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1 Prikaz stanja prostora 

 

1 UVOD 

Predmetna strokovna podlaga Prikaz stanja prostora (v nadaljevanju PSP) je pripravljena kot 

obvezna strokovna podlaga k drugim spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega 

načrta občine Rogašovci (v nadaljevanju 2 SD OPN), h katerim je Občina Rogašovci 

pristopila na podlagi izraženih potreb in predlogov po spremembi vsebine občinskega 

prostorskega načrta. Potrebe so bile izražene s strani občanov, občine in druge 

zainteresirane javnosti.  

Naloga je izdelana na podlagi Pravilnika o prikazu stanja prostora (Ur. l. RS, št. 50/08). 

Pripravi se na podlagi podatkov iz prostorskega informacijskega sistema ter drugih podatkov 

in vsebuje:  

▪ prikaz dejanskega stanja v prostoru, ki vključuje 

prikaz stavbnih, kmetijskih, gozdnih, vodnih in 

drugih zemljišč;  

▪ prikaz varstvenih, zavarovanih, degradiranih, 

ogroženih in drugih območij, na katerih je na 

podlagi zakona s pravnimi akti vzpostavljen 

poseben pravni režim, prikaz s prostorskimi akti 

določenih območij namenske rabe ter 

▪ prikaz obstoječe in s prost. aktom načrtovane GJI. 

 Slika 1: Prikaz umestitve občine Rogašovci 

2 OSNOVNI PODATKI 

Rogašovci so del severovzhodne Slovenije in na severu in zahodu mejijo na sosednjo državo 
Avstrijo. Površina občine je 40,1 km2 in se med slovenskimi občinami uvrša na 147. mesto. 
Občino sestavlja 11 naselij. 

  

Slika 2: Prikaz občine glede na sosednje občine in državno mejo ter prikaz občine z razdelitvijo na 

naselja (po Registru prostorskih enot) 
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Sredi leta 2019 je imela občina približno 3.070 prebivalcev. Na kvadratnem kilometru 

površine občine je leta 2019 živelo povprečno 77 prebivalcev; torej je bila gostota 

naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (103 prebivalcev na km2).  

Preglednica 1: Osnovni podatki o občini 

Površina občine 40 km2 http://www.stat.si/ (za leto 2019) 

Število prebivalcev 3070 http://www.stat.si/ (za leto 2019) 

Število stavb 2956 kataster stavb, Geodetska uprava RS, 2021 

Število stavb s  

hišnimi številkami 
1157 Kataster stavb, Geodetska uprava RS, 2021 

 

Preglednica 2: Podatek o velikosti posameznih naseljih in številom hiš z hišnimi številkami znotraj 
naselij 

Naselje Površina (ha) Št. hišnih številk 

Fikšinci 302,22 63 

Kramarovci 193,59 25 

Nuskova 287,55 102 

Ocinje 295,26 26 

Pertoča 473,15 156 

Rogašovci 294,76 108 

Ropoča 328,52 78 

Serdica 498,98 162 

Sotina 435,79 134 

Sveti Jurij 391,81 165 

Večeslavci 514,03 138 

Skupna vsota 4.015,66 1157 

 

Slika 3: Prikaz površine naselij v občini Rogašovci v ha 

https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoStevilo
http://www.stat.si/
http://www.stat.si/
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2.1   NAMENSKA RABA ZEMLJIŠČ 

V občini Rogašovci je bila v letu 2019 sprejeta namenska raba prostora, ki je bila določena v 

grafičnem delu prvih sprememb in dopolnitev OPN (Odlok o spremembah in dopolnitvah 

odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogašovci – SD OPN 1, Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 9/2019). Ta je podlaga za prikaz osnovne (ONRP) in podrobnejše 

namenske rabe prostore (PNRP) v nadaljevanju. V spodnji preglednici 3 so prikazani podatki 

osnovne namenske rabe zemljišč, kot je opredeljena v sprejetem OPN občine Rogašovci.  

