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37Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Za naročilo pokličite na številko 080 4321.

Občina na sOtOčju 
treh kOrOških rek

biskovalci občine največkrat 
zavijejo v baročni dvorec v 
Bukovju pri Dravogradu, ki je 
umeščen v slikovito kuliso med 

ravnico na desnem bregu Drave ter 
pohorskim gozdnim pobočjem Bukovja z 
razvalinami romanskega gradu Pukštajn, 
ki danes živi s pestrim kulturnim dogaja-
njem. 

Sodobnost se prepleta z naravnimi danost-
mi in s kulturno dediščino dvorca, ki pripove-
duje njegovo zgodbo vse od 18. stoletja. Nepo-
grešljiv del zgodovine predstavlja tudi vasica 
Libeliče, prebivalci katere so Slovencem znani 
po enkratnem dogodku iz obdobja po koro-
škem plebiscitu. Muzejske zbirke pripoveduje-

jo zgodbe o življenju in dogodkih z zgodovin-
skim pečatom zaradi obmejne lege in krajin-
skega značaja občine.

Vabljiva pestrost pokrajine in letnih časov 
ponuja številne priložnosti pristnega stika z na-
ravo. Naselja, hribi in reke so bogastvo poseb-
nosti, s katerimi v Dravogradu živijo že genera-
cije. Ob njih so urejene pohodne, tematske ali 
rekreativne poti, namenjene pohodnikom, pla-
nincem, kolesarjem, radovednim raziskoval-
cem, ki želijo spoznati pestrost okolja in koreni-
ne tukajšnje kulture. V zimskih mesecih se obi-
skovalci radi zadržujejo tudi na smučišču Bu-
kovnik nad Šentjanžem pri Dravogradu, ki leži 

med 500 in 625 metri nadmorske višine in se 
s štiristometrsko vlečnico uvršča med manjša 
slovenska smučišča. 

Kaj še?
V Dravogradu si lahko ogledate tudi cerkev 

Svetega Duha na Ojstrici z unikatno poslikanim 
stropom, cerkev Svetega Petra na Kronski gori z 
dvema zvonikoma, ruševine starega gradu Dra-
vograd, sprehodite se lahko po Dravograjski te-
matski pohodniški poti, Učni pot Dravograd‒
Grad, Poti za srce, se zapeljete po eni izmed lep-
ših kolesarskih poti v Evropi – Dravski kolesarski 
poti, se podate na bližnje splavarjenje na reki 
Dravi ali pa si ogledate Dravograjsko jezero, ki 
ponuja zavetje več kot 150 vrstam ptic. Sodob-
na infrastruktura pa v Dravograd vabi tudi šte-
vilne športnike. 

O

 SREDI KOROŠKE ob meji z 
Avstrijo leži Dravograd, občina s 
površino 105 km² in nekaj več kot 
9000 prebivalci. Sedež občine je 
istoimensko mesto Dravograd, 
leta 2004 razglašeno za slovenski 
kraj, najprijaznejši do turistov.

Panorama Dravograda, 
foto: Matej Strmečnik 

DRAVOGRAD Starodavne in nove poti, obkrožene s hribovjem

Priljubljeni Dvorec Bukovje, 
foto: Matic Grudnik

Več informacij: 
TIC Dravograd (02/87-10-285 ali 
ticdravograd@dravit.si), še več 

fotomateriala pa najdete na čisto 
novi spletni strani Dravograd260.si.

Sredi Koroške se ob meji z Avstrijo nahaja Dravograd, občina s površino 105 km2 in nekaj več kot 9000 prebivalci. Na sotočju 
koroških rek, Drave z Mežo in Mislinjo, obkroženim z zelenim gozdnatim hribovjem, se stikajo starodavne in nove poti Dravo-
grada. Korenine mesta, ki so z značilnostmi današnje podobe začele nastajati v 12. stoletju prav zaradi ugodne prometne lege, 
so se nakazovale že v antiki. 

