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Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 

Razlike med SKD 2008 in SKD 2002 

 
Standardna klasifikacija dejavnosti, s kratico SKD, je osnovni statistični standard, ki se 
uporablja za razvrščanje poslovnih subjektov po dejavnosti v uradnih statističnih in 
administrativnih podatkovnih zbirkah in pri evidentiranju, zbiranju, analiziranju in izkazovanju 
podatkov, pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na ekonomskem in socialnem področju 
ter na področju okolja in naravnih virov.  
S 1. januarjem 2008 smo v vseh državah članicah EU začeli uporabljati novo različico 
Standardne klasifikacije dejavnosti – SKD 2008. Ta je bila v Republiki Sloveniji objavljena v 
Uradnem listu RS, št. 69  dne 31. 7. 2007 (http://www.uradni-list.si/1/content?id=81764), 
dopolnitve uredbe in prečiščena verzija obeh prilog k uredbi pa v Uradnem listu RS   št. 
17/2008  dne 19. 2. 2008, (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid= 200817&stevilka 
=559). SKD 2008 v celoti povzema evropsko klasifikacijo dejavnosti NACE Rev. 2, objavljeno 
v uradnem listu Evropskih skupnosti  dne 20. 12. 2006  kot uredba št. 1893/2006 
(http://www.stat.si/doc/klasif/revizija/Uredba-SL1.pdf), hkrati pa jo tudi  dopolnjuje z 
nacionalnimi podrazredi. 
 
Povzetek bistvenih razlik med zdaj veljavno SKD 2008 in prej veljavno SKD 2002  
Na najvišji ravni klasifikacije so bili uvedeni novi koncepti in ustvarjene so bile nove podrobne 
členitve; te odražajo različne oblike proizvodnje in nastajajoče nove dejavnosti.  
Razčlenjenost klasifikacije se je znatno povečala (od 514 na 615 razredov). Pri nekaterih 
storitvenih dejavnostih so te spremembe vidne na vseh ravneh, tudi na najvišji, pri drugih 
dejavnostih, kot je kmetijstvo, pa je prišlo do podrobnejše členitve predvsem na nižjih ravneh 
klasifikacije. 
 
Členitev klasifikacij SKD 2002 in SKD 2008 ter razlike v številu enot členitve na posamezni 
ravni 

 SKD 2002 SKD 2008 Razlika  

Področja 17 21 +4 

Oddelki 62 88 +26 

Skupine  224 272 +48 

Razredi 514 615 +101 

Nacionalni podrazredi 576 56 -5201 

 
Bistvene spremembe med različicama klasifikacije so preštevilne, da bi jih tukaj lahko navedli 
v celoti, zato v nadaljevanju predstavljamo le najpomembnejše. Enostavna splošna 
primerjava zdajšnje  različice s prejšnjo ni mogoča, ker so bila uvedena  nekatera nova 
področja zlasti na področju storitvenih dejavnosti.  
V naslednji tabeli predstavljamo najprej ohlapne povezave med področji SKD 2002 in SKD 
2008, vendar moramo opozoriti, da so v tabeli prikazane le grobe, enoznačne povezave med 
posameznimi področji, saj bi bile za popolne povezave potrebne dodatne podrobnosti. V 
besedilu, ki sledi tabeli, pa so poudarjene najpomembnejše razlike med različicama 
klasifikacije. 

                                                
1 Število nacionalnih podrazredov se je zmanjšalo, ker so številni nacionalni podrazredi iz SKD 2002 v 
NACE Rev. 2 (SKD 2008) postali novi razredi.  
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Grobe, enoznačne povezave med posameznimi področji SKD 2002 in 2008  

 

SKD 2002 

 

SKD 2008 

Področje Opis Področje Opis 

A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 

B Ribištvo 
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 

C Rudarstvo B Rudarstvo 

D Predelovalne dejavnosti C Predelovalne dejavnosti 

D 
Oskrba z električno energijo, plinom in 
paro 

E 
Oskrbo z elektriko, plinom, 
vodo 

E 
Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in 
odpadki; saniranje okolja 

