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poteh, ki so `e pred nastankom kraja

tekle preko dravograjskega obmo~ja,

pripovedujejo rimske najdbe v okolici

Dravograda, med njimi nagrobna plo{~a z

vklesanim rimskim napisom s {entjan{kega

pokopali{~a. Mnogo tiso~letij prej se je tu

pojavljal paleolitski lovec, saj je bila v Trbonjah

najdena plo{~ata kamnita sekira iz obdobja

mlaj{e kamene dobe.

Dravograd se za~ne omenjati v pisnih virih

sredi 12. stoletja kot Traberch. Na strate{ki

prometni legi – reka Drava je razmejevala

salzbur{ko nad{kofijo na severu od oglejskega

patriarhata na jugu – so Tru{enjski na gri~u

nad soto~jem rek postavili grad.
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Kamnita sekira Rimska plo{~a

Mejni kamen na
srednjeve{ki
de`elni meji med Koro{ko
in [tajersko, Murnhof

Mejni kamen na
srednjeve{ki
de`elni meji med Koro{ko
in [tajersko, Murnhof



a ravnici pod njim je zaradi gradnje

nastala naselbina obrtnikov in

trgovcev. Leta 1185 je `e imela

tr{ke pravice, saj je takrat

Traberch v listinah opisan kot

trg z dvema dvoroma, z

lastni{ko Cerkvijo sv. Vida,

z mostom in brodom ter z

mitnico, postavljeno zaradi

de`elne meje. Izredno

ugodna prometna lega je

vplivala na razcvet trgovine

in obrti, krepile so se upravne

in sodne funkcije, name{~ene

na dvorih, preko tr{kega ozemlja,

obdanega z obzidjem, se je

potovalo, tovorilo in vozilo skozi tr{ka

vrata, veliko tovora pa se je preva`alo tudi

po Dravi. V srednjem veku je postal

Dravograd eden najpomembnej{ih in

najve~jih trgov v vsej Dravski dolini.
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4 Detajl Valvasorjeve grafike trga in gradu

(iz: J. V. Valvasor, Topographia archiducatus Carinthiae antiquae modernae completa, Nürnberg, 1688, slika 193, str. 227)

Pe~at trga iz leta 1575
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13. stoletju je na drugi strani Drave pod

Pohorjem za~ela nastajati utrdba, ki je varovala

prehod iz Dravske v Mislinjsko dolino. Na tleh

oglejskega slovenjegra{kega gospostva so

zgradili grad Puchenstein, dana{nji Puk{tajn.

Njegove razvaline stojijo nad Dvorcem

Bukovje, ki so ga zaradi uni~ujo~ih po`arov

zgradili na za~etku 18. stoletja ob vzno`ju

gradu. Konec 19. stoletja so ga takratni lastniki

predelali v baro~ni dvorec s podobo, ki je v

ve~ji meri ohranjena {e danes.

V

Zadnji dru`inski grb dvorca (Kometter)

srednjem veku so na obmo~ju dana{nje dravograjske

ob~ine za~ele nastajati naselbine, strnjene okoli

podru`ni~nih cerkva. Tako so se oblikovala va{ka jedra

^rne~, Libeli~, Trbonj in [entjan`a. O pove~evanju {tevila

prebivalstva v takratnem ~asu pri~ajo tudi cerkve, ki so

jih zgradili za verske potrebe okoli{kih kmetov na Vi~u,

Ojstrici in pri Bo{tjanu. Na hribovitih predelih Ko{enjaka,

Pohorja, Selovca, ^rne{ke in Libeli{ke gore so se do

danes ohranile arhai~ne oblike kme~kih hi{ vse od

naseljevanja pod vodstvom zemlji{kih gospostev v

obdobju od 13. do 15. stoletja.

V

Vischerjeva grafika gradu Puk{tajn (1681)1 OjstricaDvorec Bukovje in grad Puk{tajn Valvasorjeva grafika gradu v ^rne~ah (1688) 2



ravograd se je ob razmahu industrializacije vse bolj moderniziral. Pod trgom sta delovali

steklarna in talilnica `eleza, na desnem bregu Drave tovarna maziv in kasneje rafinerija nafte,

v Oti{kem Vrhu pa tekstilna tovarna.

