
Staro tr{ko jedro Dravograda je ohranilo prvotno srednjeve{ko podobo. Tu se danes
nahajajo predvsem gostinski lokali in delujejo ostale storitvene dejavnosti. Dravograd
ima dva poslovna centra: na obrobju trga je center Traberg s hotelom, ob mostu ~ez
Dravo pa center Me`a z upravnimi slu`bami ter avtobusno in `elezni{ko postajo. V
kletnih prostorih ob~inske upravne stavbe, v kateri je bil med 2. svetovno vojno sede`
gestapa, je manj{a muzejska zbirka. Kulturni utrip starega tr{kega jedra bogatijo raz-
stave in koncerti v romanski cerkvici Sv.Vida – eni redkih z vzhodnim zvonikom – s ka-
tero je povezan tudi nastanek trga.

Staro tr{ko jedro

V sredini 12. stoletja je Ortolf Tru{enjski na hrib~ku na levem bregu Drave – na sti~i{~u
treh dolin – dal zgraditi grad, pod katerim je nastala majhna naselbina. Ta se leta 1185
`e omenja kot trg Dravograd (Traberch) z dvema dvoroma, lastni{ko cerkvijo Sv. Vida,
mostom in brodom ter mitnico zaradi bli`ine de`elne meje. Po izumrtju Tru{enjskih leta
1261 so se lastniki in najemniki dravograjskega gospostva pogosto menjavali. Med last-
niki Dravograda so bili tudi grofje Celjski in Habsbur`ani. Dravograd je bil v srednjem
veku eden izmed najpomembnej{ih trgov Dravske doline. Obdan je bil z obzidjem, zno-
traj katerega je bilo postavljenih pribli`no 70 hi{, kjer je `iveli okoli 450 prebivalcev. Med
njimi je bilo precej obrtnikov in trgovcev. Grad, v katerem je bilo za obrambo Dravogra-
da name{~enih 21 topov, je zadnji lastnik zapustil leta 1846 in ga prepustil propadu. 
Koro{ka `eleznica, ki so jo v Dravski dolini zgradili leta 1863, zaradi dragega prevoza ni izpodri-
nila splavarjenja po Dravi, ki se prvi~ omenja `e v 13. stoletju. V sredini 19. stoletja sta pri Dravi
pod Dravogradom obratovali talilnica `eleza in steklarna, nekaj desetletij kasneje pa na desnem
bregu Drave tovarna mazil, v kateri so po 1. svetovni vojni pri~eli predelovati nafto. Po razpadu
Avstro-Ogrske, bojih za severno mejo in neuspelem koro{kem plebiscitu je ob~ina pripadla Kra-
ljevini SHS, v Dravograd pa je bil aprila leta 1937 preme{~en celo sede` dravograjskega sreza.
Ob osamosvojitvi Slovenije leta 1991 so v Dravogradu potekali spopadi z motorizirano enoto ju-
goslovanske armade. Danes je ob~ina Dravograd ena izmed dvanajstih koro{kih ob~in. 
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