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POVZETEK

Statistični urad RS predstavlja statistične podatke (rezultate statističnih raziskovanj) z vseh vsebinskih področij, ki jih 
spremlja, in teh je več kot 20, po različnih kanalih in na različne načine. Z raznolikostjo prikazov želi doseči uporabnike 
z različnimi potrebami, željami in z različnim predznanjem s področja statistike. Stopnjo njihovega zadovoljstva in 
njihove potrebe redno spremlja ter si na podlagi njihovega odziva prizadeva izboljšati svoje produkte in storitve. V 
tem dokumentu predstavlja ključne ugotovitve o zadovoljstvu in potrebah uporabnikov v letu 2020.

Ugotavljamo, da je bila stopnja splošnega zadovoljstva s produkti in storitvami SURS-a v letu 2020 visoka (8,1 na 
lestvici od 1 do 10), bolj nam zaupajo tisti, ki uporabljajo naše izdelke in storitve, uporaba statističnih podatkov za 
osebne namene se je povečala, tudi število obiskov spletnega mesta SURS je čedalje višje, vedno več uporabnikov 
dostopa do njega prek mobilnih telefonov. Največkrat ogledan SURS-ov produkt so spletne objave oz. novice. 
Potrebe uporabnikov so se spremenile tudi zaradi epidemija covida-19 (v 2020 smo npr. zaznali večje povpraševanje 
po podatkih o umrlih). Večje je bilo tudi število dostopov do spletne aplikacije Regije in občine v številkah, v kateri 
uporabniki med drugim lahko preverijo pripadnost občin statističnim regijam. Pojavljanje SURS na Facebooku, 
Instagramu in Twitterju je še naprej pomembno, saj je SURS tudi v letu 2020 na omenjenih družbenih omrežjih 
pridobival nove uporabnike. Pomembna uporabniška skupina so tudi raziskovalci, kjer v zadnjih letih opažamo trend 
vedno večjega števila raziskovalcev, ki imajo urejen dostop do mikropodatkov (v 2020 je bilo teh kar 112). 
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Kdo je sodeloval v anketi?

V omenjeni anketi je sodelovalo 1.367 oseb. Rezultati 
ankete so pokazali, da je bilo med uporabniki1)  podatkov 
približno 60 % žensk in 40 % moških. Njihova povprečna 
starost je bila 43 let. Večinoma so bili visokošolsko 
izobraženi (71 %): več kot četrtina (27 %) jih je imela 
opravljeno specializacijo, magisterij ali doktorat, 47 
% pa visokošolsko univerzitetno izobrazbo. 71 % jih 
je bilo zaposlenih; polovica od teh je bila zaposlena v 
gospodarskem sektorju (50 %), tretjina pa v javnem 
sektorju (34 %). 

1) Anketirance, sodelujoče v anketi o spremljanju zadovoljstva, v tem poročilu enačimo z uporabniki.

Spremljanje zadovoljstva uporabnikov z 
anketo

Namen ankete o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij je 
bolje spoznati trenutne navade in potrebe naših uporabnikov. Hkrati z anketo 
ponudimo širokemu krogu uporabnikov tudi možnost, da nam sporočijo svoja 
mnenja o našem delu in predloge za izboljšave.

SURS je izmeril splošno zadovoljstvo uporabnikov statističnih podatkov in storitev 
z delom SURS v novembru 2020. Anketiranje je potekalo od 9. do 27. novembra 
2020 s spletnim vprašalnikom, objavljenim na spletnem mestu stat.si. Vabilo k 
sodelovanju je bilo poslano tudi naročnikom objav, članom statističnega sveta in 
statističnih sosvetov, priloženo je bilo tudi odgovoru na povpraševanje po podatkih 
in objavljeno na Twitterju in Facebooku.
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Kako pogosto uporabljajo 
statistične podatke in za 
kakšne namene?

