Jurovska pot se nato nadaljuje proti edinemu še ohranjenemu Knupleževemu mlinu. Osnovne podatke si lahko
preberemo na informativni tabli.
6. postanek: Mlin in žaga
Mlin in žago je leta 1903 zgradil Ivan Roškar, župan
Malne, deželni poslanec v Gradcu in državni poslanec na
Dunaju. Mlin ima tri valjčne mlinske naprave in eno na
kamne ter stope. Ker je vode pogosto primanjkovalo, so
mlin predelali na motorni pogon. Mlin in žaga sta delovala
do leta 1955.

8. postanek: Kužno znamenje
Kuga je najhuje divjala na Štajerskem prav v drugi polovici 17. stoletja. Kužna znamenja so postavljali v
spomin na to strašno bolezen. Eno
izmed njih je tudi ob domačiji Gragerjevih 26 v Jurovskem Dolu. Na
stebru je postavljen kamniti križ in
vklesana letnica 1676.
(risba: Larisa Knezar, 5. r.)
Na poti je še več etnografskih spomenikov. Največji je
prav gotovo več kot 200 let stara Vuzmova domačija.

Knupležev mlin (risba: Ana Šuster, 2010)

9. postanek: Domačija na Vardi
Hiša je bila zgrajena leta 1787. Zgradba je lep primer hiše
bogate vinogradniške
kmetije. Večji del hiše
je stanovanjski del z
vežo, kuhinjo, veliko
sobo in kamro, podstrešje pa skriva dragocene predmete, ki
nas učijo o življenju
kmečkih ljudi nekoč.
Vuzmova domačija

Od Knupleževega mlina nas vodi pot do bližnjega gozda, kjer si lahko ogledamo antične ali predantične gomile.
Ob njih je urejen parkirni prostor in informativna tabla.

Pot lahko zaključimo na Vardi ali pa se vrnemo po označeni poti po gozdni cesti do doline Globovnice v Jurovski
Dol.

7. postanek: Gomilska grobišča
V gozdu nad
mlinom je pet gomil, ki še niso raziskane. Po raziskanih
podobnih gomilah
v sosedstvu pa lahko sklepamo, da so
to žarne gomile iz
antike.
Gomilska grobišča
Pot lahko obiskovalci nadaljujejo do kužnega znamenja. Tam se lahko seznanijo s kugo v naših krajih.

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol

Jurovsko pot je pripravila in postavila Osnovna šola J.
Hudalesa Jurovski Dol ob pomoči Občine Sv. Jurij v
Slovenskih goricah, LAS Ovtar Lenart in Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja Leader.
Sodelujoči pri pripravi Jurovske poti: Stanislav Senekovič, Majda Kolarič, Milena Kokol, Ana Šuster in
Vlasta Kavran; kontaktna oseba: Stanislav Senekovič;
zloženko pripravila: Milena Kokol; lektoriranje: Vlasta Kavran; računalniško oblikovanje, priprava za tisk
in zemljevid: Dani Sajtl; tisk: Batis plus d.o.o.; število
izvodov: 1000; leto izdaje: 2011.

Jurovska pot

Osnovni podatki o poti

Dolžina: 6 km, krožna pot
Število vsebinskih točk: 9
Potreben čas za ogled: 1 ura in pol
Nadmorska višina: od 265 do 320 m
Posebnost: krepitev okoljske odgovornosti
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Jurovska pot

Osnovna šola J. Hudalesa Jurovski Dol je s pomočjo strokovnih sodelavcev pripravila učno pot z imenom Jurovska
pot. Z njo želimo opozoriti na vrednost naravne pestrosti
rastlinskih in živalskih vrst, saj je ohranjenih veliko raznolikih življenjskih okolij in posameznih ekosistemov. Poskrbeti
pa moramo, da območje Jurovskega Dola primerno ohranimo, obnavljamo in obogatimo s še kakšnim drevesom, grmom ali zelišči. Z učno potjo se ponuja nova možnost učenja
o delovanju narave, o procesih v potoku in o pomenu vode
za človeka. Ob poti je ohranjena tudi bogata podeželska arhitektura. Jurovska pot bo šolski raziskovalni izziv in izziv
domačinov ter tujcev, ki bodo obiskali naš kraj.

