Usmeritve iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije, na katere se
navezuje prostorski razvoj Občine Majšperk
Enakovredna vključenost Slovenije v evropski prostor
Občina Majšperk leži na hribovitem, težje dostopnem območju s številnimi problemi
gospodarskega in demografskega nazadovanja. Zato naj se za enakovredno
vključenost Slovenije v evropski prostor v skladu z usmeritvami iz državnih strateških
prostorskih aktov spodbuja oblikovanje čezmejnih regij. Za reševanje skupnih
vprašanj se spodbuja oblikovanje razvojnih programov in projektov, saj Občina
Majšperk leži v bližini meje Evropske unije, to je meje s Hrvaško.
V ta namen se krepi prometno dostopnost območja Občine Majšperk in sosednjih
občin ter povezuje njihova središča s slovenskimi regijami.
Občina Majšperk leži na širšem vplivnem območju Zagreba kot velikega sosednjega
mesta, zato se spodbuja pospešen prostorski razvoj z načrtovanjem učinkovitih
mestnih mrež, gospodarskih con, turističnih središč in drugih dejavnosti, da se
zagotavlja enakovrednost slovenskih območij v primerjavi s sosednjimi območji.

Policentrični urbani sistem in regionalni prostorski razvoj
Za skladen prostorski razvoj Slovenije se spodbuja razvoj policentričnega urbanega
sistema, ki ga tvori dvostopenjsko strukturirano omrežje središč nacionalnega in
regionalnega pomena, na katerega se, s primerno delitvijo funkcij in medsebojnimi
prometnimi povezavami, navezuje omrežje središč in ostalih naselij v Občini
Majšperk.
Razvoj poselitve se prednostno usmerja v urbana naselja, ki so že središča ali pa se
bodo kot taka razvila zaradi značilnosti svojega položaja v omrežju naselij in potreb
zaledja. To so naselja Majšperk, Breg, Ptujska Gora in Stoperce.
Omrežje družbene javne infrastrukture, kot so šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo,
kulturne in druge javne službe, se razvija v skladu z omrežjem središč.
V pomembnejših lokalnih središčih se spodbuja razvoj ustrezne storitvene in oskrbne
funkcije in razvoj delovnih mest za okoliško prebivalstvo. V pomembnejša lokalna
središča se umešča primarno zdravniško in socialno oskrbo (na primer zdravstveni
dom, lekarno, osebno in družinsko pomoč) ter omogoča možnosti za športno in
kulturno dejavnost.
Lokalno središče zagotavlja prebivalcem naselja in njegovega zaledja vsaj možnosti
za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, informiranje in druženje. Na
območjih z izrazito razpršeno poselitvijo se spodbuja razvoj lokalnih središč, ki
zagotavljajo ustrezno oskrbo in raven javnih funkcij. V Občini Majšperk so to
predvsem Stoperce in Ptujska Gora.
V naseljih Majšperk in Breg, ki sta zaposlitveni središči območja s posebnimi
razvojnimi problemi ter v obmejnega območja, kjer se lahko razvije neposredno
gospodarsko sodelovanje s sosednjimi državami, se oblikuje manjše gospodarske
cone. Naselji Majšperk in Breg morata zagotavljati zadostno in dostopno oskrbo z
družbenimi in drugimi storitvenimi dejavnostmi, ne glede na obseg svojega
gravitacijskega območja.

Povezan in usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrežja ter izgradnja
gospodarske javne infrastrukture
Javni potniški promet se medsebojno povezuje in razvija s podporo države. Razvoj in
širjenje javnega potniškega prometa, dopolnjenega z nemotoriziranim prometom in v
manjši meri z osebnim avtomobilskim prometom, se usklajuje z načrtovanim
razvojem urbanih območij ter s tem zagotavlja povezavo mest in drugih naselij v teh
območjih. Posebno skrb se nameni dobrim povezavam z javnim potniškim prometom
med podeželjem in urbanimi naselji v posameznem regionalnem območju. Občina
Majšperk naj bo čim bolje povezana predvsem s Ptujem, Mariborom, Slovensko
Bistrico in Rogatcem.
Omrežja kolesarskih poti in pešpoti se razvija v povezavi z ekološko naravnano
turistično ponudbo ter zaradi omogočanja zdravega telesnega gibanja prebivalstva.
Znotraj vplivnih območij urbanih naselij in med njimi se na vseh poseljenih območjih
zagotavlja dobro dostopnost do javnih funkcij z javnim potniškim prometom. Podpira
in razširja se predvsem javni potniški promet, daje prednost kolesarjem in pešcem,
avtomobilski promet pa zmanjšuje.
Vitalnost in privlačnost podeželja
Za izkoriščanje primerjalnih prednosti podeželja se spodbuja diverzifikacijo tistih
gospodarskih dejavnosti, ki v povezavi s kmetijstvom in gozdarstvom omogočajo
ohranjanje poseljenosti in vitalnosti podeželja ter posredno ali neposredno prispevajo
k visoki kvaliteti, prepoznavnosti in doživljajski privlačnosti njegove naravne in
kulturne krajine. V urbanih naseljih na podeželju, v Občini Majšperk so to predvsem
Majšperk, Breg in Ptujska Gora, se spodbuja razvoj delovnih mest in s tem zmanjšuje
vsakodnevne delovne migracije.
Naselja in krajino na podeželju se razvija kot povezan gospodarski in bivalni prostor,
v katerem se ohranja in razvija krajinske in arhitekturne kakovosti ter tako spodbuja
ohranjanje prepoznavnosti slovenskega podeželja.
Poseljenost podeželja se ohranja na območjih, ki so pomembna zaradi narodnoobrambnih vidikov in na območjih kakovostnih kulturnih krajin. V obmejnih območjih
se zaradi gravitacijskega vpliva večjih mest v sosednji državi, predvsem Zagreba,
posebej krepi urbana naselja. V teh naseljih se razvija ne le dejavnosti za potrebe
prebivalstva na območju Slovenije, ampak tudi tiste dejavnosti, ki bodo vlogo teh
naselij z usklajenim razvojem prometnega omrežja razširile čez mejo ter s tem
pripomogle k njihovi konkurenčnosti v mednarodnem prostoru.
Z energetsko oskrbo, ki temelji na lokalno razpoložljivih virih energije, kot so lesna
biomasa, bioplin, sončna energija, geotermalna energija in drugo, se ohranja in krepi
konkurenčnost, privlačnost in vitalnost podeželja.
Na območjih s slabšimi pridelovalnimi pogoji, to je na hribovitih območjih, se razvija
dopolnilne programe in kmetijsko dejavnost povezuje z vzdrževanjem kulturne
krajine, preprečevanjem zaraščanja, ohranjanjem biotske raznovrstnosti in naravnih
vrednot, promocijo in kvalitetno rabo kulturne dediščine ter trajnostno naravnanim
turizmom.
Gozdovi so najpomembnejša prvina naravne krajine, vendar se njihovega obsega
dodatno načrtno ne povečuje. Spodbuja se tako gospodarsko ter rekreacijsko ali
drugo rabo gozdov, ki ne ogroža gozdnih ekosistemov. Njihov rekreacijski potencial
se v bližini naselij primerno izkoristi v okviru načrtovanja zelenih sistemov naselij.