Večina uporabnikov v 2020, 58 %, so bili dolgoletni 
uporabniki, torej taki, ki so statistične podatke uporabljali 
že več kot 5 let; 29 % jih je uporabljalo podatke najmanj 
eno leto, vendar ne več kot pet let, drugo pa so bili 
novi uporabniki, torej taki, ki so statistične podatke 
SURS uporabljali manj kot 1 leto. Največ uporabnikov 
je statistične podatke uporabljalo nekajkrat letno (30 %) 
ali mesečno (28 %). Tedenskih uporabnikov je bilo 20 
%, takih, ki pa podatkov sploh niso uporabljali, je bilo 
12 %. Največ vprašanih (54 %) je uporabljalo podatke 
SURS za osebne namene, malo manj kot polovica (48 
%) jih je uporabljala podatke tudi v poslovne namene. 
Namen uporabe statističnih podatkov se je v zadnjih 10 
letih spremenil: v večji meri so se uporabljali za osebne 
namene, v manjši pa za študijske in poslovne namene.

Obseg uporabe posameznih 
produktov po tipih 
uporabnikov

Analizirali smo tudi značilnosti anketirancev, ki so 
uporabljali določen produkt. Med uporabniki vseh naših 
produktov so prevladovale ženske – razen pri uporabi 
kartografske aplikacije STAGE. Povprečno najstarejši 
uporabniki so si ogledovali objave na spletni strani 
(44,4 leta), povprečno najmlajši pa so sledili objavam 
na družbenih omrežjih (39,1 leta). Najvišji odstotek 
vsaj višješolsko izobraženih je bil med uporabniki 
podatkovne baze SiStat in bralci objav na spletni strani 
(82 %), najmanj pa med uporabniki aplikacije Imena in 
rojstni dnevi (65 %). Bralci objav na spletni strani so bili v 
največjem odstotku zaposlene osebe (82 %), uporabniki 
aplikacije STAGE študenti (15 %), uporabniki aplikacije 
Regije in občine v številkah pa upokojenci. Delež rednih 
uporabnikov (tedenska uporaba) je bil največji pri uporabi 
aplikacije STAGE (38 %), delež dolgoletnih uporabnikov 
(več kot 5 let) pa pri uporabi podatkovne baze SiStat 
(65 %). Uporabniki uporabljajo podatkovno bazo SiStat 
in objave na spletni strani v večji meri v poslovni namen, 
pri drugih produktih pa so bili večji deleži uporabnikov 
podatkov, ki so te uporabljali za osebne namene; med 
temi je izstopal predvsem delež uporabnikov aplikacije 
Imena in rojstni dnevi (78 %).
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Kakšno je splošno zadovoljstvo s SURS?

V anketi smo izmerili stopnjo splošnega zadovoljstva s SURS, in sicer na podlagi treh trditev (na lestvici od 1 – sploh 
se ne strinjam do 10 – povsem se strinjam). Večina se je do vseh treh trditev opredelila z visokimi ocenami: splošno 
zadovoljstvo s SURS so izrazili s povprečno oceno 8,1, mnenje o tem, v kolikšni meri je SURS doslej izpolnjeval 
njihova pričakovanja, s povprečno oceno 8,0, do trditve, da bi SURS tudi drugim priporočili kot vir statističnih podatkov, 
so se opredelili s povprečno oceno 8,5.

Povprečna ocena strinjanja s trditvami o splošnem zadovoljstvu s 
SURS, 2020 (N= 1.131)
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Zadovoljstvo uporabnikov z uporabo posameznih produktov SURS, 2020

Odstotki anketiranih, ki so svoje zadovoljstvo ocenili 
z višjimi ocenami, so bili večji med ženskami, med 
mlajšimi (do 24 let oz. do 34 let), med osebami z vsaj 
višješolsko izobrazbo in med zaposlenimi v javnem 
sektorju. Z nižjimi povprečnimi ocenami so se do 
navedenih trditev opredelili srednješolsko izobraženi, 
upokojenci in zaposleni v gospodarskem sektorju. Glede 
na pogostost uporabe statističnih podatkov so svoje 
zadovoljstvo ocenili z višjimi ocenami redni uporabniki 
podatkov, med temi pa tisti, ki so podatke uporabljali za 
poslovne namene, in tisti, ki so jih uporabljali že več kot 
5 let (dolgoletni uporabniki).

