; znano križišče (št.3) ter takoj 
levo proti izhodišču; znano križišče 
(št.2) 

36 294 28,02 izhodišče 

 
 