F Gradbeništvo F Gradbeništvo 

G 
Trgovina; vzdrževanje in 
popravila motornih vozil in 
izdelkov za široko rabo 

G 
Trgovina; vzdrževanje in popravila 
motornih vozil 

H Gostinstvo I Gostinstvo 

H Promet in skladiščenje 
I Promet, skladiščenje in zveze 

J 
Informacijske in komunikacijske 
dejavnosti 

J Finančno posredništvo K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 

L Poslovanje z nepremičninami 

M 
Strokovne, znanstvene in tehnične 
dejavnosti K 

Poslovanje z nepremičninami, 
najem in poslovne storitve 

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 

L 
Dejavnost javne uprave in 
obrambe; dejavnost obvezne 
socialne varnosti 

O 
Dejavnost javne uprave in obrambe; 
dejavnost obvezne socialne varnosti 

M Izobraževanje P Izobraževanje 

N Zdravstvo in socialno delo Q Zdravstvo in socialno varstvo 

R 
Kulturne, razvedrilne in rekreacijske 
dejavnosti  O 

Druge javne, skupne in osebne 
storitvene dejavnosti 

S Druge storitvene dejavnosti 

P 
Dejavnost gospodinjstev z 
zaposlenim hišnim osebjem in 
proizvodnja za lastno rabo 

T 
Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim 
hišnim osebjem; proizvodnja za lastno 
rabo 

Q 
Eksteritorialne organizacije in 
združenja 

U 
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in 
teles 
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Najpomembnejše razlike med klasifikacijama SKD 2002 in 2008 
 

1. Prvi dve področji dejavnosti iz SKD 2002,  A – Kmetijstvo in B – Ribištvo, sta  v SKD 
2008 združeni v novo področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,  vendar pa 
so podrobne členitve v novi različici znatno povečane. 

2. V področju Predelovalne dejavnosti – prej označenem s črko D, zdaj s črko C – so bile 
ustvarjene nekatere nove členitve, npr. oddelek 21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in 
preparatov in oddelek 26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov. 
Postavki popravila in montaža strojev in naprav, ki sta bili prej del proizvodnje ustrezne 
vrste naprav, sestavljata zdaj samostojni oddelek 33 Popravila in montaža strojev in 
naprav. Vse dejavnosti specializiranih popravil je zdaj mogoče razvrstiti ločeno, čeprav za 
popravila ni bila ustvarjena skupna višja raven. Pri večini drugih oddelkov področja  
Predelovalne dejavnosti iz SKD 2002 v novi različici SKD ni bilo sprememb, razen pri 
dveh oddelkih, pri oddelku  22 Založništvo, tiskarstvo, razmnoževanje posnetih nosilcev 
zapisa in oddelku 37 Reciklaža; v SKD 2008 so bili namreč znatni deli omenjenih dveh 
razredov prestavljeni v druga področja.  

3. Ustvarjeno je bilo novo področje E Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; 
saniranje okolja; vanj so vključene dejavnosti v zvezi s saniranjem okolja iz oddelka 90 
SKD 2002, dejavnosti v zvezi z zbiranjem in distribucijo vode iz oddelka 41 SKD 2002 in 
dejavnosti v zvezi s pridobivanjem sekundarnih surovin, ki v glavnem ustreza oddelku 37 
SKD 2002. To novo področje združuje dejavnosti, ki so v interesu skupne politike, vendar 
pa temelji tudi na dejanski organizaciji teh dejavnosti v številnih državah.  

4. V strukturo SKD 2008 je bil uveden koncept "specializiranih gradbenih del" (tudi 
"specializirane obrti"), ki je zamenjal strukturo oddelkov prejšnje različice, v glavnem 
zasnovane na fazah gradbenega procesa. 