S kakšnimi povprečnimi ocenami je bilo ocenjeno 
zadovoljstvo s posameznim produktom, ki so ga 
uporabljali? Večjih razlik v povprečnih ocenah 
zadovoljstva ni bilo; malo manj zadovoljni kot drugi 
so bili uporabniki podatkovne baze SiStat. Z vidika 
skupin uporabnikov so se kot najbolj zadovoljne v 
vseh pogledih izkazali sledilci profila Facebook in 
povpraševalci po podatkih, najmanj pa uporabniki 
podatkovne baze SiStat in obiskovalci osrednje spletne 
strani stat.si. 

Katere od produktov, ki jih 
ponuja SURS, uporabljate oz. 
spremljate?

N
S SURS sem 
na splošno 

zadovoljen/-na

SURS je 
izpolnil moja 
pričakovanja.

SURS bi 
tudi drugim 
priporočil/-a 

kot vir 
statističnih 
podatkov.

V kolikšni 
meri zaupate 
SURS-u kot 
ustanovi?

V kolikšni 
meri zaupate 
podatkom, ki 
jih objavlja 

SURS?

Podatkovno bazo SiStat 664 8,3 8,2 8,3 8,8 8,8

Objave na spletni strani stat.si 580 8,4 8,3 8,9 8,8 8,8

Aplikacijo Imena in rojstni dnevi 347 8,4 8,4 8,9 8,8 8,8

Aplikacijo Podatki v prostoru 
STAGE 98 8,5 8,4 9,0 8,9 8,9

Aplikacijo Regije in občine v 
številkah 354 8,4 8,3 8,9 8,8 8,8

Objave na družbenih omrežjih 227 8,7 8,6 9,1 8,9 8,9
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Kolikšno je zaupanje v SURS in njegove podatke?

Sklop o zaupanju sta sestavljali dve trditvi: zaupanje v SURS kot ustanovo in zaupanje v statistične podatke, ki jih 
objavlja SURS. Anketiranci so izrazili visoko stopnjo strinjanja z obema trditvama (vsako z 8,5 na lestvici od 1 do 10). 
Pri ocenjevanju trditev o zaupanju so bili enotni. Z nižjo povprečno oceno strinjanja so izstopali tisti anketiranci, ki 
nikoli ne uporabljajo statističnih podatkov, tisti z osnovnošolsko izobrazbo in upokojenci. Z najvišjo povprečno oceno 
so izstopale osebe, zaposlene na področju medijev.

Povprečna ocena zaupanja uporabnikov v SURS in SURS-ove podatke, 
2020 (N= 1.121)
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Povpraševanja uporabnikov po statističnih 
podatkih

Uporabniki sporočijo zahtevek po podatkih, kadar podatkov, ki jih iščejo, na spletnih 
straneh SURS ne najdejo, ali kadar potrebujejo pomoč, ker niso vešči uporabe. SURS 
odgovarja na povpraševanja uporabnikov pisno, po elektronski pošti, po telefonu, ali 
ob osebnem obisku uporabnikov na sedežu SURS-a. 

V 2020 so največ povpraševanj po podatkih naslovila 
na SURS podjetja, 26 % vseh zahtevkov; sledila so 
povpraševanja uporabnikov, zaposlenih v javnem 
sektorju, in tistih, ki jih uvrščamo v splošno javnost in 
podatke uporabljajo v glavnem za osebne potrebe; 
vsakih je bilo po 17 %; 16 % povpraševanj so sporočili 
uporabniki, ki so podatke uporabljali za izobraževalne 
namene, 14 % povpraševanj pa mediji; 10 % 
povpraševanj je bilo sporočenih v tujem jeziku. 