V občini najdemo številne naravne vrednote državnega ali lokalnega pomena ter ekološko pomembna območja, ki jih je treba 
ohranjati in varovati kot celoto: Dravograjsko jezero in porečje Drave, uvrščena v sklop evropskega omrežja Natura 2000, 
Pohorje in njegov gozdni rezervat v Bukovju, celotno območje Košenjaka ter najvišje predele Strojne. Posebnost svetovnih 
razsežnosti je geološka naravna vrednota, mineral dravit. Posebnost pa je tudi ornitološki rezervat Dravograjsko jezero, ki nudi 
zavetje preko 150 vrstam ptic.

Obiskovalci največkrat zavijejo v baročni dvorec v Bukovju pri Dravogradu, ki je umeščen v slikovito kuliso med ravnico na 
desnem bregu Drave ter pohorskim gozdnim pobočjem Bukovja s skrivnostnimi razvalinami romanskega gradu Pukštajn in 
danes živi s pestrim kulturnim dogajanjem. Sodobna ponudba se prepleta z naravnimi danostmi in s kulturno dediščino dvor-
ca, ki spominja na njegovo zgodbo vse od 18. stoletja. V dvorni ambient, kjer so ohranjeni baročni elementi, dodajajo stilno 
opremo, v grajskem parku se stare krošnje prepletajo z mladim rastjem. Dvorec Bukovje nudi gostoljubje prireditvam, pro-
tokolarnim in kongresnim dogodkom, razstavam, izobraževanju ter s posebno individualno ponudbo tudi družabnim srečan-
jem in romantičnim porokam. Poleg raznolikega kulturnega programa ponudba dvorca obsega še prenočitvene zmogljivosti 
za udeležence dogodkov ali za naključne goste. Sobe so primerne za kolesarje, saj mimo vodi trasa mednarodne kolesarske 
poti ob Dravi.

Nepogrešljiv del zgodovine Dravograda predstavlja tudi vasica Libeliče, katere prebivalci so Slovencem znani po enkratnem 
dogodku iz obdobja po koroškem plebiscitu. Muzejske zbirke (Črna kuhinja, Kmečka zbirka, Plebiscitna zbirka, Stara šolska 
učilnica in kostnica) pripovedujejo zgodbe o življenju in dogodkih z zgodovinskim pečatom zaradi 
obmejne lege in krajinskega značaja občine Dravograd

PREDSTAVITEV DRAVOGRADA



Dravograd je močno povezan tudi z 2. svetovno vojno, saj so bili na tem območju gestapovski zapori, ki so zdaj preurejeni v 
muzejsko zbirko. 

Vabljiva pestrost pokrajine in letnih časov ponuja številne priložnosti za pristen stik z naravo. Naselja, hribi in reke so bogastvo 
posebnosti, s katerimi v Dravogradu živijo že generacije. Ob njih so urejene pohodne, tematske ali rekreativne poti, namen-
jene pohodnikom, planincem, kolesarjem, radovednim raziskovalcem, ki želijo spoznati pestrost okolja in korenine tukajšnje 
kulture. Skozi Dravograd pelje tudi Dravska kolesarska pot, ki velja za eno najlepših, najbolj urejenih in najvarnejših kolesarskih 
poti v Evropi (z oceno 5*). 

V zimskih mesecih se obiskovalci radi zadržujejo tudi na smučišču Bukovnik nad Šentjanžem pri Dravogradu, ki leži med 500 
in 625 metri nadmorske višine in se s 400 metrsko vlečnico uvršča med manjša slovenska smučišča. Urejene so proge treh 
težavnostnih stopenj – od lahke do težje. Cene smučarskih vozovnic so med najnižjimi v Sloveniji. Zaradi velikosti je smučišče 
posebej primerno za učenje smučanja in deskanja na snegu. Omenjeno ponudbo bogati še urejeno sankališče.

Športniki (nogometaši, košarkarji …) radi prihajajo v Dravograd na intenzivnejše priprave, saj jim je na voljo sodobna športna 
infrastruktura in nastanitev v bližnjem hotelu Dravograd, ki se nahaja v neposredni bližini starega mestnega jedra. 

Sicer pa si lahko v Dravogradu ogledate še več turističnih zanimivosti: cerkev sv. Duha na Ojstrici z unikatno poslikanim stro-
pom, cerkev sv. Petra na Kronski gori z dvema zvonikoma, ruševine starih gradov Dravograd in Pukštajn, sprehodite se lahko 
po Dravograjski tematski pohodniški poti, Učni pot Dravograd-Grad, Poti za srce ali pa se podate na bližnje splavarjenje na reki 
Dravi.

