
RAVNE NA KOROŠKEM - DVOREC JAVORNIK (EŠD 7644), JAVORNIK - PIGL 

(EŠD 7628) 

 

Arheološke raziskave so bile izvedene na območju  načrtovane gradnje kanalizacije Javornik-

vodohran Grad v kanal »L« in Suho. Prevzela jih je ekipa Koroškega pokrajinskega muzeja v 

sodelovanju s podjetjem Arhat, Aleš Tiran s.p. Izkopavanja so potekala v drugi polovici 

septembra 2010. 

Dvorec je bil zgrajen v drugi četrtini 16. stol. Imenoval se je Prušnikov dvor oz. 

Pruschnigghof. Lastnik Luka Gams je v drugi polovici 16. stol. dobil dovoljenje za obnovo, 

prizidal pa je še stolpe. Do leta 1984 je grad predstavljal stanovanjsko zgradbo, ves ta čas pa 

je bil prepuščen propadanju. Na franciscejskem katastru je razvidno, da so bili tako na 

obravnavanih parcelah kot  tudi na južni in vzhodni strani dvorca vinogradi in sadovnjaki, 

severno pa je, tako kot danes, tekla pot v trg Guštanj.  

Območje je arheološko zanimivo tudi zato, ker leži v neposredni bližini prazgodovinskega 

gradišča Pigl. Nameravan izkop jarka za kanalizacijo ob vznožju hriba je investitor opustil,  

ko smo ugotovili, da je pod makadamskim cestiščem položeno polno cevi in ko smo naleteli 

na glavni vodovod za Ravne.  

Ob dvorcu smo prvo sondo zakoličili tik pod zahodnim pročeljem dvorca, na vrhu terase, v 

smeri J-S, drugo pa od njenega severnega dela, po brežini terase, v smeri V-Z. Na istem 

nivoju kot je bila kulturna plast, smo v sondi I odkrili dva kanala, ki sta vodila od zahodne 

stranice dvorca proti robu terase. Kanala sta bila zidana iz opeke, vezane z malto, prekrita pa 

sta bila z večjimi kamnitimi ploščami kvadratnih oblik.  

V kulturni plasti so bili odkriti odlomki lončenih in steklenih posod ter pečnic z dvorca. Med 

njimi je bilo tudi več odlomkov neglaziranih lončastih pečnic. Od mlajših najdb so zanimive 

stekleničke angleškega parfuma ESS.BOUQET LUBIN ter porcelanast krožnik delavnice 

LIPPERT & HAAS iz Schaggenwalda iz 1. pol. in sredine 19. stol.    

 

Saša Djura Jelenko, Aleš Tiran 

 

   
 

 

                                         Lokacija sond                                                  Opečnat kanal s kamnito ploščo 


