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          Datum: 1. 1. 2017 

  

 

Spremembe območij statističnih regij 

Podatki o statističnih regijah se v Sloveniji praviloma spreminjajo vsaka tri leta, in sicer po postopku, ki je 
določen v Uredbi NUTS. 

 
  Pojasnila o s prem em bah območ ij s tatis tič nih regij 

 

Seznam statističnih regij s spremembami območij statističnih regij in datum, od katerega 

upošteva SURS te spremembe pri izkazovanju podatkov 

 
 

Šifra 

 

Ime statistične 
regije 

 

Datum 

 

Opis spremembe 

01 Pomurska  Ni sprememb. 

02 Podravska  Ni sprememb. 

03 Koroška  Ni sprememb. 

04 Savinjska 15.01.2005 Na podlagi Sklepa občinskega sveta občine Trbovlje z dne 21. 6. 2004 
in Sklepa občinskega sveta občine Prebold z dne 23. 9. 2004 se       
je zaradi sprememb meja naselij (Marija Reka in Knezdol) in 
občinskih meja (Prebold in Trbovlje) posledično spremenila meja med 
dvema NUTS 3 regijama (statističnima regijama), in sicer med 
savinjsko in zasavsko. Savinjska NUTS 3 regija (statistična regija) se 

je zmanjšala za 0,2 km2; za prav toliko se je povečala zasavska 
NUTS 3 regija (statistična regija). 

  01.01.2015 18. 12. 2013 je bila objavljena sprememba Uredbe NUTS. V 
Uradnem listu Evropske unije je bila 18. decembra 2013 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). Na podlagi spremembe Uredbe NUTS sta 
občini Radeče in Bistrica ob Sotli prešli iz savinjske v 
spodnjeposavsko NUTS 3 regijo (statistično regijo); ta se je zato 

povečala (za 83 km2) in se tudi preimenovala v posavsko NUTS 3 

regijo (statistično regijo). Posledično (za 83 km2) se je zmanjšala 
savinjska NUTS 3 regija (statistična regija). 

05 Zasavska 15.01.2005 Na podlagi Sklepa občinskega sveta občine Trbovlje z dne 21. 6.  
2004 in Sklepa občinskega sveta občine Prebold z dne 23. 9. 2004 se 
je zaradi sprememb meja naselij (Marija Reka in Knezdol) in 
občinskih meja (Prebold in Trbovlje) posledično spremenila meja med 
dvema NUTS 3 regijama (statističnima regijama), in sicer med 
savinjsko in zasavsko. Savinjska NUTS 3 regija (statistična regija) se 

je zmanjšala za 0,2 km2; za prav toliko se je povečala zasavska 
NUTS 3 regija (statistična regija). 

http://www.stat.si/dokument/8484/Spremembe-statisticnih-regij.pdf
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  01.01.2015 18. 12. 2013 je bila objavljena sprememba Uredbe NUTS. V 
Uradnem listu Evropske unije je bila 18. decembra 2013 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). Na podlagi spremembe Uredbe NUTS je 
občina Litija prešla iz osrednjeslovenske v zasavsko NUTS 3 regijo 
(statistično regijo); ta se je zato povečala (za 221 km2); posledično 
(za 221 km2) se je zmanjšala osrednjeslovenska NUTS 3 regija 
(statistična regija). 
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Šifra 

 

Ime statistične 
regije 

 

Datum 

 

Opis spremembe 

06 Posavska 01.01.2015 18. 12. 2013 je bila objavljena sprememba Uredbe NUTS. V 
Uradnem listu Evropske unije je bila 18. decembra 2013 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). Na podlagi spremembe Uredbe NUTS sta 
občini Radeče in Bistrica ob Sotli prešli iz savinjske v 
spodnjeposavsko NUTS 3 regijo (statistično regijo); ta se je zato 

povečala (za 83 km2) in se tudi preimenovala v posavsko NUTS 3 

regijo (statistično regijo). Posledično (za 83 km2) se je zmanjšala 
savinjska NUTS 3 regija (statistična regija). 