Preglednica 3: Bilanca površin osnovne namenske rabe zemljišč v ha in % 

OSNOVNA NAMENSKA RABA POVRŠINA (ha) POVRŠINA (%) 

Območja stavbnih zemljišč  387,39 9,64 

Območja kmetijskih zemljišč  2.505,11 62,33 

Območja gozdnih zemljišč  1.008,43 25,09 

Območja vodnih zemljišč  106,27 2,64 

Območja drugih zemljišč 11,77 0,29 

SKUPAJ 4.018,96 100,00 

Največji delež zavzemajo kmetijska zemljišča (62,3 %). Sledijo gozdna zemljišča z 25,0 % 

ter stavbna zemljišča, ki zavzemajo 9,6 % celotne površine občine. Območja vodnih zemljišč 

zavzemajo manj kot 2,6 % Občine, druga zemljišča pa le 0,3%. 
 

Slika 4: Prikaz površin osnovne namenske rabe  
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Slika 5: Prikaz osnovne namenske rabe 
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2.2   DEJANSKA RABA ZEMLJIŠČ 

Dejanska raba v tabeli 4 je prikazana po posameznih vrstah rabe, kot jih opredeljuje 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP, september 2021).  

Preglednica 4: Podrobnejša dejanska raba po vrstah rabe, kot jih opredeljuje Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP) 

ŠIFRA RABE OPIS POVRŠINA (ha) POVRŠINA (%) 

1100 Njiva ali vrt 1.630,58 40,57% 

1190 Rastlinjak 0,06 0,00% 

1211 Vinograd 26,10 0,65% 

1221 Intenzivni sadovnjak 13,54 0,34% 

1222 Ekstenzivni sadovnjak 137,55 3,42% 

1240 Ostali trajni nasadi 3,45 0,09% 

1300 Trajni travnik 655,42 16,31% 

1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 51,67 1,29% 

1420 Plantaža gozdnega drevja 0,76 0,02% 

1500 Drevesa in grmičevje 94,16 2,34% 

1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče 67,28 1,67% 

1800 Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem 0,21 0,01% 

2000 Gozd 1.063,41 26,46% 

3000 Pozidano in sorodno zemljišče 236,89 5,89% 

4210 Trstičje 5,49 0,14% 

4220 Ostalo zamočvirjeno zemljišče 20,06 0,50% 

7000 Voda 12,31 0,31% 

Skupna vsota 4.018,96 100,00% 

 

Za lažjo primerjavo so podrobne rabe po MKGP (17 vrst rabe) v tabeli 4 posplošene v enake 

vrste rabe, kot so opredeljene z osnovno namensko rabo (v nadaljevanju: ONR). 

Med gozdna zemljišča po osnovni namenski rabi je bila uvrščena dejanska raba gozd (2000). 

Voda je po dejanski rabi razvrščena med območja vodnih zemljišč po osnovni namenski rabi. 

Med območja stavbnih zemljišč so v tabeli 4 razvrščena pozidana in sorodna zemljišča. Med 

kmetijska zemljišča so bile v osnovno dejansko rabo razvrščene naslednje podrobne vrste 

dejanske rabe: njiva oz. vrt (1100), rastlinjak (1190), vinograd (1211), intenzivni sadovnjak 

(1221), ekstenzivni oz. travniški sadovnjak (1222), ostali trajni nasadi (1240) in trajni travnik 

(1300), neobdelano kmetijsko zemljišče (1600), kmetijsko zemljišče v zaraščanju (1410), 

drevesa in grmičevje (1500), kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem (1800), ter 

plantaža gozdnega drevja (1420). 

Dejanska površina gozdnih zemljišč je od namenske rabe višja za slabe 4,37 % (54,98 ha),  

Po dejanski rabi je manj kmetijskih zemljišč kot po namenski rabi in sicer za 1,27 % (37 ha). 

Stavbnih zemljišč je po dejanski rabi za 3,85% (150 ha) manj kot po namenski rabi. Vodnih 

zemljišč je po dejanski rabi za 2,33 % oz. 93 ha manj kot po namenski rabi.  
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Slika 6: Prikaz dejanske rabe 
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Tabela 5: Osnovna dejanska raba prostora (podatek je posplošen glede na osnovno namensko rabo) 