Povprašajte na TIC Dravograd, telefon: 02/ 87-10-285 ali ticdravograd@dravit.si. Panorame mesta in več slikovnega materiala 
pa si poglejte na spletni strani http://www.dravograd360.si/.

DRAVOGRAD VAS VABI!



11:00 – 11:30  Prihod avtobusov in srečanje z vodiči / Šentjanž pri Dravogradu
za gostiščem Yagababa 

PROGRAM SREČANJA

11:00 – 11:30   Prihod avtobusov v Šentjanž pri Dravogradu

11:30 – 12:30   Sprejem udeležencev pri cerkvi sv. Petra na Kronski gori

12:30 - 12:45   Odhod v Športni center v Dravograd

12:45 – 14:00   Kosilo  /  Dvorana ŠPiC D

14:00 – 18:00   Športne igre in druženja / Športni center Dravograd

14:30 – 17:30   Izleti, ogledi 

18:00 – 19:00   Večerja / Dvorana ŠPiC D

19:00 – 20:00   Kulturni program in razglasitve rezultatov / Dvorana ŠPiC D

Od 20:00           Zabava in druženje / Dvorana ŠPiC D

PRIHOD V ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

P



SPREJEM UDELEŽENCEV PRI CERKVI SV. PETRA NA KRONSKI GORI

- Od 11:30 do 12:30.

- Pogostitev obiskovalcev na stojnicah.

- Pozdravni nagovor.

- Nastop domačih muzikantov in pevcev.

12:30 - 12:45  Prihod v Športni center v Dravograd

12:45 – 14:00  Kosilo  v dvorani ŠPiC D

SPREJEM
KOSILO



Posamezne športne panoge in pravila:

MALI NOGOMET / igrišče z umetno travo ŠC Dravograd.
Igra se na polovici igrišča, kjer je podlaga umetna trava z gumi granulatom. Ekipa šteje 6 igralcev (5 + 1) + 3 
rezerve. Pred tekmovanjem se izvede žreb, ekipe se razdelijo v dve skupini (A in B), kjer igrajo vsak z vsakim. Prvi 
dve uvrščeni ekipi vsake skupine se uvrstita v polfinale, kjer igra 1A : 2B in 2A : 1B. Zmagovalca igrata za prvo 
mesto, poraženca pa za tretje mesto. Igralni čas 2 x15 minut in 5 minut odmora med polčasoma. Obutev so 
navadni športni copati ali športni copati za umetno travo (podplat z veliko malih čepkov).

ODBOJKA NA MIVKI / igrišče v ŠCDravograd.
Ekipa šteje 3 tekmovalce + 2 rezervi (obvezno mora biti ves čas v igri ena ženska). Z žrebom se ekipe razdelijo v 
dve skupini, kjer igrajo vsaka z vsako. Igra se na dva dobljena seta do 21 točk, v primeru, da je rezultat 1:1 se igra 
tretji set do 15 točk. Prvo uvrščeni ekipi igrata za prvo mesto, drugo uvrščeni pa za tretje mesto.

LOKOSTRELSTVO / ŠC Dravograd.
Ekipa šteje 3 tekmovalce + 1 rezervo. Strelja se na dveh razdaljah in sicer 15m in 20m v tarčo. Vsak tekmovalec 
ima na razpolago  6 serij po tri puščice. Šteje končni seštevek vseh strelov. Strelja se z golim lokom, ki jih zagotovi 
Društvo lokostrelcev Dravograd. 

NAMIZNI TENIS / dvorana ŠPiC D.
Ekipa šteje 3 tekmovalce + 1 rezervo. Igra se na tri dobljene sete do 11 točk. Potrebne so čiste športne copate.

KEGLJANJE / kegljišče v ŠC Dravograd.
Ekipa šteje 4 tekmovalce. Potrebne so čiste športne copate. Keglja se borbeno. Zmagovalna ekipa je tista, ki  
skupaj podre največ kegljev.

