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Širitve poselitvenih območij se praviloma izogibajo območjem, ki so potencialno nevarne z vidika
naravnih nesreč kot so območja poplav, visoke podtslnice, hudournikov in zemeljskih plazov.

V nadaljevanju postopka sprejemanja OPN Majšperk se bo prostorsko definiralo območje za
potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kjer bo možno zagotoviti površine za pokop
večjega števila ljudi in živali in deponiranje ruševin

Upoštevajo se ocene nevarnosti zaradi naravnih in drugih nesreč, ki so na voljo. Za gradnjo stavb na
območju razpršene poselitve v gričevnatem svetu, ki je potencialno plazljivo, se z Odlokom pred
izdajo gradbenega dovoljenja zahteva preverbo geomehanskih lastnosti terena. Širitve naselij se
prav tako izogibajo varnostnim pasovom elektroenergetskih koridorjev z daljnovodi visoke
napetosti ter poplavnim območjem. Za širitev naselja v EUP BR6, ki sega v območja katastrofalnih
poplav (Opozorilna karta poplav, ARSO 2010) se v okviru okoljskega poročila preveri ustreznost
posega in morebitni omilitveni ukrepi. Območje širitve je del Državnega prostorskega načrta za
vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega v pripravi. Preverijo se
rešitve z vidika protipoplavnih ukrepov za to območje.

Z novim OPN se ne načrtujejo stanovanjska območja na način, da bi bila umeščena v sli v
neposrednem stiku z območji proizvodnih dejavnosti.

Razvoj se prostorsko usmerja na način, da je možno nemoteno zagotoviti oskrbo s pitno vodo na
način, da z vodnimi viri gospodari trajnostno.
Prav tako se razvoj izogiba vodotokom, ki se jih prepusti naravnim procesom. V prostorske
izvedbene pogoje se vnesejo merila in pogoji za posege v obvodni svet.

Zahteve iz Uredbe o prostorskem redu Slovenije se upoštevajo v prostorskih izvedbenih pogojih.

Zahteve se vnesejo v prostorske izvedbene pogoje. Območja mineralnih surovin se načrtujejo na
način, kot je opredeljeno v Uredbi.

Z naselja se predvidi ustrezen faktor izrabe ter odmiki objektov. Smernice, ki se nanašajo na nivo
projektiranja se upošteva pri izdelavi projektne dokumentacije.

