
STATISTIČNE REGIJE DO LETA 2000 
 

Statistične regije Slovenije so ena izmed teritorialnih ravni, za katero Statistični urad 

Republike Slovenije zbira  in izkazuje statistične podatke.  To je vmesna raven med državno 

(nacionalno) in lokalno ravnijo (občine, naselja, krajevne skupnosti idr). 

 

Členitve ozemlja na regionalni ravni so v Sloveniji dokaj različne. Tako poznamo območja 

uprav za obrambo, regije obrtne zbornice, območja izpostav urada Republike Slovenije za 

prostorsko planiranje, območne enote kmetijsko gozdarske zbornice, območja volilnih enot in 

podobno.  

Statistični urad  Republike Slovenije je za izkazovanje statističnih podatkov na regionalni 

ravni prevzel členitev Slovenije na  t. i. funkcionalna območja oziroma planske regije in jih 

poimenoval statistične regije. Omenjena regionalizacija je bila izdelana za potrebe 

prostorskega načrtovanja  sredi sedemdesetih let (I. Vrišer).  Ker je bila  ta regionalizacija 

izdelana na podlagi analize gravitacijskih območij (zaposlitev, oskrba, šolanje), se je izkazala 

kot razmeroma stabilna. 

Ta ekonomsko-geografska členitev  na dvanajst regij je za izkazovanje statističnih podatkov 

stopila v ospredje zlasti po  letu 1995. Konec leta 1994 so bile ukinjene nekdanje velike 

občine - komune (62), za katere so obstajale razmeroma  dolge časovne vrste statističnih 

podatkov.  Na vmesni ravni med 147 majhnimi, na novo uvedenimi  občinami in nacionalno 

ravnijo se je zato vse več podatkov izkazovalo prav za raven statističnih regij.  

Marca 2000 je po sprejetju Uredbe o standardni klasifikaciji teritorija Slovenije število 

statističnih regij ostalo nespremenjeno (12), spremenil se je le teritorialni obseg dveh regij. Iz 

dotedanje 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 dotedanji dolenjski statistični regiji; ta se je za toliko 

povečala in glede na to spremembo preimenovala v statistično regijo jugovzhodna Slovenija. 

Novost je tudi  to, da so meje 12 statističnih regij poslej  postavljene na podlagi poteka meja 

občin  iz leta 1998,  doslej pa so potekale po mejah občin, kot so obstajale do konca leta 1994. 

 

Potek mej statističnih regij, ki so bile v veljavi do sprejetja Uredbe o SKTE v letu 2000, je 

prikazan na dveh kartah, pripadnost  posameznih občin statističnim regijam pa zapisana v 

ustreznih šifrantih. Na karti (366 KB) so prikazane statistične regije, veljavne do leta 2000, in 

njim pripadajoče občine (147), veljavne od 3. 10. 1994 do 6. 8. 1998 (za statistično 

izkazovanje podatkov veljavne od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1998). Na podobni karti (365 KB) pa 

so prikazane statistične regije, veljavne do leta 2000, s pripadajočimi občinami (192), ki so 

veljale od 7. 8. 1998 do 13. 6. 2002 (za statistično izkazovanje podatkov veljavne od 1. 1. 

1999 do 13. 6. 2002). 

  

Opozoriti velja, da ob uvedbi občin (147) 3. 10. 1994 (za statistična izkazovanja podatkov 

veljavne od 1. 1. 1995) njihove meje niso povsem  sovpadale z mejami statističnih regij, ki so 

bile postavljene na podlagi poteka  meja  starejših občin - komun. Najočitnejše neskladje se je 

pojavilo pri občini Škocjan, ki jo je meja statistične regije skoraj razpolavljala, manjša 

neskladja pa so se pojavljala tudi v občinah Trebnje in Zreče. Enako velja tudi za občine 

(192), ki so bile v statistiki uveljavljene 1. 1. 1999. To neskladje je bilo odpravljeno šele z 

uvedbo Standardne klasifikacije teritorialnih enot. Poslej se torej meje statističnih regij in 

občin v celoti ujemajo, kar pa ne velja več za upravne enote. 

Kljub temu, da med leti 1995 in 2000 meje statističnih regij in občin niso sovpadale, smo na 

Statističnem uradu Republike Slovenije podatke, ki so bili dostopni le na ravni občin 

prikazovali v okviru samo ene statistične regije, in sicer tiste, v katero je sodil pretežni del 

občine. Tako smo podatke za občino Zreče v celoti izkazali v  savinjski statistični regiji, za 

občino Trebnje v dolenjski statistični regiji in podatke za občino Škocjan, ki jo je meja 

statističnih regij skorajda razpolavljala, v dolenjski statistični regiji.  
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