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 ZGODOVINA NAŠIH KRAJEV /////////////////////////////////////////////////////////////////////

Arheološke raziskave na Pungrtu na Igu 

Na arheološkem naj-
dišču Pungrt na Igu 
trenutno potekajo 

arheološka izkopavanja, ki 
jih izvaja  konzorcij ArKoIg 
pod vodstvom podjetja Ar-
hej d.o.o. Zaradi predvidene 
novogradnje Zavoda za pres-
tajanje kazni zapora Ig so se 
arheološke raziskave na najdi-
šču začele že konec leta 2016. 
Najprej so bile izvedene inter-
pretacija lidarskih posnetkov 
s kombinacijo različnih geo-
fizikalnih raziskav, na podlagi 
teh rezultatov pa geotehnične 
vrtine in sondažni testni izko-
pi. Rezultati vseh raziskav so 
omogočili čim bolj natančno 
določitev arheološkega poten-
ciala in glede na projektno do-
kumentacijo novogradnje tudi 
zamejitev obsega arheoloških 
izkopavanj. 

Poselitvena slika južnega 
obrobja Ljubljanskega barja na 
območju Iga se nam s posame-
znimi arheološkimi raziskava-
mi v zadnjih letih postopoma 
razjasnjuje. V dolini vzhodno 
od Pungrta so bili najdeni os-

tanki bronastodobne poseli-
tve, ki sodijo v čas srednje in 
začetka pozne bronaste dobe, 
tj. v drugem in prvem tisočle-
tju pr. n. št., ko je bila značilna 
poselitev nižinskih predelov 
na rečnih terasah ali na vzpe-
tinah z vodotoki in ruralnim 
zaledjem v bližini. 

Na Igu je največ ostalin in 
drobnih najdb iz rimskega 
obdobja izpričanih predvsem 
z najdbami rimskih grobov, 
medtem ko točne lokacije 
rimskodobne naselbine še ne 
poznamo, čeprav se kaže, da 
je rimskodobni vicus verje-
tno stal pod današnjo vasjo Ig 
(med izvirom Ižice, preko sre-
dišča vasi in župne cerkve sv. 
Martina do pokopališča). Na 
ledini na Marofu so pri gradnji 
nove stavbe ZRC SAZU leta 
2014 raziskali del rimskodob-
nega grobišča  in del rimske 
ceste. Pri rekonstrukciji kro-
žišča v vasi Staje so arheolo-
gi letos raziskali še ostaline 
rimskih cestišč, ki kažejo, da 
je so se tu križale ceste že v 
rimskem času. S širšega ob-

močja Iga so bili najdeni tudi 
številni rimski nagrobniki 
(evidentiranih je več kot 120 
kamnitih spomenikov), ven-
dar so večinoma v sekundarni 
legi in uporabi, razen v živo 
skalo vklesan nagrobnik Stari 
Dedec v Stajah. 

Na Pungrtu se do zdaj niso 
izvajale arheološke raziska-
ve, saj je bila lokacija zaradi 
vojaške namembnost gradu 
(pozneje zaporov), nedostop-
na. Gradišče je zavarovano 
na osnovi topografskih zna-
čilnosti, vidnih teras in delo-
ma tudi obodnega zidu ter na 
osnovi posameznih najdb iz 
prazgodovinskega in rimske-
ga obdobja ter nekaj rimskih 
spolij, vzidanih v grad, ki so 
bile prenesene z rimskega gro-
bišča Marof. 

Z izkopavanji smo do zdaj 
odkrili zanimive nove podat-
ke o poselitvi griča v pozni 
prazgodovini, tj. v času mlajše 
železne dobe in pozneje v rim-
skem času, časovno torej od 1. 
stoletja pred našim štetjem do 
2. stoletja našega štetja. Na se-
verozahodnem delu gradišča, 
kjer trenutno potekajo izko-

pavanja, je bil teren preobli-
kovan v manjše terase, znotraj 
katerih so ohranjene sledi 
različnih objektov. Odkrit je 
tudi kamnito-zemljen nasip, 
ki bi lahko služil kot dodatna 
zaščita/obramba zgornjega 
dela gradišča. Med najdbami 
prevladujejo odlomki lonče-
nine in kosi ožgane gline oz. 
hišnega ometa, ki so ostanek 
nekdaj z glino ometanih sten 
objektov. Najdbe keramičnih 
vretenc in uteži za statve na-
kazujejo tkalsko in predilsko 
obrt, svinčen surovec, brona-
sti polizdelki, ostanki železove 
žlindre in druga orodja pa ka-
žejo na livarsko/kovaški zna-
čaj objektov na tem delu gra-
dišča. Odkrite pa so bile tudi 
najdbe staroselcev, ki delno 
prevzemajo nošo Rimljanov – 
bronaste fibule, novci idr.
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