5. Področje G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil v SKD 2008 ne vsebuje 
več »popravil in izdelkov široke porabe« kot  v SKD 2002. Izjema pa je razvrstitev 
trgovine z motornimi vozili in popravil motornih vozil v oddelek 45 v SKD 2008; ta 
razvrstitev je zaradi primerljivosti in kontinuitete ostala tudi v novi različici. 

6. Členitev področja Gostinstvo – zdaj označenega s črko I, prej s črko H – je v novi 
različici klasifikacije podrobnejša, da bi odražala različno naravo in specializiranost 
dejavnosti, ki se izvajajo. 

7. Nova različica SKD prinaša novo področje: J Informacijske in komunikacijske 
dejavnosti; vanj so vključene dejavnosti v zvezi z ustvarjanjem in razširjanjem informacij 
in kulturnih dobrin, v zvezi z nudenjem sredstev za prenos ali razširjanje teh dobrin kot 
tudi podatkov ali komunikacije, dejavnosti v zvezi z informacijsko tehnologijo ter obdelavo 
podatkov in druge dejavnosti v zvezi z informacijskimi storitvami. Glavni elementi tega 
področja so dejavnosti v zvezi z založništvom, vključno z izdajanjem programja, 
dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi, radijska in televizijska dejavnost, 
telekomunikacijske dejavnosti, računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem 
povezane dejavnosti  in druge informacijske dejavnosti. Te dejavnosti so bile v SKD 2002 
vključene v predelovalne dejavnosti, v dejavnosti v zvezi s prometom, skladiščenjem in 
zvezami, v dejavnosti, povezane s poslovanjem z nepremičninami, najemom in 
poslovnimi storitvami in med druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti.  

8. V področje Finančne in zavarovalniške dejavnosti – zdaj označeno s črko K  – sta v 
novi različici uvedena dva razreda, ki odražata pomen teh storitev, in sicer razred 
Dejavnost holdingov in razred Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih 
finančnih subjektov. 

9. Področje  Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve iz SKD 2002, 
označeno tam s črko  K, je v  je v SKD 2008 razdeljeno na tri področja: na področje 
Poslovanje z nepremičninami (zdaj samostojno področje), označeno s črko  L, na 
področje Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, označeno s črko  M, in  na 
področje Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, označeno s črko N. Računalniške in 
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s tem povezane dejavnosti (oddelek 72 v SKD 2002) niso več del tega področja. 
Dejavnosti v zvezi s popravilom računalnikov so bile združene s popravilom izdelkov za 
široko rabo v področju S, dejavnosti v zvezi z založništvom programja in dejavnosti v 
zvezi z informacijsko tehnologijo pa so bile združene v novo področje J. 

10. Področje Izobraževanje, zdaj označeno s črko  P, vključuje tudi specializirano športno, 
kulturno in drugo izobraževanje, kot tudi specializirane podporne storitve. 

11. Tudi področje Q Zdravstvo in socialno varstvo je v novi različici podrobneje 
razčlenjeno in tako zdaj vsebuje  tri oddelke namesto prejšnjega enega. Poleg tega se je 
obseg področja zmanjšal in vključuje le aktivnosti zdravstva, veterinarske dejavnosti pa 
so bile iz tega področja izvzete in vključene v področje M Strokovne, znanstvene in 
tehnične dejavnosti. 

12. Bistvene sestavine področja Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti iz SKD 
2002 , označenega tam s črko  O, so bile v SKD 2008 vključene v področje Oskrba z 
vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja, označeno s črko E,  in v 
področje Informacijske in komunikacijske dejavnosti, označeno s črko  J. Preostale 
dejavnosti so bile prerazporejene v dve novi področji: v področje Kulturne, razvedrilne 
in rekreacijske dejavnosti (označeno s črko R) in v področje Druge storitvene 
dejavnosti (označeno s črko S). Posledično so bile dejavnosti, kot so umetniško 
ustvarjanje, dejavnost knjižnic in prirejanje iger na srečo, povzdignjene na raven 
oddelkov. Popravilo računalnikov in izdelkov za široko rabo je zdaj vključeno v novo 
področje S. 

 


