
Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gobnik nad Rašico za 
kulturni spomenik lokalnega pomena, 

ki obsega: 

-Sklep o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gobnik nad Rašico za kulturni spomenik lokalnega 
pomena (Ur. l. RS, št. 40/01 z dne 24. 5. 2001) ter 
-Sklep o spremembi Sklepa o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gobnik nad Rašico za kulturni 
spomenik lokalnega pomena (Ur. l. RS, št. 36/02 z dne 23. 4. 2002). 

 

S K L E P  
o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gobnik nad Rašico za kulturni spomenik lokalnega 

pomena 

 

1. člen 

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine:  

– Ljubljana – Arheološko območje Gobnik nad Rašico (EŠD 5904).  

Enota se, z namenom, da se ohrani zgodovinsko izročilo ter kulturne, znanstvene in estetske 
vrednote, razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi arheološkega spomenika (v 
nadaljevanju: spomenik). 

2. člen 

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:  

Gobnik, z gozdom poraščena vzpetina, leži nad vasjo Rašica. Na treh straneh je tako strma, da 
večjih nasipov ni opaziti. Proti JV je pobočje položnejše in se v terasah spušča proti Rašici.  

Sondažne raziskave so pokazale, da je bilo na vzpetini prazgodovinsko, najverjetneje starejše 
železnodobno gradišče in se uvršča v verigo naselbin iz tega časa, ki obkrožajo Ljubljansko kotlino. 

3. člen 

    Spomenik leži na območju naslednjih parcel: 404 in 405, vse k. o. Gameljne; 814, 815/1, 815/2, 
816/1, 816/2, 817/1, 817/2, 817/3, 818/1, 818/2, 818/3, 818/4, 818/5, 818/6, 819, 820/1, 820/2, 821/1, 
821/2, 821/3, 821/4, 822/1, 822/2, 822/3, 823/1, 823/2, 823/3, 833/1, 833/2, 834, 835, 836, 837/1, 
837/2, 838, 839, 844 in 845, vse k. o. Rašica. 

Meja spomenika je zarisana na katastrski karti v merilu 1:2880.  

Izvirnik karte hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana (v 
nadaljevanju: zavod). 

 

 

 

  1

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20012331
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20012331


4. člen 

      Varstveni režim za spomenik:  
 
      S prvim varstvenim režimom varujemo del spomenika, ki obsega parc. št. 833/1, 834, 835, 836 in 
837/1, vse k.o. Rašica. Ta zahteva popolno nespremenljivost rabe prostora, dovoljene so le znanstvene 
raziskave in konservatorski posegi za izboljšanje stanja ter prezentacija snovi in situ.« 

 

Drugi varstveni režim velja za preostalo območje spomenika. Vsi posegi v prostor oziroma 
zemeljska dela so podrejeni vlogi in pomenu spomenika. Stopnja varovanja zahteva pred kakršnimkoli 
posegom v zemeljske plasti vnaprejšnje arheološke raziskave, na podlagi katerih se predvidi nadaljnji 
spomeniškovarstveni postopek. 

5. člen 

Za vsako spremembo spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali 
zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi 
kulturnovarstvena soglasja zavoda. 

6. člen 

Mestna uprava Mestne občine Ljubljana mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati 
lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom. 

7. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne 
dediščine. 

 

Sklep o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gobnik nad Rašico za kulturni spomenik 
lokalnega pomena (Ur. l. RS, št. 40/01 z dne 24. 5. 2001) vsebuje naslednji končni določbi: 

8. člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v odloku o razglasitvi arheoloških terenov v občini 
Ljubljana Šiška za kulturne in zgodovinske spomenike (Uradni list RS, št. 3/90) tiste določbe, ki se 
nanašajo na spomenik iz tega sklepa. 

9. člen 

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Sklep o spremembi Sklepa o razglasitvi prazgodovinskega gradišča Gobnik nad Rašico za 
kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur. l. RS, št. 36/02 z dne 23. 4. 2002) vsebuje naslednjo 
končno določbo: 

3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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