Osnovna namenska raba 
Dejanska raba Namenska raba 

Razhajanja med dejansko 
in namensko rabo * 

Površina [ha] Delež [%] Površina [ha] Delež [%] Površina [ha] Delež [%] 

območja stavbnih 

zemljišč  
236,89 5,89% 387,39 9,64 150,5 -3,75% 

območja kmetijskih 

zemljišč 
2.680,79 66,70% 2.505,11 62,33 -175,68 4,37% 

območja gozdnih zemljišč 1.063,41 26,46% 1.008,43 25,09 -54,98 1,37% 

območja vodnih zemljišč 12,31 0,31% 106,27 2,64 93,96 -2,33% 

območja ostalih zemljišč 25,56 0,64% 11,77 0,29 -13,79 0,35% 

SKUPAJ 4.018,96 100,00% 4.018,96 100,00 0 0,00% 

* razhajanja so določena glede na razliko med dejansko in namensko rabo prostora (- pomeni, da je površina po dejanski rabi 
manjša od namenske rabe) 

 

Razhajanja med dejansko in namensko rabo so vidna iz grafičnega dela prikaza stanja 

prostora, kjer so označena s poševno šrafuro. Razhajanja so obarvana glede na osnovno 

dejansko rabo: gozdna, kmetijska, vodna in pozidana zemljišča. Prikazovanje razhajanj med 

dejansko in namensko rabo je skladno s Pravilnikom o prikazu stanja prostora (Ur. l. RS, št. 

50/2008), kjer so prikazane le površine večje od 5.000 m2. 

Slika 7: Primerjava osnovne dejanske in namenske raba prostora (v ha) 
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3 POVRŠINE POD RAZLIČNIMI VARSTVENIMI REŽIMI 

3.1   KULTURNA DEDIŠČINA 

V občini Rogašovci se nahaja 61 enot kulturne dediščine, ki se med seboj razlikujejo glede 

na režim varovanja in tip dediščine. 

