
DVOREC PUKŠTAJN NEKOČ IN DANES 

 

 

Občina Dravograd je na 2. Javni poziv EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje ciljev 

Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske 

doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »Dvorec Pukštajn nekoč in danes«. Po 

potrditvi projektnega predloga na ravni LAS MDD, katerega vodilni partner je Mestna občina 

Slovenj Gradec, je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in 

razvoj podeželja, s strani katere je bila 6. oktobra 2020 izdana Odločba o pravici do sredstev, 

ki potrjuje sofinanciranje projekta v višini 108.163,79 €. Nepovratna sofinancirana sredstva so 

bila zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, 

pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

(MKGP). 

Povzetek projekta: 

Naziv projekta: 

»DVOREC PUKŠTAJN NEKOČ IN DANES« 

  

Nosilec projekta: 

Občina Dravograd 

  

 

 

Projektni partnerji: 

Javni zavod Dravit Dravograd 

Turistično društvo Dravograd 

Kašman, gostinstvo in storitve d. o. o. 

  

Ukrep M19; Podukrep M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije 

lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 

Tematsko področje: 2 Razvoj osnovnih storitev 

Podukrep: 
2 A Ohranjanje in izboljšanje kulturne in naravne dediščine za mreženje 

in dodajanje vrednosti 

Namen in aktivnosti projekta: 

Namen projekta je obnova dvornih prostorov v objektu, ki so ga več kot 60 let koristili za 

vojaške namene. Kot podpora ostalim dejavnostim je zato potreben primerno urejen 

gostinski del objekta (razdeljevalna kuhinja), s katerim bo omogočena kakovostna priprava 

pogostitev obiskovalcev ob vseh teh dogodkih, predvsem preko cateringa, ki ga bodo 

izvajali domači ponudniki. Ta priprava se za zdaj izvaja v začasno in priložnostno urejenem 



prostoru, ki ne zadostuje standardom urejenega gostinskega prostora. Namen investicije je 

tudi: 

- večja in kakovostnejša vključitev javne kulturne infrastrukture v gospodarsko – 

turistično rabo; 

- zaščita namenske rabe prostorov v javni lasti za turistične, kulturne in izobraževalne 

namene; 

- vzpostavitev inovativnih oblik skupnega delovanja na področju kulture ter 

organiziranje in nadgradnja kulturno družabnih prireditev; 

- povečanje prostorskih pogojev za kulturne in turistične dejavnosti ter 

da postane Dvorec Bukovje razpoznaven koroški reprezentančni objekt in stičišče kulturno-

umetniškega in družabnega dogajanja v Dravogradu in na Koroškem. 

Cilji in rezultati projekta: 

- gostinski lokal 1 

- apartma 1 

- novo delovno mesto 1 

- v izvajanje vključene ranljive skupine (vsaj 3) 

  

Vrednost operacije: 

Skupna vrednost projekta z DDV Odobrena višina zneska sofinanciranja EKSRP 

155.368,23 € 108.163,79 € 

  

Način financiranja: 

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

  

Geografska lokacija projekta: 

Občina Dravograd (Bukovje) 

  

Časovni okvir izvajanja: 

Predviden zaključek projekta je 30. 06. 2021. 

  

Povezave do spletnih strani:         

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-

policy/rural-development 

https://www.program-podezelja.si/sl/ 
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