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       Datum: 1. 1. 2017 

 

POJASNILA O TERITORIALNIH SPREMEMBAH KOHEZIJSKIH 

REGIJ  
 

Kohezijski regiji 2000 

Vlada Republike Slovenije je 30. 3. 2000 sprejela Uredbo o standardni 

klasifikaciji teritorialnih enot – SKTE (Uradni list RS, št. 28/00). S to uredbo je 

bila predpisana sistematika členitve ozemlja Slovenije na enajstih ravneh (SKTE je 

tako postala obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju, 

zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju podatkov na 

različnih teritorialnih ravneh Republike Slovenije). S to uredbo so kohezijske regije 

postale enote na ravni SKTE 2. 

Uredba o SKTE iz leta 2000 (Uradni list RS, št. 28/00) je potek meja statističnih in 

kohezijskih regij uskladila s potekom meja občin. Tako  so bila odpravljena 

neskladja med mejami  občin in mejami statističnih ter kohezijskih regij. Statistične 

in kohezijske regije so postale del hierarhične členitve ozemlja Slovenije in s tem je 

bila dosežena možnost za zanesljivo združevanje statističnih podatkov z nižjih na 

višje ravni. 

Poleg tega se je s to Uredbo (Uradni list RS, št. 28/00) znatno spremenil obseg dveh 

statističnih regij: iz dotedanje osrednjeslovenske statistične regije je bil izločen njen 

južni del (občine Ribnica, Kočevje, Kostel, Sodražica, Loški Potok, Osilnica) in bil 

pripojen dotedanji dolenjski statistični regiji; ta se je zato povečala in je dobila 

novo ime – jugovzhodna Slovenija. Posledično sta se spremenili tudi površini 

kohezijskih regij. 

Kohezijski regiji 2004 

Leta 2003 je bila kot orodje za izkazovanje evropsko primerljivih podatkov sprejeta in 

uveljavljena Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o 

oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot – NUTS 

(Common classification of territorial units for statistics). Zaradi pristopa novih držav 

članic v letu 2004 je bila sprejeta Uredba (ES) št. 1888/2005 Evropskega 

parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega 

parlamenta in Sveta. Uredba NUTS ureja teritorialno členitev držav na ravneh od 

NUTS 1 do NUTS 3. Za Slovenijo je uporaba te klasifikacije postala obvezna od 1. 5. 

2004 dalje. 

 

http://www.stat.si/dokument/5474/SKTE-uredba.pdf
http://www.stat.si/dokument/5474/SKTE-uredba.pdf
http://www.stat.si/dokument/8475/Uredba-1059-2003-nuts.pdf
http://www.stat.si/dokument/8475/Uredba-1059-2003-nuts.pdf
http://www.stat.si/dokument/5440/OJ-JOL_2005_309_R_0001_01-SL-TXT.pdf
http://www.stat.si/dokument/5440/OJ-JOL_2005_309_R_0001_01-SL-TXT.pdf
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Kohezijski regiji 2007 

Skladno s spremembo Uredbe NUTS  (Uredba ES št. 105/2007), je s 1. 

januarjem 2008 za Slovenijo nastopila sprememba na ravni NUTS 2, saj se ozemlje 

Republike Slovenije sedaj na ravni NUTS 2 deli na dve kohezijski regiji; vzhodno 

Slovenijo in zahodno Slovenijo. Na ravni NUTS 1 Slovenija še vedno nastopa kot 

celota, na ravni NUTS 3 pa se tako kot prej členi na 12 statističnih regij. Zaradi 

sprememb uredbe, ki so sicer možne na tri leta, morajo zadevane države zagotoviti 

časovne vrste statističnih podatkov za novo teritorialno razdelitev. Katere časovne 

vrste je potrebno pripraviti in katero je začetno leto časovne vrste za posamezno 

področje je za zadnje tovrstne spremembe določeno z Uredbo (Uredba ES št. 

11/2008). Tako mora Slovenija zaradi sprememb na ravni NUTS 2 zagotoviti 

časovne vrste podatkov za obe  kohezijski regiji. 

 

Ker Uredba NUTS tako ureja teritorialno razdelitev Slovenije na ravneh NUTS 1, 

NUTS 2 in NUTS 3, to pomeni, da so prve tri ravni uredbe SKTE iz leta 2000 (Uradni 

list RS, št. 28/00) urejene že z Uredbo NUTS. Zato je bila v začetku leta 2007 

sprejeta nova Uredba o SKTE (Uradni list RS, št. 9/07). Uredba ureja le ravni od 

SKTE 4; to je od upravnih enot navzdol. Do tretje ravni pa temelji na klasifikaciji 

NUTS, ki jo določa Uredba 1059/2003/ES. Kohezijske regije tako predstavljajo raven 

NUTS 2. 