Kratek opis Jurovske poti
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Zemljevid Jurovske poti s postanki
(vir: Atlas Slovenije, Mladinska knjiga, 2005)

Razmišljanje učencev OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol

»Če potuješ po naši domovini, naj te pot pripelje v jurovski svet, med griče, doline, travnike in polja in med prijazne
ljudi. Tu so doma prijaznost, srčnost in domačnost. Za naš
kraj velja neokrnjenost narave, nenarejenost in nepokvarjenost. Mir, tišina, v zelenje odeta okolica, kraj, kjer te v jutranjem svitu zbudi ptičje oglašanje, kraj, kamor se še lastovke in
štorklje vedno vračajo, pomirjujoče okolje za vse željne miru
in gibanja.«

Jurovska pot se prične pri Osnovni šoli J. Hudalesa Jurovski Dol, kjer je postavljena osnovna informativna tabla z navodili, pojasnili in označbo Jurovske poti. Vzemimo si čas,
odprimo oči in prisluhnimo.
1. postanek: Zeliščni vrt in gozdna učna pot
Človek iz davnine poznava zdravilne učinke rastlin.
Zdravilci so vedenje in znanje ohranjali in prenašali iz roda v
rod. Pri ogledu učne poti obiskovalci ne bodo opazovali samo
drevesnih vrst, ampak tudi grmovnice in zelišča.
V neposredni bližini šole je gozdna učna pot, kjer se lahko seznanimo z značilnim mešanim gozdom.
2. postanek: Cerkev sv. Jurija
Cerkev je poimenovana po svetniku sv. Juriju, ki je bil zavetnik vitezov, vojakov, poljedelcev, živinorejcev in vinogradnikov. Cerkev sv. Jurija v Slovenskih goricah se prvič omenja
leta 1388. Sedanja župnijska
cerkev z osrednjo
gotsko ladjo je
bila sezidana leta
1501.
Cerkev
odlikuje ubrana
notranjščina in
bogata oprema s
tremi oltarji.
Glavni oltar v cerkvi je posvečen farnemu
zavetniku.

Pot se nadaljuje po pešpoti do potoka Globovnica. Ob
informativni tabli se seznanimo z opisom močvirskega
rastlinstva in živalstva.
3. postanek: Močvirsko rastlinstvo
Ob potoku Globovnica prevladuje močvirsko rastje.
Med drevesnimi vrstami bomo zasledili črno jelšo z nenavadnimi storžki. Zgodaj spomladi nabirajo čebele cvetni
prah in medičino na ivah. Domačini jih imenujejo mačice
in njihove veje postavljajo v vaze ter v butare v času velike
noči. V mrtvem rokavu Globovnice najdemo trstičje, ki z
obsežnim koreninskim sistemom srka iz tal veliko snovi in
tako čisti vodo.
4. postanek: Živalstvo ob Jurovski poti
Gozd velja za enega najbogatejših življenjskih prostorov za ptice in sesalce. Ptice so razporejene po gozdnih plasteh glede na to, kje gnezdijo in kje iščejo hrano. Tudi sesalci so razporejeni po različnih višinskih plasteh v gozdu.
V območju doline Globovnice je gnezdišče številnih ptic.
5. postanek: Meščanska zidanica
Po nekaj sto metrih sicer strme poti se nam odpre čudovit razgled na dolino Globovnice in širšo okolico. Pogled nam seže na jugozahodu preko Zavrha vse do Boča
in Donačke gore, na
zahodu do Pohorja,
na severozahodu do
Golice v Avstriji in
na vzhodu daleč po
Slovenskih goricah.
Ob razgledni točki
stoji zidanica, ki je
vredna ogleda.
Zidanico in vo- Zidanica
dnjak je zgradil leta
1870 Jožef Žagar,
trgovec in gostilničar iz Jurovskega
Dola.
Ob stavbi je
vodnjak, globok 43
metrov. Kolo, vreteno in nadstrešnica so značilni za to Žagarjev vodnjak z nadstrešnico in
kolesom (risba: Karin Najdenik, 5. r.)
območje.