Kdo povprašuje po podatkih?

Mediji so pomembna uporabniška skupina, saj razširjajo 
podatke in informacije širši množici uporabnikov. V 
2020 so 385-krat pisno zaprosili za podatke in približno 
100-krat telefonsko. SURS je v 2020 podal 55 izjav 
za medije. Največ (15) je bilo izjav, ki so pokrivale 
različna vsebinska področja, sledile so izjave o delu 
SURS (8), po 6 pa je bilo izjav s področij nacionalni 
računi, prebivalstvo, okolje. Največ izjav je podal za TV 
Slovenija (18) in Radio Slovenija (13).

Povpraševanja po podatkih po uporabniških skupinah, 2020
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Več pisnih, manj telefonskih zahtevkov za podatke kot v letu 
prej

V letu 2020 je SURS prejel 1.589 telefonskih in 2.753 
pisnih zahtevkov uporabnikov za podatke; pisnih 
zahtevkov je bilo za 11 % več, telefonskih pa 19 % 
manj kot v letu prej. Največ pisnih zahtevkov v letu 
2020 je bilo s področja prebivalstva, in sicer 22 % vseh 
zahtevkov; tukaj nismo zaznali večjih sprememb glede 
na prejšnja leta; praviloma je namreč vedno največ 
zahtevkov naslovljenih na področje prebivalstva. Najbolj 
se je število zahtevkov (relativno) v primerjavi z letom 

Povpraševanja (zahtevki) uporabnikov po statističnih podatkih, po statističnih področjih, 2020

Število zahtevkov Delež (%) Sprememba v 2020
glede na 2019 (%)

SKUPAJ 2.753 100 10,9
Prebivalstvo 596 21,6 41,9
Delo in brezposelnost 234 8,5 3,5
Cene in inflacija 167 6,1 -18,5
Turizem 164 6,0 -13,2
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 163 5,9 87,4
Podatki drugih inštitucij 145 5,3 -9,4
Plače in stroški dela 133 4,8 -11,9
Ekonomski odnosi s tujino 133 4,8 -5,0
Več področij 131 4,8 -21,1
Izobraževanje 121 4,4 30,1
Podjetja 101 3,7 55,4
Kakovost življenja 100 3,6 -18,0
Drugo 80 2,9 -5,9
Okolje 68 2,5 47,8
BDP in nacionalni računi 67 2,4 11,7
Transport 64 2,3 18,5
Industrija 48 1,7 118,2
Energetika 47 1,7 30,6
Trgovina in storitve 43 1,6 126,3
Razvoj in tehnologija 39 1,4 -4,9
Regionalni pregled 35 1,3 6,1
Gradbeništvo 35 1,3 20,7
Socialna zaščita 17 0,6 54,5
Kultura, mediji 14 0,5 27,3
O delu SURS 8 0,3 -27,3

prej povečalo na področju trgovine in storitev (za 126 % 
več), industrije (za 118 % več), podjetij (za 55 % več), 
socialne zaščite (za 55 % več) in prebivalstva (za 42 % 
več), kar bi lahko bil odraz trenutnih razmer, povezanih 
z epidemijo covida-19. Opazno se je povečalo tudi 
število zahtevkov na področju kmetijstva, gozdarstva in 
ribištva (za 87 % več); tukaj so k dvigu števila zahtevkov 
prispevala tudi povpraševanja v zvezi z izvedbo popisa 
kmetijstva v letu 2020.
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Sodelovanje z raziskovalci

• SURS javno objavlja podatke le v agregatni obliki. Dostop do mikropodatkov je
mogoč le za znanstveno-raziskovalni in analitični namen. SURS vsako prošnjo za
dostop do mikropodatkov obravnava na sejah Odbora za raziskovalce.