Preglednica 6: Seznam kulturne dediščine 

Naselje Ime Esd Režim Podrežim Tip 

FIKŠINCI 
Fikšinci - Cerkev Marije 
Snežne 

3047 spomenik  
sakralna stavbna 
dediščina 

FIKŠINCI Fikšinci - Domačija Gaber 26045 dediščina 
stavbna 
dediščina 

profana stavbna 
dediščina 

FIKŠINCI Fikšinci - Kapelica 12284 dediščina 
stavbna 
dediščina 

sakralna stavbna 
dediščina 

KRAMAROVCI Kramarovci - Kapela 12287 dediščina 
stavbna 
dediščina 

sakralna stavbna 
dediščina 

NUSKOVA Nuskova - Kapela sv. Trojice 12290 dediščina 
stavbna 
dediščina 

sakralna stavbna 
dediščina 

NUSKOVA Nuskova - Mekiševa kašča 26049 dediščina 
stavbna 
dediščina 

profana stavbna 
dediščina 

OCINJE 
Ocinje - Arheološko najdišče 
Bela cerkev 

6760 spomenik  
arheološka 
dediščina 

OCINJE Ocinje - Zaselek Na grebenu 26047 dediščina 
naselbinska 
dediščina 

naselbinska 
dediščina 

OCINJE Ocinje - Zvonik 6848 spomenik  
profana stavbna 
dediščina 

PERTOČA Pertoča - Domačija Pertoci 26042 dediščina 
stavbna 
dediščina 

profana stavbna 
dediščina 

PERTOČA 
Pertoča - Domačija Pertoča 
24 

26041 dediščina 
stavbna 
dediščina 

profana stavbna 
dediščina 

PERTOČA 
Pertoča - Mlin in žaga 
Pertoča 6 

6866 spomenik  
profana stavbna 
dediščina 

ROGAŠOVCI Rogašovci - Domačija Recek 26037 dediščina 
stavbna 
dediščina 

profana stavbna 
dediščina 

ROGAŠOVCI 
Rogašovci - Domačija 
Rogašovci 2 

26033 dediščina 
stavbna 
dediščina 

profana stavbna 
dediščina 

ROGAŠOVCI 
Rogašovci - Domačija 
Rogašovci 3 

26034 dediščina 
stavbna 
dediščina 

profana stavbna 
dediščina 

ROGAŠOVCI 
Rogašovci - Kapelica 
Marijinega vnebovzetja 

3048 dediščina 
stavbna 
dediščina 

sakralna stavbna 
dediščina 

ROPOČA Ropoča - Domačija Marič 26038 dediščina 
stavbna 
dediščina 

profana stavbna 
dediščina 

ROPOČA 
Ropoča - Kapela Srca 
Jezusovega 

3227 dediščina 
stavbna 
dediščina 

sakralna stavbna 
dediščina 

SERDICA Serdica - Domačija Buček 26036 dediščina 
stavbna 
dediščina 

profana stavbna 
dediščina 

SERDICA Serdica - Domačija Lang 26035 dediščina 
stavbna 
dediščina 

profana stavbna 
dediščina 

SERDICA Serdica - Mlin Serdica 10 6867 spomenik  
profana stavbna 
dediščina 

SOTINA Sotina - Dajčev mlin 6868 spomenik  
profana stavbna 
dediščina 

SOTINA Sotina - Gasilski dom 26048 dediščina 
stavbna 
dediščina 

profana stavbna 
dediščina 

SOTINA 
Sotina - Gradišče Sotinski 
breg 

30655 
arheološko 
najdišče 

 
arheološka 
dediščina 

SVETI JURIJ Sveti Jurij - Cerkev sv. Jurija 3046 spomenik  
sakralna stavbna 
dediščina 

VEČESLAVCI Pertoča - Cerkev sv. Helene 3225 spomenik  
sakralna stavbna 
dediščina 
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Naselje Ime Esd Režim Podrežim Tip 

VEČESLAVCI 
Večeslavci - Domačija 
Večeslavci 39 

26043 dediščina 
stavbna 
dediščina 

profana stavbna 
dediščina 

VEČESLAVCI Večeslavci - Kapela 3228 dediščina 
stavbna 
dediščina 

sakralna stavbna 
dediščina 

VEČESLAVCI Večeslavci - Peršov križ 6830 spomenik  
sakralna stavbna 
dediščina 

VEČESLAVCI Večeslavci - Zaselek Pusta 26044 dediščina 
naselbinska 
dediščina 

naselbinska 
dediščina 

 

Preglednica 7: Kulturna dediščina po režimu 

REŽIM ŠTEVILO  DELEŽ OBČINE (%) 

arheološko najdišče 1 0,18 

dediščina 20 0,27 

spomenik 9 0,05 

Skupna vsota 30 1,01 

 

Preglednica 8: Kulturna dediščina po tipu  

TIP ENOTE ŠTEVILO  DELEŽ (%) 

arheološka dediščina 2 2,00 

naselbinska dediščina 2 1,49 

profana stavbna dediščina 16 1,45 

sakralna stavbna dediščina 10 0,09 

Skupna vsota 30 5,03 

 



 

 

10 Prikaz stanja prostora 
 

Slika 8: Prikaz kulturne dediščine 
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3.2    OHRANJANJE NARAVE 

V občino segata 2 enoti območij Nature 2000 in 1 enota Ekološko pomemnih območji, ki 

pokrivajo celotno območje občine. Celotno območje občine se nahaja v Krajinskem parku 

Goričko, ki je bil ustanovljen leta 2003 z Uredbo o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, 

št. 101/03). Prav tako celotno območje občine sodi v ekološko pomembno območje Goričko 

in območje Natura 2000. Ekološko pomembna območja so po Zakonu o ohranjanju narave 

območja habitatnih tipov ali večjih ekosistemskih enot, ki pomembno prispevajo k ohranjanju 

biotske raznovrstnosti. Določena so z Uredbo o ekološko pomembnih območjih.  

Preglednica 9: Ekološko pomembna območja 

ID NAZIV POVRŠINA (ha) DELEŽ OBČINE (%) 

41300 Goričko 4.018,96 100 

 

Del ekološko pomembnih območij so tudi območja Natura 2000, ki je evropsko omrežje 

posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah Evropske unije z osnovnim 

ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče rodove. 

V občini se nahajata dve območji Nature 2000: območje Goričko z identifikacijsko številko 

SI5000009-SPA in enako imenovano območje z identifikacijsko številko SI3000221-SAC. 

Preglednica 10: Območja Natura 2000 

ID NAZIV SKUPINA** POVRŠINA (ha) DELEŽ OBČINE (%) 

SI3000221 Goričko SAC 4.018,95 100 

SI5000009 Goričko SPA 4.018,95 100 

 

V občini Rogašovci se nahajajo 3 točkovne naravne vrednote državnega pomena, dve 

hidrološki in geološki naravni vrednosti ter ena botanična in ekosistemska naravna vrednota. 