07 Jugovzhodna 
Slovenija 

01.01.1999 Na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 
(Uradni list RS št. 56/98) se je zaradi sprememb meja naselij 
(Kostanjevica in Ravne nad Šentrupertom) in občinskih meja 
(Trebnje in Litija) posledično spremenila meja med dvema NUTS 3 
regijama (statističnima regijama), in sicer med osrednjeslovensko in 
takratno dolenjsko NUTS 3 regijo (statistično regijo). 

Osrednjeslovenska NUTS 3 regija (statistična regija) se je zmanjšala 

za 6 km2; za prav toliko se je povečala Dolenjska NUTS 3 regija 
(statistična regija). 

  30.03.2000 Po Uredbi o SKTE (Uradni list št. 28/00) je bil iz dotedanje 
osrednjeslovenske NUTS 3 regije (statistične regije) izločen njen 
južni del (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, 
Sodražica) in pripojen k dotedanji dolenjski NUTS 3 regiji (statistični 
regiji); ta se je zato povečala (za 993 km2) in je dobila novo ime – 
jugovzhodna Slovenija. Posledično (za 993 km2) se je zmanjšala 
osrednjeslovenska NUTS 3 regija (statistična regija). 

  21.12.2000 Na podlagi Odloka o spremembi meje med naseljema Rapljevo in 
Vrbovec (Ur. list RS št. 101/99) in občinskih meja (Kočevje in 
Dobrepolje) se je  posledično spremenila meja med dvema NUTS 3 
regijama (statističnima regijama), in sicer med osrednjeslovensko in 
jugovzhodno Slovenijo. NUTS 3 regija (statistična regija) 
jugovzhodna Slovenija se je zmanjšala za 8 km2; za prav toliko se je 
povečala osrednjeslovenska NUTS 3 regija (statistična regija). 

  01.04.2013 Na podlagi Sklepa občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji z dne 
31. 1. 2013 in Sklepa občinskega sveta občine Trebnje z dne 19. 12. 
2012 se je zaradi sprememb meja naselij (Gornji Vrh in Razbore) in 
občinskih meja (Šmartno pri Litiji in Trebnje) posledično spremenila 
meja med dvema NUTS 3 regijama  (statističnima regijama), in sicer 
med osrednjeslovensko in jugovzhodno Slovenijo. Osrednjeslovenska 

NUTS 3 regija (statistična regija) se je zmanjšala za 0,008 km2; za 
prav toliko se je povečala NUTS 3 regija (statistična regija) 
jugovzhodna Slovenija. 

08 Osrednjeslovenska 01.01.1999 Na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 
(Uradni list RS št. 56/98) se je zaradi sprememb meja naselij 
(Kostanjevica in Ravne nad Šentrupertom) in občinskih meja 
(Trebnje in Litija) posledično spremenila meja med dvema NUTS 3 
regijama (statističnima regijama), in sicer med osrednjeslovensko in 
takratno dolenjsko NUTS 3 regijo (statistično regijo). 
Osrednjeslovenska NUTS 3 regija (statistična regija) se je zmanjšala 
za 6 km2; za prav toliko se je povečala Dolenjska NUTS 3 regija 
(statistična regija). 

  30.03.2000 Po Uredbi o SKTE (Uradni list št. 28/00) je bil iz dotedanje 
osrednjeslovenske NUTS 3 regije (statistične regije) izločen njen 
južni del (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, 
Sodražica) in pripojen k dotedanji dolenjski NUTS 3 regiji (statistični 

regiji); ta se je zato povečala (za 993 km2) in je dobila novo ime – 
jugovzhodna Slovenija. Posledično (za 993 km2) se je zmanjšala 
osrednjeslovenska NUTS 3 regija (statistična regija). 