• V letu 2020 je SURS obravnaval 41 prošenj, povezanih z dostopom do podatkov
za raziskovalne namene; 40 prošenj je bilo odobrenih. Sklenjenih je bilo 16 novih
pogodb (enako število kot v letu prej); 5 pogodb za dostop v varni sobi, 5 pogodb
za dostop z daljave in 6 pogodb za posredovanje podatkov na prenosnem mediju.
Za 6 pogodb je bila narejena prevedba identifikatorjev na raziskovalno številko. V
zadnjih letih opažamo trend kompleksnejših prošenj, takih, ki se nanašajo na večje
število različnih statističnih raziskovanj in virov zunanjih ustanov.

• Na začetku leta 2020 je bilo veljavnih 55 pogodb za dostop do podatkov, na podlagi
katerih je imelo urejen dostop do mikropodatkov za raziskovalen namen 112 različnih
uporabnikov. Nekateri uporabniki dostopajo do različnih podatkov in uporabljajo več
vrst dostopa do podatkov na podlagi več različnih pogodb.

• V 2020 so raziskovalci objavili 18 novih prispevkov oz. člankov, na podlagi katerih
so uporabili SURS-ove mikropodatke. Dva prispevka sta bila predstavljena tudi
zaposlenim na SURS-u.
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Kdo obišče spletno mesto SURS?

Največ unikatnih ogledov vstopne strani je SURS 
zabeležil novembra in decembra 2020, najmanj pa julija 
in avgusta 2020. Uporabniki spletnih strani so bili najbolj 
dejavni okoli 10. in tudi 11. ure dopoldan. 

Večina uporabnikov (prek 80 %) je v 2020 prišla na 
spletno stran SURS direktno, z vpisom naslova url, ali 
pa so imeli povezavo shranjeno in so dostopali prek nje. 
Med drugimi obiskovalci pa je bilo v 2020 največ takih, 
ki so prišli na SURS-ovo spletno stran prek iskalnika 
Google (30 %), sledili so tisti, ki so prišli iz različnih objav 
na Facebooku, v katerih je bila navedena povezava 
na stat.si; takih je bilo manj kot 2 %. Isti uporabniki so 
dostopali do spletne strani SURS na različne načine 

oziroma prek različnih povezav (seštevek odstotkov 
zato ni 100 %).

Med spletnimi brskalniki je bilo največ obiskov spletne 
strani v 2020 zabeleženih v Chromu (36 %), sledili so 
Chrome Mobile (21 %), Firefox (12 %) ter Mobile Safari 
(10 %).

Največ uporabnikov je do spletne strani dostopalo prek 
računalnika, 60 %. 37 % jih je dostopalo prek pametnega 
telefona; ta delež v zadnjih letih narašča; v zadnjem letu 
se je povečal za 5 odstotnih točk.

85 % uporabnikov je bilo iz Slovenije, od tega največ iz 
Ljubljane (30 %).

Uporaba statističnih podatkov, ki so dostopni 
na spletnem mestu SURS

SURS redno spremlja obisk spletnega mesta, in sicer z orodjem Piwik. Analitika daje 
dober vpogled v potrebe in vedenje obiskovalcev spletnih strani in v to, kako dobro 
deluje spletna stran. 
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Osrednja spletna stran stat.si

Spletna stran stat.si, naš glavni kanal je v 2020 imela 
1.986.598 ogledov2) oziroma 1.487.637 unikatnih 
ogledov3). V primerjavi z letom prej je bilo število ogledov 
višje za 38 %, število unikatnih ogledov pa za 35 %. 
Obiskovalci se na naši spletni strani zadržali v povprečju 
2 minuti in 35 sekund, okoli 30 % je bilo takih, ki se na 
našo stran vračajo.

2) Ogled strani nam pove, kolikokrat je bila neka stran ogledana. Upoštevani so vsi ogledi.
3) Unikatni ogledi združijo vse oglede iste strani v eni seji v en ogled. Če je npr. uporabnik v eni seji trikrat pogledal eno stran, so bili to trije 

ogledi strani in en unikatni ogled strani.

