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640.000 unikatnih obiskov spletne strani
v 2020

Vir: SURS

Obiskovalci SURS-ove spletne strani glede na naprave, uporabljene za dostop do nje (v %), 2020

V 2020 smo na SURS-ovi spletni strani zabeležili skoraj 640.000 unikatnih obiskov in skoraj 
1,5 milijona unikatnih ogledov. Ogled strani je trajal povprečno 2 minuti in 35 sekund. 
Največkrat je bila stran obiskana v novembru. Za dostop do nje je največ obiskovalcev 
uporabilo računalnik.

računalnik 58,9 %

pametni telefon 37,0 %

tablica 1,9 %
drugo 2,2 %
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Kdo in kakšen je povprečni obiskovalec
SURS-ove spletne strani?
Povprečni obiskovalec naše spletne strani je obiskovalka, višješolsko ali visokošolsko 
izobražena, stara 43 let, zaposlena v gospodarstvu. Spletno stran www.stat.si obišče običajno 
ob 10. uri dopoldne. Podatke, ki jih pridobi, uporablja za osebne potrebe.



Na spletni strani izdanih več kot 700 objav

SURS je na svoji spletni strani izdal v 2020 več kot 700 objav z 22 področij, vse tudi v 
angleščini.
 
Največkrat gledane podstrani:

Prebivalci, Plače in stroški dela, BDP in nacionalni računi

Največkrat gledana objava:

Rojeni in umrli, Slovenija, januar–julij 2020

Največkrat gledana tabela v podatkovni bazi SiStat:

Umrli po dnevu smrti, Slovenija, mesečno



Na družbenih omrežjih objavljeljel nih več kot
2.400 kratkih sporočil
SURS je čedalje bolj dejaven na družbenih omrežjih: na Twitterju objavlja od julija 2009, na 
Facebooku od novembra 2017, od oktobra 2020 pa tudi na Instagramu.

Twitter, slovenska različica:  
Twitter, angleška različica:  

Facebook: 
Instagram: 

1.251
846

Število objav v 2020:

290
38



Kdo vse in kaj vse je v ozadju?

Vir: SURS

Veliko podatkov, na podlagi katerih pripravljamo uradne statistične podatke, ki jih javnosti 
sporočamo v naših objavah, pridobimo iz administrativnih in drugih podatkovnih virov, zelo 
veliko pa še vedno tudi z vprašalniki, ki jih izpolnjujejo podjetja, pa tudi posamezniki in 
gospodinjstva. Vsem dajalcem podatkov in drugim našim sodelavcem se za njihovo pomoč 
lepo zahvaljujemo.

V 2020 so zaposleni na SURS, teh je približno 300, izpeljali med drugim

8 statističnih raziskovanj med posamezniki in gospodinjstvi,

v njih je sodelovalo 

110 telefonskih in terenskih anketarjev,
pridobljenih je bilo

70.000 odgovorov.

 

V običajnem letu je v raziskovanja SURS vključenih 

71.000 podjetij,
ki skupno izpolnijo

991.000 vprašalnikov.
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