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I.

Podatki o projektu

Parcele:
notranje območje kolišča (v grafiki navedene): 703/1, 703/2, 701
dostopna pot: 665, 663, 664, 703/1
servisna pot: 422/8, 422/9, 421
parcele rečnega rokava /vzdrževalni posegi/: 422/1, 422/7
II.

Predmet idejne zasnove

Pričujoča idejna zasnova se ukvarja z umestitvjo in definiranjem
rekonstruirane koliščarske naselbine (kot prostora interpretacije
prazgodovinske UNESCO dediščine na licu mesta) pri Igu v prostor
okvirno podane lokacije, z umestitvijo in oblikovanjem dostopne
poti ter potrebne spremljajoče infrastrukture. Osrednji del umestitve,
oblikovanja in tehničnih rešitev pomeni t.i. ojezeritev za potrebe
prezentacije koliščarske naselbine in evokacije celovite atmosfere
prazgodovinskega časa, v katerem je le-ta delovala.
Občina Ig je izjemna zgodovinska in arheološka destinacija (od
prazgodovine, preko antike in srednjega veka do danes). Z ureditvijo
območja prezentacije in interpretacije UNESCO dediščine kolišč (ter
sodobnega interpretacijskega središča v naselju samem) v mreži
preostalih pomembnih lokacij na Ljubljanskem barju prispevala k
celovitemu ozaveščanju pomena kulturne in naravne dediščine
območja Barja.
Idejna zasnova interpretacije koliščarske naselbine je izdelana v skladu
s smernicami in strokovnimi podlagami iz področja arheologije (ZRC
Sazu), področja narave in vodne ureditve ter v skladu s smernicami
Krajinskega parka Ljubljansko barje »Interpretacija dediščine kolišč na
Ljubljanskem barju« iz februarja 2016.
Območje interpretacije koliščarske naselbine je določeno z Odlokom o
prostorskem redu občine Ig (Ur. L RS št. 35/12) – v enoti IG16-2.

III.

Obstoječe stanje – nekatere značilnosti obravnavanega
območja

Prostor dostopa do kolišča s smeri Iga je območje barjanskih njiv,
travnikov, košenic, z značilnimi kanali. Značilen krajinski vzorec so
poteze ob nekaterih jarkih in večjih vodotokih, ki jih poleg običajno
grmovne vegetacije spremljajo tudi visoka drevesa. Nekatera območja
se zaradi opuščanja rabe ali vzdrževanja zaraščajo.

IV.

Opis zasnove

Predmet zasnove je ureditev območja kolišča in dostopne poti do
tega območja. Osnovni namen ureditve je poustvarjanje koliščarske
naselbine s prikazom značilnega ambienta kolišča ob robu vodne
površine, ki naj služi osveščanju in utrjevanju pomena izjemne
prazgodovinske dediščine na območju Iga, ljubljanskega Barja in
širšega alpskega prostora.
1. Dostopna pot do območja kolišča
Dostop do območja kolišča vodi od obstoječe makadamske poti čez
območje Mah (z bodočo navezavo na parkirišče) in se nadaljuje po
obstoječi poljski poti, ki se od makadamske poti odcepi proti vzhodu.
Na mestu zaloma poljske poti, kjer pride tudi do stičišča jarkov, se
trasa novo predvidene poti usmeri proti Iščici. Nova lesena pešpot, ki je
nad terenom dvignjena, ponazarja drugačen značaj tega območja.
Je identitetni element, značilen za celotno območje interpretacije
(kulturne in naravne) dediščine. Pot vodi ob robu parcel in poteka na
način, da je čim bolj integrirana v obstoječi prostor - navezuje se na
značilne krajinske elemente – živice in vodne kanale. Pot je široka 1,6m.
Zaključek poti je razširjena ploščad ob leseni brvi čez reko Iščico.
Je predprostor pred koliščem in informacijska ploščad, namenjena
predvsem predstavitvi naravne vrednote – Iščice, značilnosti vodotoka,
habitatov na tem območju in podobnih vsebin. Ploščad je hkrati tudi
razgledna točka – z nje je omogočen pogled na kolišče in širšo okolico.
Ploščad funkcionira tudi kot točka zbiranja obiskovalcev, predvidene
velikosti za 25 oseb. Na ploščad se bo v prihodnosti navezala pot, ki bo
potekala ob strugi Iščice do Iga (do interpretacijskega centra).
2. Informacijske table in počivališča na območju dostopne poti

Območje kolišč, določeno z OPPN, je območje mokrotnih barjanskih
travnikov ter zaraščenih površin na stiku med reko Iščico ter potokom
Smoligojnikom na zahodni strani ter Želimeljščico na vzhodni strani.
Prostor, ki je bil nekoč notranje območje okljuka reke Iščice, danes
z južne strani zamejuje zajeda opuščenega rečnega rokava, kjer je
manjši bajer.