Ogledi spletne strani stat.si po mesecih, 2020



14

Obisk spletnih objav

Spletne objave oz. novice so najbolj ogledan SURS-
ov produkt. V 2020 jih je SURS izdal več kot 700, z 22 
vsebinskih področij, vse tudi v angleščini. Zabeležili smo 
591.117 unikatnih ogledov vseh spletnih objav. Med 
objavami na spletni strani stat.si, so bile največjega 
števila ogledov deležne objave s področja demografije 
(podpodročje Rojeni in umrli); objava z največ ogledi 
v celem letu je bila objava »Rojeni in umrli, Slovenija, 
januar–julij 2020«.

Anketa o spremljanju zadovoljstva uporabnikov je 
pokazala, da so med uporabniki, ki so v 2020 brali 
statistične objave na spletni strani, prevladovale ženske 
(58 %). Njihova povprečna starost je bila 44 let; med 
bralci objav oziroma vseh produktov so najmanjši delež 
sestavljali mladi do 24 let (7 %). Velika večina bralcev 
objav je imela višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (82 
%). Prevladovali so zaposleni (82 %); med bralci objav 
oziroma vseh produktov je bil delež zaposlenih najvišji. 
Večina jih je bila zaposlena v gospodarskem sektorju 
(47 %). Statistične podatke so uporabljali mesečno (37 
% bralcev), več kot 5 let (63 %) in za poslovne namene 
(60 %). 

Obisk podatkovne baze SiStat

Obisk drugih spletnih 
aplikacij

Med SURS-ovimi produkti je bila v letu 2020 zelo 
ogledana tudi aplikacija Regije in občine v številkah 
s 373.897 unikatnimi ogledi; zaznali smo občasna 
povečanja števila ogledov v povezavi z veljavnostjo 
ukrepov za zajezitev epidemije covida-19, saj 
obiskovalci strani v aplikaciji lahko hitro preverijo, v 
katero statistično regijo spada posamezna občina. 
Med SURS-ovimi uporabniki je že vrsto let med najbolj 
gledanimi tudi aplikacija Imena in rojstni dnevi (123.138 
unikatnih ogledov). Manj kot 20.000 unikatnih ogledov 
so dosegle aplikacije Kazalniki trajnostnega razvoja, 
Prebivalstvena piramida, Revalorizacija denarnih 
zneskov, STAGE, Krajevna imena. 

V podatkovni bazi SiStat je bilo konec leta 2020 na 
voljo približno milijarda podatkov v nekaj manj kot 
3.500 večdimenzionalnih tabelah. Unikatnih ogledov 
vstopnih strani vseh tabel za vsa vsebinska področja 
smo v celem letu našteli 390.704. Aktualno dogajanje, 
povezano z epidemijo covida-19, se je poznalo tudi pri 
ogledih tabel, predvsem tabele »Umrli po dnevu smrti, 
Slovenija, mesečno«, ki je bila najpogosteje ogledana 
tabela (14.309 unikatnih ogledov). 

Glede na rezultate ankete o spremljanju zadovoljstva 
uporabnikov med uporabniki podatkovne baze SiStat 
so v 2020 prevladovale ženske (57 %). Povprečna 
starost uporabnikov te baze je bila 44 let. Velika večina 
jih je imela višješolsko ali visokošolsko izobrazbo 
(82 %). Od teh jih je imela več kot polovica (52 %) 
visokošolsko univerzitetno izobrazbo, skoraj tretjina (29 
%) pa specializacijo, magisterij ali doktorat. Po statusu 
so prevladovali zaposleni (77 %), sledili so študenti (9 
%) in upokojenci (6 %). Največ jih je bilo zaposlenih v 
gospodarskem sektorju (44 %). Največji delež pa jih 
je SURS-ove statistične podatke uporabljalo mesečno 
(37 %) in več kot 5 let (65 %). Prevladovala je uporaba 
podatkov za poslovne namene (57 %). 



