
Na podlagi 31. člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) izdaja 

Vlada Republike Slovenije 
 

 

UREDBO 

o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot 

 

 

1. člen 

 

S to uredbo Vlada Republike Slovenije uvaja Standardno klasifikacijo teritorialnih 

enot (v nadaljnjem besedilu: SKTE) kot obvezen nacionalni standard, ki se uporablja 

pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju 

podatkov o teritorialni razdelitvi Republike Slovenije. 
 

2. člen 

 

SKTE se uporablja za podporo regionalnemu razvoju, pri strokovnem načrtovanju in merjenju 

učinkov regionalne politike, za socioekonomske analize ter pri harmonizaciji regionalnih 

podatkov za potrebe vključevanja v Evropsko unijo, s čimer bo Slovenija postopno 

uveljavljala načelo teritorialne koncentracije strukturnih pomoči in dosegala cilje socialne 

kohezije. 

 

3. člen 

 

SKTE, do pete ravni, temelji na klasifikaciji Evropske unije Nomenclature of 

Territorial Units for Statistics (v nadaljnjem besedilu: NUTS), ki zagotavlja enotno 

teritorialno delitev za potrebe regionalnih statistik Evropske unije. 
 

4. člen 

 

Statistični urad Republike Slovenije je zadolžen za izvajanje te uredbe, za tekoče vzdrževanje 

SKTE in za usklajevanje SKTE s klasifikacijo Evropske unije iz prejšnjega člena. 

 

5. člen 

 

Po SKTE se teritorij Republike Slovenije razdeli na enajst ravni: 
 

SKTE 0    Država 

SKTE 1    Država 

SKTE 2    Delitev države na dve enoti 

SKTE 3    Statistične regije 

SKTE 4    Upravne enote 

SKTE 5    Občine 

SKTE 6    Krajevne skupnosti, vaške skupnosti oziroma mestne skupnosti 

SKTE 7    Naselja 

SKTE 8    Statistični oziroma prostorski okoliš 

SKTE 9    Klasične nepremičnine 

SKTE 10  Točkovni geokodirani objekti 

 

 

 

 

 



6. člen 

 

Določitev teritorialne členitve Slovenije po SKTE in povezava z NUTS (Priloga 1), 

karte (Karta 1, Karta 2, Karta 3 in Karta 4) in Pregled hierarhične teritorialne delitve 

Slovenije na ravneh SKTE 2 (NUTS 2), SKTE 3 (Statistične regije) in SKTE 5 

(Občine), marec 2000 (Tabela 1), so sestavni del te uredbe. 

 
7. člen 

 

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 

 

 

 

 

Uredba s prilogami (karte, tabele) je objavljena v Uradnem listu številka 28/2000. 

Dosegljiva je na internetnem naslovu http://www.uradni-

list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200028&dhid=40031  

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200028&dhid=40031
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200028&dhid=40031