  21.12.2000 Na podlagi Odloka o spremembi meje med naseljema Rapljevo in 
Vrbovec (Ur. list RS št. 101/99) in občinskih meja (Kočevje in 
Dobrepolje) se je  posledično spremenila meja med dvema NUTS 3 
regijama (statističnima regijama), in sicer med osrednjeslovensko in 
jugovzhodno Slovenijo. NUTS 3 regija (statistična regija) 
jugovzhodna Slovenija se je zmanjšala za 8 km2; za prav toliko se je 
povečala osrednjeslovenska NUTS 3 regija (statistična regija). 
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Šifra 

 

Ime statistične 
regije 

 

Datum 

 

Opis spremembe 

  01.04.2013 Na podlagi Sklepa občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji z dne 
31. 1. 2013 in Sklepa občinskega sveta občine Trebnje z dne 19. 12. 
2012 se je zaradi sprememb meja naselij (Gornji Vrh in Razbore) in 
občinskih meja (Šmartno pri Litiji in Trebnje) posledično spremenila 
meja med dvema NUTS 3 regijama  (statističnima regijama), in sicer 
med osrednjeslovensko in jugovzhodno Slovenijo. Osrednjeslovenska 

NUTS 3 regija (statistična regija) se je zmanjšala za 0,008 km2; za 
prav toliko se je povečala NUTS 3 regija (statistična regija) 
jugovzhodna Slovenija. 

  01.01.2015 18. 12. 2013 je bila objavljena sprememba Uredbe NUTS. V 
Uradnem listu Evropske unije je bila 18. decembra 2013 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). Na podlagi spremembe Uredbe NUTS je 
občina Litija prešla iz osrednjeslovenske v zasavsko NUTS 3 regijo 

(statistično regijo); ta se je zato povečala (za 221 km2); posledično 

(za 221 km2) se je zmanjšala osrednjeslovenska NUTS 3 regija 
(statistična regija). 

09 Gorenjska 23.12.2011 Na podlagi 112. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Ur. list 
RS, št. 47/06) in Zakona o določanju območij ter o imenovanju in 
označevanju naselij, ulic in stavb (Ur. list RS, št. 25/08) se je zaradi 
sprememb meja naselij (Žirovnica in Sovra) in občinskih meja (Idrija 
in Žiri) posledično spremenila meja med dvema NUTS 3 regijama 
(statističnima regijama), in sicer med goriško in gorenjsko. Goriška 

NUTS 3 regija (statistična regija) se je zmanjšala za 0,005 km2; za 
prav toliko se je povečala gorenjska NUTS 3 regija (statistična 
regija). Ta sprememba je bila formalno izpeljana šele aprila 2012. 

10 Primorsko- 
notranjska 

01.01.2015 18. 12. 2013 je bila objavljena sprememba Uredbe NUTS. V 
Uradnem listu Evropske unije je bila 18. decembra 2013 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). Na podlagi spremembe Uredbe NUTS se je 
notranjsko-kraška NUTS 3 regija (statistična regija) preimenovala v 
primorsko-notranjsko NUTS 3 regijo (statistično regijo). 

11 Goriška 23.12.2011 Na podlagi 112. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Ur. list 
RS, št. 47/06) in Zakona o določanju območij ter o imenovanju in 
označevanju naselij, ulic in stavb (Ur. list RS, št. 25/08) se je zaradi 
sprememb meja naselij (Žirovnica in Sovra) in občinskih meja (Idrija 
in Žiri) posledično spremenila meja med dvema NUTS 3 regijama 
(statističnima regijama), in sicer med goriško in gorenjsko. Goriška 
NUTS 3 regija (statistična regija) se je zmanjšala za 0,005 km2; za 
prav toliko se je povečala gorenjska NUTS 3 regija (statistična 
regija). Ta sprememba je bila formalno izpeljana šele aprila 2012. 

12 Obalno-kraška  Ni sprememb. 
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