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       Datum: 1. 1. 2015  

 

STANDARDNA KLASIFIKACIJA TERITORIALNIH ENOT - SKTE 

  
Standardna klasifikacija teritorialnih enot (SKTE) je obvezen nacionalni standard, ki 

se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in 

izkazovanju podatkov o teritorialni razdelitvi Republike Slovenije. 
SKTE se uporablja v podporo razvoju, pri strokovnem načrtovanju in merjenju 

učinkov politike, za socioekonomske analize, izobraževanje ter informiranje širše 

javnosti.  
Statistični urad Republike Slovenije je zadolžen za izvajanje te uredbe ter za tekoče 

vzdrževanje SKTE na osnovi teritorialnih sprememb, povzetih iz uradnih registrov in 

evidenc.  
SKTE do tretje ravni temelji na klasifikaciji NUTS (Classification of Territorial Units 

for Statistics), ki jo določa Uredba 1059/2003/ES. 
  
Osnovni podatki o klasifikaciji: 
Ime: Standardna klasifikacija teritorialnih enot  
Kratica: SKTE  
Nosilec: Statistični urad Republike Slovenije 
Pravna osnova: Uredba o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot (Uradni list RS, 

št. 9/2007) 
Vsebina: teritorialne enote 
Začetek uporabe: 3. 2. 2007  
Ravni:  

  SKTE 4    Upravne enote 
  SKTE 5    Občine 
  SKTE 6    Krajevne skupnosti, vaške skupnosti in četrtne skupnosti 
  SKTE 7    Naselja 
  SKTE 8    Prostorski okoliši 
  

Dostop do klasifikacij in šifrantov: 
o      Strežnik za klasifikacije Statističnega urada RS: KLASJE  
    Na tem naslovu SURS objavlja dve klasifikaciji. Prva, pod imenom NUTS3, SKTE 

5,7 vsebuje podatke za naslednje ravni: naselja, občine, statistične regije. 

Druga, pod imenom SKTE 4, SKTE 7 vsebuje podatke za naslednji ravni: 

naselja, upravne enote. Dopolnjujeta se v skladu s teritorialnimi spremembami 

v Registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije. 
o       Osnovni šifranti so dostopni tudi v vsebinskem področju SPLOŠNO / METODE IN 

KLASIFIKACIJE 
o       Podatki o teritorialnih enotah in hišnih številkah so dostopni na  Geodetski 

upravi Republike Slovenije 
o       Strežnik za klasifikacije evropskega statističnega urada EUROSTAT: Ramon 
  
Statistične regije 

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/5441/Uredba_SKTE_2007.pdf
http://www.stat.si/klasje/
http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/metode-in-klasifikacije/klasifikacije
http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/metode-in-klasifikacije/klasifikacije
http://www.gu.gov.si/
http://www.gu.gov.si/
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC
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Standardna klasifikacija teritorialnih enot do tretje ravni temelji na klasifikaciji 

NUTS. Statistične regije so del te Uredbe NUTS in imajo oznako NUTS3. 
  
Upravne enote 
Upravne enote imajo v Standardni klasifikaciji teritorialnih enot oznako SKTE 4. V 

evropskem statističnem sistemu imajo upravne enote oznako LAU 1, vendar niso 

del Uredbe NUTS.  
  
Občine 
Občine imajo v Standardni klasifikaciji teritorialnih enot oznako SKTE 5. V 

evropskem statističnem sistemu imajo občine oznako LAU 2, vendar niso del 

Uredbe NUTS.  
  
Opisne spremembe teritorialnih enot so dosegljive na naslednjih spletnih 

naslovih: 
o        METODE IN KLASIFIKACIJE 
 

http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/metode-in-klasifikacije/klasifikacije