Preglednica 11: Naravne vrednote - točke 

EVID. ŠT. NAZIV ZVRST  POMEN 

7524 Nuskova - slatinski vrelec GEOL, HIDR državni 

7401 Pertoča - rastišče narcis BOT, EKOS državni 

7535 Slatinska graba - izvir slatine HIDR, GEOL državni 

 

Na območju občine je opredeljenih 5 območij naravnih vrednot. Skupaj  pokrivajo 184,15 ha 

površine občine, kar predstavlja 4,6% ozemlja občine. 
 

Tabela 12: Seznam območij naravnih vrednot 

EVID. ŠT. IME Površina [ha] Delež občine [%] 

2015 Ledavsko jezero 43,32 1,08 

2014 Ledava 3,31 0,08 

7531 Sotinski breg 73,94 1,84 

7304 Pertoča - mokrotni travniki 63,57 1,58 

7401 Pertoča  - rastišče narcis 0,64 0,06 

SKUPAJ  184,15 4,60 
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Slika 9: Prikaz območij varstva narave 
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3.3   OHRANJANJE BIOTSKE IN KRAJINSKE PESTROSTI (HABITATNI TIPI) 

Habitatni tip je rastlinska in živalska združba kot značilni živi del ekosistema, povezana z 
neživimi dejavniki (tla, podnebje, prisotnost in kakovost vode, svetlobe, itd.) na prostorsko 
opredeljenem območju (Habitatni tipi Slovenije HTS, 2004). Pravna podlaga za ohranjanje 
habitatnih tipov v ugodnem stanju je Zakon o ohranjanju narave in Uredba o habitatnih tipih. 
 
Na območju občine se nahajajo habitatni tipi, navedeni v tabeli 12 (podatki so povzeti iz 
Prikaza stanja prostora za OPN Občine Rogašovci (Ur.l. RS, št. 100/2012)). Na podlagi 
popisa habitatnih tipov in Uredbe o habitatnih tipih (Ur.l. RS, št. 112/2003, 36/2009) so se 
določila območja, kjer se nahajajo varovani habitatni tipi (Vir: Okoljsko poročilo za OPN 
Občine Rogašovci, Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN Rogašovci na varovana 
območja narave SCI Goričko, SPA Goričko in Krajinski park Goričko, Oikos, svetovanje za 
razvoj d.o.o., Domžale, november 2010, dopolnitev maj 2011). 
 

Tabela 13: Habitati (Vir: Okoljsko poročilo za OPN Občine Rogašovci, Oikos, svetovanje za razvoj 
d.o.o., Domžale, november 2010, dopolnitev maj 2011, povzeto po Prikazu stanja prostora za OPN 
Občine Rogašovci (Ur.l. RS, št. 100/2012) 

Številka HT  Ime HT  

22.32  Evrosibirske amfibijske združbe z enoletnicami  

34.32  Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno klaso  

35.1  Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo  

37.1  Nižinska visoka steblikovja  

37.2  Mokrotni mezotrofni travniki  

37.31  Oligotrofni mokrotni travniki z modro stožko in sorodne združbe  

37.7  Nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje  

38.2  Mezotrofni do evtrofni gojeni travniki  

41.1  Bukovja  

41.2A  Ilirsko hrastova belogabrovja  

41.5  Kisloljubna hrastovja  

44.1  Obrežna vrbovja  

44.13  Obrežna belovrbovja  

44.2  Borealno-alpinski logi  

44.3  Srednjeevropska črnojelševja in jesenovja ob tekočih vodah  

 

Habitatni tipi so vrednoteni z lestvico od 0 do 5, ki je bila opredeljena na podlagi 

pomembnosti habitata v slovenskem in regionalnem (Goričko) prostoru. Visoko vrednoteni 

habitatni tipi imajo oceno 3, 4 in 5. 

Med pomembne habitate z dragoceno biotsko pestrostjo (visoko stopnjo biodiverzitete) 

spadajo tudi ekstenzivni ali travniški sadovnjaki (raba ID je 1222) – to so nasadi 

visokodebelnih sadnih dreves, kjer raste več kot 50 sadnih dreves/ha (gostota 50-200 

dreves/ha) na veliki medvrstni razdalji, odvisno od vrste in sorte. 