BALINANJE / balinišče Ribiški dom.
Ekipa šteje 4 tekmovalce.

PIKADO / dvorana ŠPiC D.
Ekipa šteje 4 tekmovalce, najmanj ena ženska. Igra se 2 kroga. En krog je 7 serij po 3 puščice.

Vsak tekmovalec igra na lastno odgovornost. Vsako tekmovanje se točkuje in sicer: 1.mesto - 8 točk, 2.mesto - 7 
točk, 3.mesto - 6 točk, 4.mesto - 5 točk, 5.mesto - 4 točke, 6.mesto - 3 točke, 7.mesto - 2 točki in 8.mesto - 1 točka. 
Zmagovalne ekipe v vsaki panogi prejmejo pokal (1, 2 in 3 mesto), prav tako se podeli pokal skupnemu zmagovalcu.

ŠPORTNA TEKMOVANJA SE IZVEDEJO NE GLEDE NA VREMENSKE POGOJE. VSAK ŠEMPETER LAHKO PRIJAVI PO 
ENO EKIPO V VSAKI ŠPORTNI PANOGI.

ŠPORTNE IGRE



DRUŽENJA

SREČANJE Z LOVCI

-  Od 14:00 do 18:00.
-  Gostitelj LD Bukovje.
-  Največ 4 udeleženci.
-  Vožnja z avtomobili do Lovskega doma LD Bukovje.
-  Predstavitev LD Bukovje.
-  Streljanje z zračno puško in 
   druge zabavne dejavnosti.

DRUŽENJA

SREČANJE Z GASILCI

-  Od 14:00 do 18:00.
-  Poligon in prostori  PGD Dravograd v dvorani ŠPiC D.
-  Gostitelja  PGD Dravograd in PGD Šentjanž.
-  4 udeleženci.
-  Gasilsko-športne igre.



IZLETI, OGLEDI
IZLETI, OGLEDI

OBISK KMETIJE KLANČNIK

-  Od 14:30 do 17:30.
-  Prevoz z avtobusom do kmetije.
-  Predstavitev kmetije ob degustaciji domačih dobrot. 
-  Vožnja s turističnim vlakom 
    z ogledom biološke učilnice in gojene divjadi. 
-  Možnost nakupa domačih kmečkih izdelkov.

OGLED DVORCA BUKOVJE

-  Od 14:15 do 17:45.
-  Pohod skozi trg v Bukovje cca. 2,5 km po asfaltni cesti.
-  Predstavitev osamosvojitvene vojne na Koroškem v »Muzeju 91«.
-  Ogled dvorca Bukovje na poseben, »stand up« način vodenja.
-  Ogled bukvarne.
-  Pogostitev z dvornim vincem.
-  Vrnitev v Športni center.



ZAKLJUČNI PROGRAM

VEČERJA  V DVORANI ŠPiC D 

-  Od 18:00 do 19:00.

KULTURNI PROGRAM IN RAZGLASITVE REZULTATOV

-  Od 19:00 do 20:00.
-  Nastopi domačih kulturnih skupin.
-  Zahvale.
-  Razglasitve športnih rezultatov in podelitve pokalov.
-  Podelitev prehodne zastavice.

VEČERJA



ZABAVA IN DRUŽENJE

VESELO RAJANJE S SKUPINO TRIO RUDIJA BREZNIKA

-  Od 20:00 do ...

NA
SNIDENJE
1. 6. 2019

V DRAVOGRADU



ORGANIZATORJI 19. SREČANJA ŠEMPETROV

KOORDINATOR

JZ DRAVIT DRAVOGRAD

SOORGANIZATORJI

OBČINA DRAVOGRAD
KS ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

JSKD, OBMOČNA IZPOSTAVA DRAVOGRAD
PGD DRAVOGRAD IN PGD ŠENTJANŽ

LOVSKA DRUŽINA BUKOVJE
DRUŠTVO KMETIC DRAVOGRAD

TURISTIČNO DRUŠTVO DRAVOGRAD
ŠEMPETRSKI ŠOPEK
KMETIJA KLANČNIK

KONTAKT IN PRIJAVE (do 20.5. 2019)

TIC DRAVOGRAD
ticdravograd@dravit.si

02 87 10 285