Postavitev informacijskih tabel (ki vključujejo tudi prikaz interaktivnih kod
za informiranje) je predvidena:
•

ob križišču povezovalne makadamske poti čez Mah in obstoječe
poljske poti, ki vodi do novo urejene lesene poti (splošno - info o
Barju, koliščih, naravni in kulturni krajini, smerokaz).

Osrednji del območja je odprta travniška površina (del mokrotni
travnik), ki jo uokvirja grmovna in drevesna zarast. Območja ob
vodotokih so zaraščena z grmovno vegetacijo, z izjemo zahodnega
roba ob Smoligojniku, kjer jarek spremljajo le visoka drevesa in značilno
močvirsko rastje. Manj zaraščen zahodni del omogoča odpiranje
pogledov z osrednjega območja kolišča proti Krimu in pogled na
sotočje Smoligojnika v Iščico.

•

ob počivališču ob začetku lesene poti (npr. podrobneje o kulturni
krajini nekoč in danes, razgledna točka z označenimi smermi - ker
je počivališče na območju obdelovalnih površin, z razgledom na
Alpe, Ig, Krim itd.). Ob počivališču se zasadi drevo (značino za barje
– topol/jelša/puhasta breza), ki vzpostavlja prostorsko orientacijo na
poti in hkrati zagotavlja tudi senco.

•

ob ploščadi ob brvi čez Iščico (informiranje o naravni dediščini
in vodotokih na Barju – podrobneje o naravni vrednoti – Iščici in
naravnih značilnosti tega območja ter osnovno območju kolišča,
režimu dostopnosti/ogledu itd.).

Podrobnejše informacije o koliščih, življenju koliščarjev itd. bodo
predstavljene znotraj območja kolišča.
3. Servisni in intervencijski dostop do območja kolišča
Servisni in intervencijski dostop se zagotavlja z južne smeri – uvoz s
povezovalne ceste Škofljica – Ig, po obstoječi poljski poti, ki poteka po
robu parcel št. 421 in 422/8. Predvidena je pot širine cca. 3m. Utrjena bo
s peščenim nasutjem, predvidoma v višini 20cm.
4. Osrednje območje kolišča
Prostorska zasnova območja intrepretacije kolišč, katerega namen je
prikaz rekonstruiranih koliščarskih objektov, vključuje umetno ojezeritev
dela območja in s tem prikaz značilnega ambienta kolišča ob robu
vodne površine.
Ob sotočje dveh vodotokov smo na prostor večje jase središčno umestili
manjši bajer, ki naj pomaga evocirati atmosfero prazgodovinskih
časov. Samo naselbino smo umestili na severo- vzhodno obalo bajerja
ter okoli njega speljali krožno pot. Na ta način bo naselbina večino
dneva optimalno osvetljena, najlepši pogledi nanjo pa se bodo odpirali
prav s krožne poti ter razgledišča na nasprotni jugo-zahodni strani.
Izjemen scenografsko-krajinski okvir lokaciji nudijo Kamniško-Savinjske
Alpe na severu in Krim z ostalimi grički na južnem delu horizonta (prve so
danes deloma zakrite z bujno vegetacijo). Bližnje ozadje in »naročje« te
»prazgodovinske jase« pa predstavlja zeleni drevesni obroč, ki okvirno
sledi nekdanjemu okljuku Iščice (ki bo deloma ponovno napolnjen z
vodo).
Ojezeritev, globine cca 1,5-1,8m se ob robovih izvede na način, da
je mogoča rast močvirskih trav, na vzhodnem delu se izvede vmesni
zložni prehod (zložne berme), da se omogoči razrast trstičja. Prehodi
med vodo in okoliškim terenom so čimbolj naravni, zarašča jih značilna
trava - zaščita brežin se izvede na način, da so te ureditve čim manj
vidne (popleti in/ali palisade preko katerih se zaraste značilna trava).
Vrste obvodne in druge vegetacije se določijo v nadaljnjih fazah
projektiranja.
V območje kolišča vodi lesena brv čez Iščico, širine 1,5m in dolžine
cca 15m, ki se izteče v predprostor pred vstopnim paviljonom, leseno
ploščad, s katere se odpira pogled na koliščarsko vas. Vstopni paviljon,
velikosti cca 24m2 je namenjen sprejemu obiskovalcev: recepciji,
prodaji kart, informiranju o koliščih, manjši prodajalni ipd. Jezero
(površina ojezeritve je velika približno 1450m2) obkroža lesena pot, po
kateri poteka ogled kolišča in na katero se navezujejo posamezne
ureditve – programske točke. Pot se na južnem delu razširi v večje
razgledišče, s katerega so najboljši pogledi na koliščarsko naselbino.
Oblikovana je kot lesena ploščad, namenjena pa je predstavitvi
kolišča, razgledom, zadrževanju in tudi sedenju (spremljajoče klopi)

