
 
 

Naziv operacije: PARK SPOMINOV V JUROVSKEM DOLU 
 

Akronim: Park spominov 

 
Sklad: ESRR 

 
Vodilni partner – prijavitelj: OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 

 
Ostali partnerji: KULTURNO DRUŠTVO IVAN CANKAR JUROVSKI DOL in KREATIVNA PIKA, DRUŽBA ZA 
KOMUNIKACIJSKI MANAGMENT D.O.O. 

 
Vrednost operacije: 57.536,30 EUR 

 
Vrednost sofinanciranja: 28.960,16 EUR 

 
Glavni razlogi  
Z izvedbo operacije Park spominov Jurovski Dol (postopnim spreminjanjem starega pokopališča, ki je v 
opuščanju, v Park spominov) načrtujemo vzpostaviti nove vsebinsko obogatene površine v centru 
Jurovskega Dola. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah tako pristopa k ureditvi vhoda na staro pokopališče, kar 
pomeni, da bo trenutni vhod izboljšala v smislu dostopnosti za obiskovalce pokopališča in druge 
obiskovalce. Na starem pokopališču so ob robu cerkve pokopani znani, v preteklosti izjemno dejavni 
Jurovčani, kot npr. Ivan Roškar, katerega življenje je bilo že raziskano v eni izmed prejšnjih operacij. Tukaj 
ima obeležje tudi Gregor Einspieler, aktiven narodni delavec, ki je kot župnik svoja zadnja leta preživel 
ravno pri Sv. Jurij v Slov. goricah, kjer je tudi pokopan. V okviru operacije bomo podrobneje raziskali delo 
in življenje omenjenega in slednje objavili na novo vzpostavljeni spletni strani, na katero bo omogočen 
tudi dostop s QR kodo, ki bo nameščena ob grobovih oz. obeležjih. Omenjeno spletno stran želimo 
vsebinsko dopolnjevati in nadgrajevati, za kar prevzema vse aktivnosti partner v projektu – Kreativna 
Pika d.o.o. Kulturno društvo Ivan Cankar bo poskrbelo za promocijski dogodek, ki se bo izvedel v 
zaključnem delu operacije. 
 
Cilj operacije: 

 
Cilj C1 – Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine 
Aktivnosti v operaciji Park spominov Jurovski Dol prispevajo k varovanju okolja in naravnih vrednot in 
ohranitvi kulturne dediščine kar zagotavlja kvaliteto območja in prispeva k trajnostnemu razvoju. Z 
aktivnostmi na področju ohranjanja kulturne dediščine kraja se skuša zagotavljati vsebine za učenje, 
osveščanje in motivacijo, skuša se varovati naravne vrednote in ohranitev kulturne dediščine ter 
spodbuditi razvoj turizma. 
 
Cilj D1 – Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti, odpravljanje 
arhitektonskih ovir, dostopnosti ter varovanje zdravja 
V okviru ureditve vhoda bo urejena tudi klančina, ki bo omogočala dostop do pokopališča in v 
nadaljevanju Parka spominov tudi invalidnim osebam. Odpravljajo se torej arhitektonske ovire in olajša 
dostopnost ranljivim skupinam. Z izvedenimi programi namenjenimi učenju in motivaciji povečujemo 
večgeneracijsko vključenost. 
 
 
 
 



Pričakovani učinki: 
Projekt bo prispeval k ohranjanju kulturne dediščine kraja, ozaveščanju prebivalcev o njenem pomenu in 
izboljšanju turistične ponudbe kraja. S programskimi aktivnostmi (Ura spomina) bodo vključene tudi 
ranljive skupine – mlade in na ta način bo poskrbljeno za krepitev znanj lokalne zgodovine in 
medgeneracijsko povezanost. Želimo namreč, da bi staro pokopališče, ki ga načrtujemo postopoma 
preoblikovali v Park spominov Jurovski Dol, pripovedovalo zgodbe o samem kraju, občini in pomembnih 
ljudeh, ki so v njem živeli  in se udejstvovali ter ustvarjali kulturno in družbeno podobo, ne samo kraja, 
ampak tudi območja Slovenskih goric. Na ta način pa seveda tudi prispevati k večji turistični dejavnosti 
kraja in njegovi prepoznavnosti.  
 
Neposredna ciljna skupina: 
Lokalno prebivalstvo, obiskovalci starega pokopališča, v nadaljevanju Parka spomina ter obiskovalci 
programskih aktivnosti operacije Park spomina Jurovski Dol.  
 
Otroci, mladi: Udeleženci programskih aktivnosti  
 
Ranljive skupine: omogočen dostop invalidnim osebam. 
 
Posredna ciljna skupina: 
Turisti in drugi obiskovalci programskih aktivnosti in pokopališča. 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 

 
Dodatne informacije: 

 
www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si 

http://www.eu-skladi.si/
https://lasovtar.si/