Trgovske, gospodarske in kulturne povezave so se razmahnile z izgradnjo `elezni{kega

omre`ja v drugi polovici 19. stoletja, bolj{o cestno infrastrukturo ter `ivahnim splavarskim

prometom po Dravi, ki pa je po izgradnji elektrarne leta 1943 zamrl.

onec 13. stoletja so se po izumrtju Tru{enjskih za~eli menjavati lastniki

dravograjskega gospostva, nekaj ~asa so bili tu tudi grofje Celjski in Habsbur`ani.

Grad je imel pomembno obrambno vlogo, saj je bilo na njem name{~enih 21

topov. Izpostavljenost kraja je bila posebej pere~a v ~asih tur{kih vpadov in v

kasnej{ih vojnah v 20. stoletju. Takrat je bil grad `e zapu{~en, saj je po odhodu

zadnjih lastnikov sredi 19. stoletja za~el propadati.

K
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Dravograd na za~etku 20. stoletja Ohranjen kovi~en `elezni{ki most iz leta 1899 v Oti{kem Vrhu

Gollova rafinerija

Dravograd z brodi{~a (R. Püttner, 1878)

Dravograd na za~etku 20. stoletja Ohranjen kovi~en `elezni{ki most iz leta 1899 v Oti{kem Vrhu

Tekstilna tovarna Ornik-Mitrovi~Tekstilna tovarna Ornik-Mitrovi~



zjemnega pomena za razvoj ob~ine med obema vojnama je bila selitev sede`a sreza

oziroma regije v Dravograd, a je vzdu{je novega upravnega sredi{~a zasen~ila bli`ajo~a

se druga svetovna vojna, ki je prinesla velike spremembe in po njej novo dr`avo z razvojnim

zagonom. V ~asu osamosvajanja Slovenije so se na tem prostoru spet odvijali odlo~ilni

dogodki. Dravograd je skupaj s samosvojo tradicionalnostjo od nekdaj del dogajanja,

zna~ilnega za {ir{e evropsko obmo~je.

I

11N A  S T I ^ I [ ^ U10 S A M O S V O J A  T R A D I C I O N A L N O S T

Trg Dravograd (1917) Otvoritev dravograjskega mostu, 1972



uzejske zbirke in posamezni

spomeniki zaokro`ajo pripoved o

svojevrstni zgodbi Dravograda. Kratek

pregled zgodovine obmo~ja je zaobjet

sredi trga v razstavnih prostorih

informacijske pisarne, tik ob Cerkvici

sv. Vida. Tipi~na koro{ka romanska

cerkev z vzhodnim zvonikom, ki je

nastala okoli leta 1170, je najstarej{a

ohranjena arhitektura v mestnem

jedru in je med najstarej{imi v

slovenskem prostoru.

M osebno mesto med romanskimi spomeniki v Sloveniji ima

tudi ohranjena Kostnica sv. Mihaela iz 12. st., ki stoji v Libeli~ah,

na pokopali{~u ob Cerkvi sv. Martina. Sakralni spomeniki

predstavljajo ~as nastanka ter spremembe, ki so jih prina{ala

nova obdobja: Cerkev sv. Janeza Krstnika v [entjan`u iz 13.

st. in Cerkev sv. Janeza Evangelista iz 14. st. na skrajnem

zahodnem robu dravograjskega trga, v 15. st. je nastala

Cerkev sv. Lenarta na Vi~u. V 17. st. so pod Ojstrico postavili

Cerkev sv. Duha. Njena posebnost je lesen poslikan strop

z zna~ilnimi ornamenti, kar predstavlja poslikovalsko kulturo,

ki je segla iz tr{kega okolja na pode`elje. Signiran in datiran

strop je najve~ji ohranjen v Sloveniji.