skupin obiskovalcev. V ta del območja je zaradi bližine servisnega
dostopa umeščen tudi manjši objekt s sanitarijami, ki je oblikovno
usklajen z vstopnim paviljonom in je ločen od krožne poti z zasaditvijo
večjih dreves, značilnih za barje (npr. topol).
5. Izhodišča za zasnovo objektov
Za oblikovanje vseh spremljajočih objektov, ki ne predstavljajo
teme reprezentacije, torej osrednjega kolišča (oz. poskusa njegove
rekonstrukcije), smo zavestno uporabili drugačen, sodobnejši
arhitekturni izraz, ki je odraz današnjega časa, a se hkrati v nekaterih
elementih navezuje tudi na izročilo kolišč (od osnovnih razmerij do
materialne obdelave v lesu). Takšni so most, vstopni paviljon, objekt za
postavitev mobilnih sanitarij in razgledne ploščadi.
Vasica s kolibami – koliščarsko naselje je umeščeno v severovzhodni del
območja. Na jezersko obalo mejijo tri kolibe, ostale se (kot dopolnitev)
postavijo v prostor za njimi, na območje obstoječega močvirnega
travnika. Osnovo postavitve koliščarskih kolib v območju predstavlja
tloris kolišč arheoloških strokovnih podlag (dokumentirano kolišče na
najdišču Meharski prekop na Igu, vir: strokovno gradivo za pripravo
OPPN Interpretacijskega centra Ig in kolišča na prostem, v okviru
projekta Izvedba interpretacije naravne in kulturne dediščine na
Ljubljanskem barju ). V prvi fazi je predvidena postavitev 3-5 koliščarskih
kolib, ki se jim v prihodnosti doda dodatne kolibe (glej načrt – »možnost
širitve«). Krožna pot, ki se med kolibami nekoliko razširi v ploščad oz.
»ulični« prostor sredi vasice, omogoča zadrževanje ljudi ob ogledih
posameznih kolib in eksponatov ob/v kolibah. Pot se nato nadaljuje
preko severnega dela jezera nazaj do izhodiščne točke, vstopnega
paviljona. Na ta način je obhodna zanka za obiskovalce sklenjena.
V namen predstavitve bodo ob hišah proti obali vidne značilne jezerske
usedline, ob obali bodo postavljeni drevaki. Koliščarske kolibe bodo
postavljene v skladu z arheološkimi usmeritvami – predvidoma velikosti
cca 3,5m x 8m in 3,5m x 7m, z dvokapno streho, slemensko lego v smeri
jugozahod – severovzhod, naklona cca 55-60°. Med kolibami je 2-3m
prostora, dostopne so po značilnem koliščarskem stopnišču (obdelano
deblo ipd.), za dostop do hišk za invalide se predvidi postavitev dvižne
naprave (iz podobnih elementov oz. na način, ki je po delovanju in
izvedbi v skladu s kolibami). Za izvedbo koliščarskih kolib in poti se
glede na pridobljene smernice uporabijo naravni materiali – les (hrast,
jesen, jelša, bukev, leska, topol, vrba) , slama, glina, trstika, mah, lubje,
blato ipd. Kolibe so nad nivo ojezeritve dvignjene za cca 120 cm oz.
nad povezovalno krožno potjo za cca. 50 cm.
6. Definiranje meja oz. dostopnosti območja
Območje kolišča bo odprto za obiskovalce pod določenim režimom,
ki ga bo definiral upravljalski načrt. Glede na omejeno dostopnost in
v izogib vandalizmu so ob robovih območja obdelave, kjer je danes
omogočen dostop, predvidene ureditve, ki bodo nekontroliran dostop
preprečevale. Trenutno je lahek dostop na območje mogoč le z
jugovzhoda (s smeri povezovalne ceste In- Škofljica), v ostalih smereh je
dostopnost zaradi vodotokov otežena.
Glede na specifiko lokacije kolišča (območje nekdanjega okljuka reke)

