
 

 

 

 

 
Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 12. 3. 2014,  

in na predlog Društva Fran Govekar Ig 
priznanje Občine Ig za leto 2014 prejme 

 

dr. Anton Velušček 
za pomembne prispevke pri uveljavljanju kulture koliščarjev v občini Ig 

 

Dr. Anton Velušček je arheolog, znanstveni svetnik na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU iz 
Ljubljane in izredni prof. na Univerzi v Novi Gorici. Ukvarja se z mlajšo kameno in bakreno 
dobo v jugovzhodno-alpskem prostoru, s posebnim poudarkom na raziskovanju t. i. 
arheologije mokrih tal, kamor sodijo tudi kolišča na Ljubljanskem barju.  

Je vodilni raziskovalec kulture koliščarjev pri nas. S svojim znanstvenim delom znatno 
prispeva k temu, da so prazgodovinska kolišča Ljubljanskega barja ponovno postala predmet 
najširšega družbenega zanimanja. Je med najzaslužnejšimi za vpis ižanskih kolišč na Unescov 
seznam svetovne kulturne dediščine. Poleg raziskav na ižanskih prazgodovinskih koliščih, kot 
so Gornje mostišče, Maharski prekop, Parte, Parte - Iščica, Resnikov prekop, Spodnje 
mostišče in Strojanova voda, je vodil skupino arheologov, ki je odkrila znamenito leseno kolo 
z osjo. V sodelovanju s prof. dr. Katarino Čufar je najdbo strokovno preučil ter jo naredil 
prepoznavno tako doma kot v svetu.  

Strokovne in poljudne članke objavlja v Sloveniji in v tujini. Na temo kolišč je doslej skupaj s 
sodelavci objavil tri znanstvene monografije in poljudno knjigo Koliščarji, ki je izšla pri založbi 
ZRC leta 2010. Pri svojem znanstvenem delu strokovno sodeluje z vodilnimi raziskovalci 
arheologije mokrih tal iz jugozahodne Nemčije in Švice, pred leti pa je na temo koliščarjev 
veliko sodeloval tudi z osnovno šolo Ig.  

Anton Velušček je že več let član Društva Fran Govekar Ig, kjer aktivno deluje v turistično-
raziskovalni skupini ter projektni skupini Koliščarji. Na njegov predlog se je v občini Ig leta 
2013 iztekla že deseta sezona predavanj pod naslovom Barje, ali te poznam. Pomembno je 
prispeval tudi k postavitvi stalne razstave Koliščarji z Velikega jezera, ki je bila leta 2010 
urejena v Mladinskem domu na Igu. Vsa besedila na razstavnih panojih so njegovo delo. 
Prispeval je tudi besedilo za letake društva ter pobarvanko Koliščarji z Velikega jezera.   

 

Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 

          Janez Cimperman 
                     župan 
     

 Ig, 21. marec 2014 


