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Na predlog Statističnega urada  Republike Slovenije je Vlada Republike 
Slovenije 30. 3. 2000 sprejela Uredbo o standardni klasifikaciji teritorialnih 
enot - SKTE (Uradni list RS št. 28/2000).  S to uredbo je predpisala 
sistematiko členitve ozemlja Slovenije  na  enajstih ravneh.  
 
Ravni od SKTE 1 do ravni SKTE 3 so povzete po vzoru ureditve v Evropski 
uniji (The Classification  of Territorial Units for Statistics - NUTS - 
klasifikacija teritorialnih enot za statistiko), preostale ravni do SKTE 10 pa  so 
unikatne zgolj za Slovenijo. 
 
Obenem je Vlada Republike Slovenije tudi opredelila, kako se Slovenija 
dejansko členi na različnih ravneh. Največja novost je vsekakor uvedba ravni 
SKTE 2; te doslej v Sloveniji nismo poznali. Enoti SKTE 2 s strani Evropskega 
statističnega urada nista bili priznani in je Slovenija na tej ravni ostala kot ena 
enota, kar bo ostalo v veljavi do leta 2006 oziroma je odvisno od nadaljnjih 
pogajanj. O teritorialni členitvi na tej ravni se lahko Slovenija začne pogajati 
takoj po vstopu v Evropsko Unijo. Iz tega razloga Statistični urad RS podatkov 
na tej ravni ne izkazuje.  
 
Druga pomembnejša  novost je delna sprememba v teritorialnem obsegu 
dveh statističnih regij, to je enot na ravni SKTE 3. Njihovo število je ostalo 
nespremenjeno (12). Znatno pa je spremenjen obseg dveh dosedanjih 
statističnih regij; iz dosedanje osrednjeslovenske statistične regije je bil 
izločen njen južni del (občine Ribnica, Kočevje, Kostel, Sodražica, Loški Potok 
in Osilnica ali približno ozemlje upravnih enot Kočevje in Ribnica) in pripojen 
dosedanji dolenjski statistični regiji; ta se je temu ustrezno povečala in 
preimenovala v statistično regijo jugovzhodna Slovenija. Na novo opredeljeno 
ozemlje osrednjeslovenske statistične regije na ravni SKTE 3 se zdaj po 
obsegu povsem prekriva z enoto "ljubljanska urbana regija" na ravni  SKTE 2. 
 
Novost je tudi  to, da so meje 12 statističnih regij poslej  postavljene na 
podlagi poteka meja občin  iz leta 1998,  vse doslej pa so potekale po mejah 
upravnih enot, to je  nekdanjih občin, veljavnih do konca leta 1994. 
 
Na ravni SKTE 4 je Slovenija razdeljena na 58 upravnih enot, kakor so bile 
opredeljene ob reformi komunalnega sistema in vzpostavitvi lokalne 
samouprave konec leta 1994.  
 
Enote na ravni SKTE 5 predstavljajo občine; teh je 193 (od 14. 6. 2002 dalje).  
 
SKTE 6: To so notranje občinske, administrativne ali samoupravne delitve 
(krajevne skupnosti, vaške skupnosti, četrtne skupnosti). Do 1. 1. 2004 je bilo 
v Sloveniji ustanovljenih 1 270 takih enot. Občine svobodno predlagajo in 
določajo status in oblike svojim notranjim "samoupravnim" enotam. 
 
SKTE 7: Naselja, teh je bilo v Sloveniji leta 2004 5 998, so osnova za večino 
dodatnih delitev, razdružitev in druge lokacijske in samoupravne naloge. So 



eden od temeljev za ulične in naseljske ureditve, oštevilčenja in podobne 
notranje sistematike (EHIŠ); po potrebi se zaradi statistike in analiz velika 
naselja "navznoter" nekoliko dodatno strukturirajo v dele naselij. 
 
SKTE 8: Statistični okoliši so osnovne statistične teritorialne enote, enako 
velja za prostorske okoliše, ki so najmanjše nedeljene teritorialne enote. 
Ozemlje Slovenije je bilo leta 2004 razdeljeno na 8 274 statističnih okolišev in 
16 644 prostorskih okolišev. Možno je, da bo SKTE 8 ostal samo v statistični 
funkciji ali da bo postal nosilec osnovnega najnižje mikroizkazanega podatka 
(agregat) in gradnik za druga vertikalna agregatna posploševanja ter analize. 
To je še vedno statistična in ne administrativna enota, ki se redko spreminja in 
je zaradi obstojnosti lahko osnovni agregatni gradnik za izgradnjo drugih enot. 
Statistični okoliš je sestavljen iz celih prostorskih okolišev, ki pa se lahko 
pogosteje delijo in njihovo število stalno narašča.  
 
SKTE 9: Enota te ravni je klasična (realna - fizično določena) nepremičnina, 
npr. zemljiška parcela, stanovanjska ali poslovna stavba, druge zgradbe 
(mostovi, ceste). Vse te nepremičnine imajo vsaj nekaj kartografsko izmerljive 
nepremičninske "realne ali upravno določene tlorisne mase", predstavljene  v 
obliki tlorisov ali obrisov . Če so tlorisi ali obrisi prestavljeni v digitalno obliko 
so to poligoni, ki  jim lahko izračunamo dolžino meje, ploščino in centroid. 
Centroid (C) je identifikacija te entitete, obenem pa  sporoča še njeno lokacijo, 
ki je določena  s  koordinatama (X in Y). Povezljivost takih entitet v statistični 
kataster (statistični okoliši) in zemljiški kataster je pravno že zagotovljena s 
tem, da je vsaki parceli v zemljiškem katastru zakonsko določena pripadnost 
statističnem okolišu. 
 
SKTE 10: Enote te ravni so točkovni geokodirani objekti z zelo malo "tlorisne 
mase". To so transformatorji, vozlišča za križišča poti in drugih mrež, 
znamenja, točkovni spomeniki, prometni in podobni znaki. To so torej 
predvsem "točkovni objekti", ki imajo značaj nepremičnosti in tudi "nosijo" vsaj 
en atribut, pomemben za statistiko in evidenco.  
 
Objektov na ravneh SKTE 9 in 10 bo lahko v Sloveniji več kot 100 milijonov. 
Geokode  za SKTE 9 (centroidi) in SKTE 10 (lokacijske točke) je najbolje  
prevzeti na terenu z neposredno meritvijo GPS-a (Global Positioning System). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