 

Kohezijski regiji 2015 

18. decembra 2013 je bila objavljena Uredba (ES) št. 1319/2013 z dne 9. 

decembra 2013 o spremembi prilog Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije 

statističnih teritorialnih enot (NUTS). Uredba se glede pošiljanja statističnih 

podatkov Komisiji (Eurostatu) uporablja od 1. januarja 2015 dalje. Slovenija 

uveljavlja s spremenjeno uredbo spremembo v mejah med kohezijskima regijama 

zaradi prehoda občine Litija iz zahodne Slovenije v vzhodno Slovenijo. Spremenita 

se meji in območji kohezijskih regij. 

 

Skladno z Uredbo NUTS so večje spremembe v številu in obsegu enot možne vsaka 

tri leta,  seveda ob upoštevanju meril, ki določajo, koliko prebivalcev morajo imeti 

enote na posamezni ravni NUTS. 

 

 

Spremembe med posameznimi kohezijskimi regijami so opisane tudi na spletni 

strani. 

 

Pravni predpisi, ki urejajo oblikovanje in spreminjanje kohezijskih regij 

o Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot – SKTE (Uradni list RS, št. 

9/07) 

o Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne 

klasifikacije statističnih teritorialnih enot – NUTS (Common classification of 

territorial units for statistics) 

o Uredba (ES) št. 1888/2005 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe 

(ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0105&rid=9
http://www.stat.si/dokument/5439/OJ-JOL_2008_005_R_0013_01-SL-TXT.pdf
http://www.stat.si/dokument/5439/OJ-JOL_2008_005_R_0013_01-SL-TXT.pdf
http://www.stat.si/dokument/5441/Uredba_SKTE_2007.pdf
http://www.stat.si/dokument/5433/NUTS_1319_2013_SI.pdf
https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9428/Spremembe_obmocij_kohezijskih_regij.pdf
https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9428/Spremembe_obmocij_kohezijskih_regij.pdf
http://www.stat.si/dokument/5441/Uredba_SKTE_2007.pdf
http://www.stat.si/dokument/5441/Uredba_SKTE_2007.pdf
http://www.stat.si/dokument/8475/Uredba-1059-2003-nuts.pdf
http://www.stat.si/dokument/8475/Uredba-1059-2003-nuts.pdf
http://www.stat.si/dokument/5440/OJ-JOL_2005_309_R_0001_01-SL-TXT.pdf
http://www.stat.si/dokument/5440/OJ-JOL_2005_309_R_0001_01-SL-TXT.pdf
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o Uredba ES št. 105/2007 

o Uredba ES št. 11/2008 

o Uredba (ES) št. 1319/2013 o spremembi prilog Uredbe (ES) št. 1059/2003 

Evropskega parlamenta in Sveta  

 

 

Opisi neujemanj v poteku meja med kohezijskimi regijami in upravnimi 

enotami: 

občina Litija – upravna enota Litija 

Del upravne enote Litija še vedno sodi v zahodno Slovenijo, drugi del (območje 

občine Litija) pa sedaj sodi v vzhodno Slovenijo. 

 
Dostop do klasifikacij in šifrantov 

 

          Strežnik za klasifikacije Statističnega urada RS: KLASJE. Na tem strežniku   

      Statistični urad objavlja klasifikacijo NUTS  - Šifrant teritorialnih enot za   

      statistiko v EU 

          Strežnik za klasifikacije evropskega statističnega urada Eurostata: Ramon 

          Osnovni šifranti pa so na voljo tudi na internetni strani Statističnega urada na  

      strani METODE IN KLASIFIKACIJE 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0105&rid=9
http://www.stat.si/dokument/5439/OJ-JOL_2008_005_R_0013_01-SL-TXT.pdf
http://www.stat.si/dokument/5439/OJ-JOL_2008_005_R_0013_01-SL-TXT.pdf
http://www.stat.si/dokument/5433/NUTS_1319_2013_SI.pdf
http://www.stat.si/dokument/5433/NUTS_1319_2013_SI.pdf
http://www.stat.si/klasje/
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC
http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/metode-in-klasifikacije/klasifikacije

