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NAMEN RAZISKOVANJA
Naš namen je pregledno prikazati podatke o prostorskih enotah in njihovih spremembah, ki jih
za statistične potrebe prevzemamo iz Registra prostorskih enot (RPE). Omenjeni register vodi
in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS).

PRAVNA PODLAGA ZA RAZISKOVANJE
Poimenovanja upravnih in prostorskih enot ter njihova prostorska razdelitev so povzeti po
zakonih ter njihovih spremembah in popravkih, ki so bili objavljeni v uradnih listih Republike
Slovenije.
Pravne osnove za vodenje in vzdrževanje registra so:
 Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb
(Uradni list RS, št. 25/08)
 Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in
poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08)
 Pravilnik o pogojih in načinu določitve uradnega kratkega imena naselja in uradnega
kratkega imena ulice (Uradni list RS, št. 78/08)
 Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07, 79/12)
 Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra prostorskih enot (Uradni list RS, 118/06)
 Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS št. 108/06UPB1, 9/11)
 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12,14/15).

ENOTE OPAZOVANJA








Občine
Naselja
Katastrske občine
Prostorski okoliši
Statistični okoliši
Ulice
Hišne številke.

ZAJETJE
Podatke o teritorialnih enotah in njihovih spremembah zajemamo iz uporabniškega programa
GURS-a (ta program omogoča vpogled v bazo RPE), in sicer po presekih ali po časovnih
intervalih. Podatke o površinah teritorialnih enot v omenjeni bazi lahko GURS zaradi
usklajevanja podatkov med različnimi evidencami in registri spreminja. Od GURS-a prevzete
podatke o površini občin SURS po potrebi s statističnimi postopki korigira, da se ohranja stalno
enak podatek o površini države.
Register prostorskih enot sestavljajo:
osnovne prostorske enote: hišna številka in dodatek, prostorski okoliš, statistični okoliš,
naselje, občina, upravna enota, izpostava geodetske uprave, katastrska občina;
dodatne prostorske enote: ulica, četrtna skupnost, vaška skupnost, krajevna skupnost,
volišče, volilna enota, volilni okraj, šolski okoliš, stara krajevna skupnost (do 4.10.1994), stara
občina (do 31. 12. 1994) itd.
Identifikacijski znaki za osnovne in dodatne prostorske enote so numerične šifre, ki jih določa
GURS. Občina je opredeljena s 3-mestno šifro, upravna enota z 2-mestno, naselje s 3-mestno,
ulice s 4-mestno, statistični okoliš s 6-mestno, prostorski okoliš s 4-mestno, katastrska občina
pa s 4-mestno šifro.
Z letom 2011 smo začeli objavljati podatke po stanju na prvi dan naslednjega polletja oz.
naslednjega leta. Vendar gre za spremembo le v poimenovanju referenčnega datuma,
vsebinske razlike pa ni: do 1. 1. 2011 smo prikazovali letne podatke po stanju 31. decembra ob
24.00, po 1. 1. 2011 pa prikazujemo letne podatke po stanju 1. januarja ob 00.00.

ZBIRANJE IN VIRI PODATKOV
Register prostorskih enot (RPE) je nastal z nadgradnjo Registra območij teritorialnih enot
(ROTE) in Evidence hišnih številk (EHIŠ), ki sta ju na začetku 80-ih let skupaj vzpostavila
tedanji Statistični urad RS (SURS) in Geodetska uprava RS (GURS). Register teritorialnih enot
(ROTE in EHIŠ) je do leta 1995 vodil in vzdrževal SURS, po tem letu pa je postopoma prešel v
pristojnost GURS. SURS tako zdaj podatke o prostorskih enotah in spremembah le-teh, ki jih
potrebuje za svoja raziskovanja, le še prevzema iz RPE. RPE je povezan z drugimi registri in
predstavlja geometrijsko osnovo za prikazovanje statističnih in drugih podatkov o prostoru.

DEFINICIJE
Občina je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ki v okviru ustave in zakonov samostojno
ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Območje
občine obsega območje naselja ali več naselij, ki jih povezujejo skupne potrebe in skupni
interesi prebivalcev.

Podatki o površinah občin, ki so prevzeti iz RPE, so izračunani iz koordinat mejnih točk
posameznega prostorskega okoliša in nato sešteti na podlagi atributne opredelitve pripadnosti
prostorskega okoliša višji prostorski enoti.
Naselje se oblikuje tako, da obsega zaokroženo območje z vsaj desetimi stavbami. Vsako
naselje mora imeti svoje ime. Praviloma ima naselje ime po zemljepisnem imenu, lahko pa tudi
po imenih, povezanih z zgodovino in kulturnim izročilom naselja. Območja naselij morajo biti
oblikovana tako, da pokrivajo območje celotne občine.
Statistični okoliš je osnovna prostorska enota, ki se spreminja v skladu s spremembami mej
naselij. Statistični okoliš pripada le enemu naselju oziroma se nikoli ne deli med dve naselji.
Prostorski okoliš je osnovna in najmanjša nedeljena prostorska enota, ki je ne sekajo meje
preostalih prostorskih enot in ima opredeljeno pripadnost višjim prostorskim enotam. Z
združevanjem prostorskih okolišev dobimo območja osnovnih in nekaterih dodatnih enot.
Ulice so vse javne površine v naselju, kot so ceste, poti, trgi, ploščadi in podobno, ki imajo ime.
Območje ulice obsega prometno površino, pripadajoče stavbe in zemljišča.
Hišna številka je enoznačna oznaka vsake stanovanjske ali poslovne stavbe, sestavljena iz
imena ulice in številke ter lahko tudi črke slovenske abecede. Če naselje nima uličnega
sistema, je namesto imena ulice napisano ime naselja.
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