P
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Sv. Vid, staro mestno jedro in detajl tr{ke fasade

Kostnica sv. Mihaela, Libeli~e Sv. Janez Krstnik, [entjan` Sv. Janez Evangelist, Dravograd12
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na najlep{ih baro~nih stvaritev pa je romarska Cerkev

sv. Petra na Kronski gori. Na Libeli{ki gori stoji na sti~i{~u

treh far posebno trikotno znamenje iz konca 18. st., Trotov

kri`, eno mnogih s simbolnim pomenom spomina, kjer so

nastala.

E
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Sv. Kri` nad Dobrovo Lesen, poslikan strop v Cerkvi sv. Duha

Sv. Lenart, Vi~ Sv. Duh pod Ojstrico

Sv. Peter, Kronska gora Trotov kri`, Libeli{ka goraLesen, poslikan strop v Cerkvi sv. Duha
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a pode`elskem obmo~ju

Dravograda so hribovske vasi

in samotne kmetije {e vedno

zakladnica starih stavb v izvirnem

izro~ilu, namenjenih bivanju in

gospodarjenju: kme~ke hi{e,

ka{~e, kozolci, skednji, le redko

{e mlini in `age, neko~ pogosti

ob {tevilnih potokih. Ponekod

{e `ivijo stara znanja in obi~aji,

ki so od nekdaj prehajali iz roda

v rod.

N z obdobja bli`nje zgodovine je v Dvorcu

Bukovje na ogled stalna razstava o

slovenski osamosvojitveni vojni leta 1991

na Koro{kem. Presunljivo obdobje druge

svetovne vojne je predstavljeno v kleti

ob~inske stavbe, kjer so bili gestapovski

zapori. V [entjan`u pri Dravogradu je v

Domu borcev zabele`en spomin na

odmevni slovenski narodnoobrambni tabor

7. aprila leta 1918, kjer je bila predstavljena

Majni{ka deklaracija, eden od temeljev

slovenske samostojnosti.

I

Lonhterjev mlin na VelkiLonhterjev mlin na Velki

Kozolec v Bukovski vasi

Kmetija Bogatec na pobo~ju Ko{enjaka Gestapovski zapori, Ob~ina Dravograd Razstava - Osamosvojitvena vojna 1991, Dvorec Bukovje

Izjava podpore Majni{ki deklaraciji, Dom borcev, [entjan`

Kozolec v Bukovski vasi

Kume`eva ka{~a na Libeli{ki goriKume`eva ka{~a na Libeli{ki gori
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Muzej Koro{ki plebiscit

v Libeli~ah ori{e

dogajanje s koro{ko

mejo po prvi svetovni

vojni. Postavljen je v

`upni{~u, tam sta na

ogled {e ~rna kuhinja in

nekdanja {olska

u~ilnica. Libeli~ani

predstavljajo svojo

zgodovino tudi skozi

etnolo{ko zbirko

kme~kih orodij in opravil,

posebej ponosni pa so

na prizadevanja po

plebiscitu, zaradi katerih

so se lahko leta 1922

priklju~ili mati~ni

domovini, kar je

posebnost v evropski

zgodovini.
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Zgodovinsk i  ut r ip Dravograda se prepleta z

vsakdanj im `ivl jenjem. Bogastvo dedi{~ine ter

pestrost narave sta lahko navdih za tradicionalno

in sodobno kulturno ustvar janje. @e v starem

mestnem jedru z ohranjeno srednjeve{ko tr`no

zasnovo enega najstarej{ih trgov v Sloveniji, kjer

kamnit i zidovi Cerkvice sv. Vida spominjajo na

spo{tljiva leta in dajejo patino `lahtnosti kulturnemu

dogajanju v njenem ambientu. Ali zgolj ob obrisih

razvalin Starega gradu na gri~u nad trgom, zdaj le

{e z zahodno steno stolpa neko~ mogo~ne grajske

zasnove. Od tam sega pogled na razgibano

pokra j ino, posejano z zaselk i ,  cerkv icami in

samotnimi kmetijami. Muzejske zbirke pripovedujejo

zgodbe krajev in so v pomo~ pri raziskovanju

drobcev zgodov ine,  pest ra  pa le ta ku l tu rn ih

dogodkov je na ogled v Dvorcu Bukovje, na

pode`elju pa se etnolo{ke posebnosti dopolnjujejo

s prijazno doma~nostjo.