(Vir: Prikaz stanja prostora za OPN Občine Rogašovci (Ur.l. RS, št. 100/2012).) 
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Slika 10: Prednostni in visoko vrednoteni habitatni tipi  
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3.4   EROZIJSKA OBMOČJA 

Po podatkih ARSO pretežni del občine Rogašovci sodi med območja zahtevnih 

protierozijskih ukrepov. Zelo majhen del občine, na skrajnem severozahodu, pa sodi med 

območja običajnih protierozijskih ukrepov.  Večja erozijska ogroženost velja predvsem za bolj 

strma pobočja, kjer se nevarnost erozije poveča ob obilnih in dolgotrajnih padavinah.  

Tabela 14: Območja običajnih in zahtevnejših protierozijskih ukrepov 

 
Površina [ha] Delež občine [%] 

Opozorilno območje - običajni zaščitni ukrepi 
491,76 12,25 

Opozorilno območje - zahtevni zaščitni ukrepi 
3.497,80 87,10 

  

3.5   VODODEFICITARNO OBMOČJE IN VARSTVO VODNIH VIROV 

Na območju občine Rogašovci po podatku Direkcije RS za vode ni določenih vodovarstvenih 

območij. Skoraj celotno območje občine (95 %) je v vododeficitarnem območju, kjer je 

potrebno zagotavljati urejeno oskrbo z vodo prebivalcem. 

3.6   POPLAVNA OBMOČJA 

Na območju občine Rogašovci je izdelana opozorilna karta poplav. Določena so območja 

zelo redkih (katastrofalnih) poplav (378,76 ha) in območje pogostih poplav (44ha).  

Na območju Občine po podatku Direkcije RS za vode ni določenih razredov poplavnih 

nevarnosti.  

Na območju občine Rogašovci sta Ledava in Kučnica vodotoka 1. reda, ostali vodotoki, 

Črnec, Lukaj in Rogašovski potok ter manjši potoki pa so vodotoki 2. reda. Na severnem delu 

občine se nahaja predlagano vodovarstveno območje za zavarovanje podzemnih voda. 

V občini Rogašovci predstavljajo naravno ogroženost katastrofalne poplave v dolini vzdolž 

reke Ledave in Ledavskega jezera ter potoka Lukaj. Zadrževalnik Ledavsko jezero je na 

območju poselitve zavarovan z visokovodnimi nasipi. Območje redkih poplav v občini se 

nahaja na območju Ledavskega jezera. Poplavna območja, kot izhajajo iz javnih evidenc so 

nepopolna, saj so se vodne razmere na širšem območju spremenile zaradi izvedenih 

vodnogospodarskih objektov (zadrževalniki, regulacije). 

(Vir: Prikaz stanja prostora za OPN Občine Rogašovci (Ur.l. RS, št. 100/2012).) 
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Slika 11: Poplavna območja 
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4 SEZNAM VIROV 

 

• Digitalni geodetski podatki (ZKP, kataster stavb, RPE), GURS, november 2021, 

• Digitalni podatki namenske raba zemljišč, Občina Rogašovci, februar 2019, 

• Digitalni podatki dejanske rabe zemljišč, MKGP, oktober 2021, 

• Digitalni podatki kulturne dediščine, MK, julij 2020, 

• Digitalni podatki ohranjanja narave, ARSO, marec 2021 in Občina Rogašovci (Prikaz 
stanja prostora za OPN SD1), februar 2019), 

• Digitalni podatki katastra gospodarske javne infrastrukture, Geodetska uprava RS, 
november 2021 in Občina Rogašovci (Prikaz stanja prostora za OPN SD1, februar 2019), 

• Digitalni podatki o opozorilnih kartah poplav (DRSV, december 2020),  

• Digitalni podatki o erozijskih območjih  (ARSO, marec 2019), 

• Digitalni podatki o habitatnih tipih (Prikaz stanja prostora za OPN Občine Rogašovci, 
2012), 

• Digitalni podatki o hidromelioracijah, Občina Rogašovci (Prikaz stanja prostora za OPN 
SD1, februar 2019 ), 

• Digitalni podatki o vododeficitarnih območjih (Prikaz stanja prostora za OPN, december 
2012),  
 

 

 

 