Sklenjenost gozdov je kvaliteta, ki se jo ohranja zaradi regulacije naravnega
ravnovesja v krajini in ohranjanja habitatov prostoživečih živali.
Krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine
Krajinske, naselbinske in naravne značilnosti slovenskega prostora se ohranja z
usmerjanjem prostorskega razvoja tako, da prispevajo k identifikaciji prebivalcev z
nacionalnim teritorijem, h kakovostnemu naravnemu in kulturnemu bivalnemu okolju
ter hkrati omogočajo prostorski razvoj drugih dejavnosti. S prostorskim razvojem se
omogoči ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot ter povezanost
ekoloških omrežij (ekološko pomembna območja - EPO, Natura 2000,…). Krajinske
in naravne značilnosti predstavljajo potencial za razvoj specifičnih in njim prilagojenih
institucij in dejavnosti nacionalnega pomena v pomembnejših naseljih, ki zaradi
svojih krajinskih, naselbinskih in naravnih kvalitet postajajo prepoznavna na
nacionalni ravni. Omogoči se tudi vključevanje kulturnih poti, ki povezujejo objekte in
območja kulturne dediščine, muzejev na prostem v turistično ponudbo.
Prostorski razvoj v območjih s posebnimi potenciali in problemi
Prostorski razvoj v območjih s posebnimi potenciali in problemi se spodbuja s
krepitvijo urbanih naselij, smotrnim razmeščanjem javnih storitev, zagotavljanjem
potrebnih zemljišč ter z učinkovitim infrastrukturnim opremljanjem teh območij.
Na hribovitih območjih ter na območjih z naravnimi in kulturnimi kakovostmi se
zagotavlja prostorske možnosti za razvoj tistih dejavnosti, ki lahko izkoristijo
prostorske potenciale, ki tvorijo regionalne posebnosti teh območij. Na območju
Občine Majšperk so to na primer vinogradništvo, pašna živinoreja – tudi drobnica,
gozdarstvo, pridobivanje peščenjaka.
Na ogroženih območjih se prostorski razvoj prilagaja ogroženosti zaradi potencialnih
naravnih in drugih nesreč.
Hribovita območja se zaradi naravno-geografskih značilnosti kot so višina, strmine in
relief, posledic naravnih nesreč, zmanjševanja poseljenosti soočajo z gospodarskimi,
družbenimi in okoljevarstvenimi problemi. Na takih območjih se zagotavlja osnovno
gospodarsko in družbeno infrastrukturo, ustrezno upravljanje z naravnimi viri, pri
čemer se upošteva ohranjanje narave in kulturne dediščine. Spodbuja se ekološko
naravnan turizem, ekološki način kmetovanja, uporabo obnovljivih virov energije, za
kar je na teh območjih praviloma več možnosti, ter zagotavlja podporo prebivalcem
hribovitih območij.
Naravne procese, ki lahko ogrožajo poselitev in človekove dejavnosti, se obvezno
upošteva kot omejitev pri načrtovanju rabe in dejavnosti v prostoru. Prostorski razvoj
na vseh območjih, zlasti pa na ogroženih območjih, se načrtuje v skladu z omejitvami
zaradi naravnih in drugih nesreč, kot so poplave, zemeljski plazovi, erozija, požari v
naravnem okolju in potresi. Potencialna tveganja se zmanjšuje s preventivnim
načrtovanjem, in sicer z razmeščanjem dejavnosti v prostor izven območij
potencialnih nesreč, z ustreznim upravljanjem primarnih dejavnosti v nevarnih in
ogroženih območjih ter z nadzorovanjem aktivnosti, ki lahko povzročajo naravne in
druge nesreče. Na območju Občine Majšperk so problematična predvsem poplavna
območja ob reki Dravinji in usadi v gričevnatem delu občine.