in obstoječe naravne značilnosti (ohranjen ostanek rečnega rokava –
bajer v gozdičku) se predvidi ponovna vzpostavitev širšega vodnega
jarka od Želimeljščice do obstoječega bajerja. Vzpostavitev vodne
bariere se izvede z vzdrževalnimi deli območja vodotoka - s čiščenjem
obstoječega opuščenega in zaraščenega rečnega rokava. Območje
vodotoka (oz. potek jarka) v zasnovi je povzeto iz javno dostopnih
podatkov - spletni vir: PISO, vodna zemljišča celinskih voda, javna
razgrnitev (december 2016).
Ta način preprečitve dostopa na območje kar najbolj upošteva
naravovarstvene smernice krajinskega parka - zagotovitev ohranitve
habitatov vrst, habitatnih tipov in migracijskih koridorjev prostoživečih
vrst.
Le krajši del zamejitve med ponovno revitaliziranim rečnim rokavom (ki
je hkrati tudi vodna bariera) in Smoligojnikom, na katerem je predviden
tudi servisni dostop na območje, se zameji z ograjo – lesenimi
palisadami ali ozelenjeno žično ograjo (stvar nadaljnjega odločanja inj
projektiranja).
7. Rekonstrukcija koliščarske naselbine (Anton Velušček, Elena
Leghissa; ZRC SAZU)
Naselbina je umeščena na severovzhodni del območja. Sestavlja
jo pet samostojnih objektov, od katerih se trije namenjeni ogledu
nahajajo ob jezerski obali, ostala dva v prostor za njimi, na območju
obstoječega močvirnega travnika. Posamezne objekte bo povezovala
lesena pot na kolih, ki se nadaljuje v krožno pot okoli ojezerenega
območja. Rekonstrukcija naselbine predstavlja interpretacijo koliščarske
vasi iz tretjega tisočletja pr.n.št. V ta čas so kronološko opredeljena
namreč t.i. Dežmanova kolišča oz. Ižanska kolišča, ki sodijo med najbolj
prepoznavna arheološka najdišča v širšem jugovzhodnoalpskem
prostoru in severnojadranskem območju. Od leta 2011 so vpisana v
skupino kolišč, ki je na UNESCO-ovem Seznamu svetovne dediščine.
Osnovo postavitve koliščarskih objektov predstavljata kolišči ParteIščica in Parte, opredeljeni v tretje tisočletje pr.n.št. Na prvem so konec
devetdesetih let potekale arheološke in dendrokronološke raziskave,
s katerimi so bili ugotovljeni tlorisi pravokotnih objektov, sestavljeni
iz navpično zabitih kolov iz različnih obdobij. Med prepoznanimi
objekti so tudi tlorisi treh sočasnih usmerjenih v smeri SV-JZ. Objekti
so vzporedno postavljeni in merijo v širino približno 3,5 m, v dolžino
6,5 - 8 m (Velušček, Čufar, Levanič 2000, 88-96, Sl. 6). Na kolišču
Parte (oz. t.i. III. Dežmanovem kolišču) so konec sedemdesetih in
v začetku osemdesetih let potekala arheološka izkopavanja. Med
pomembnejšimi odkritji je celoten tloris pravokotnega objekta, ki ga
sestavljajo tri vrste navpično zabitih kolov (glej npr. Harej 1981-1982,
33ss, Priloga 1). Glede na dosedanje raziskave na Ljubljanskem barju in
drugod po Evropi vemo, da so prazgodovinske koliščarske hiše imele
dvokapno, najverjetneje slamnato streho in stene narejene iz prepleta
vej, ki je bil nato zamazan z glino.
Lit.:
Harej, Z. 1981-1982, Kolišče v Partih pri Igu na Ljubljanskem barju - Raziskovanja 1978. in
1979. leta. – Poročilo o raziskovanju neolita in eneolita v Sloveniji 9-10, 31–99.
Velušček, A., K. ČUFAR, T. LEVANIČ 2000, Parte-Iščica, arheološke in dendrokronološke
raziskave (Parte-Iščica, archaeological and dendrochronological investigations). –
Arheološki vestnik 51, 83-107

GRAFIČNI DEL
STANJE NEKOČ IN DANES

Območje nekoč (na franciscejskem katastru) in danes (DOF)

IZHODIŠČA ZRC SAZU - INTERPRETACIJA KOLIŠČA

Tlorisi sočasnih objektov na kolišču Parte-Iščica (po Velušček,
Čufar, Levanič 2000, sl. 6)

Predlog krožne poti za ogled treh koliščarskih rekonstruiranih kolib
(ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo)

smer ogleda kolib

Nekatere arheološke smernice / reference (ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo)

Predlog namestitve koliščarske naselbine in krožne poti (ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo)
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