    15 

Pojavljanje na družbenih omrežjih 

SURS je navzoč na družbenih omrežjih Twitter, Facebook in od oktobra 2020 tudi na 
Instagramu. Na Facebooku in Instragramu ima SURS le slovenske profile, na Twitterju 
pa poleg slovenskega tudi angleški profil. Odziv in doseg na družbenih omrežjih redno 
spremljamo z orodji Twitter, Facebook in Instagram Analytics. Pojavljanje SURS na 
družbenih medijih je za SURS pomembno, saj z objavami na teh platformah pridobiva 
nove uporabnike statističnih podatkov, že pridobljene pa oskrbuje s svežimi objavami 
podatkov, predstavljenimi na lahkotnejši način.

Družbeno omrežje Facebook

V letu 2020 je skupni doseg vseh objav na Facebooku 
znašal več kot 2.000.000, kar pomeni, da so naše objave 
dosegle uporabnike Facebooka več kot 2.000.000-krat. 
V celem letu smo objavili 290 objav, v povprečju 24 
objav na mesec. Ob koncu leta 2020 smo imeli 7.516 
sledilcev, kar je 137 % več kot leto pred tem. 

Večji del naših »oboževalcev« na Facebooku (tistih, ki 
so všečkali stran), so bile ženske (64 %), medtem ko je 
bilo sledilcev moškega spola 34 %. Najbolj zastopana 
starostna skupina je bila skupina od 25 do 34 let, s 30 
%, sledila jim je skupina sledilcev, starih 35–44 let (23 
%). Največ sledilcev je bilo iz Slovenije, nekaj jih je bilo 
tudi iz Hrvaške in Avstrije. Največ sledilcev je bilo med 
prebivalci Ljubljane.

Objava, ki je imela največji doseg, največ všečkov 
in največ klikov, je bila objava, s katero smo izpeljali 

javno glasovanje za najboljšo raziskovalno nalogo na 
srednješolskem tekmovanju Evropske statistične igre. 

Če se omejimo na samo vsebino objave, pa je bila v 
letu 2020 najuspešnejša objava glede na doseg tista, v 
kateri smo objavili kratek video, v katerem smo prikazali 
število traktorjev. Ta objava je dosegla okoli 66.000 
uporabnikov Facebooka in imela 32.000 unikatnih 
ogledov videa v dolžini vsaj 3 sekunde. 

Uporabniki Facebooka so bili najbolj dejavni pri 
marčevski objavi s tematiko priimkov, povezanih z 
rastlinstvom in živalstvom. Zabeležili smo več kot 2.000 
aktivnih odzivov uporabnikov (všečkov, komentarjev, 
delitev). Na splošno pa se uporabniki najraje odzovejo 
na objave, ki se s različnih vidikov navezujejo na 
krajevna imena ter na imena in priimke prebivalcev 
Slovenije. 
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Objava na Facebooku z največjim odzivom sledilcev (objavljena 3. marca 2020)
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Družbeno omrežje Twitter

Na slovenskem profilu SURS na Twitterju  smo v 2020 
objavili 1.251 tvitov in dosegli 2.918.000 prikazov naših 
objav. Leto 2020 smo začeli s 5.375 sledilci profila in 
končali s 7.292 sledilci (36- odstotno povečanje). 

Tudi na Twitterju imajo največ prikazov ter največji 
odziv (všečki, delitve) objave, povezane z imeni krajev 
ter prebivalcev, pa tudi objave, v katerih povežemo s 
statistiko odlične dosežke naših športnikov. V letu 2020 
je bil na primer najuspešnejši tvit tisti, če sodimo po 
odzivih sledilcev, ki je bil povezan s športnim dosežkom 
kolesarja Rogliča. 

Objava na Twitterju z največjim odzivom 
sledilcev, 2020 

Na angleškem profilu na Twitterju  smo objavili 846 
tvitov in dosegli 527.700 prikazov naših objav. Konec 
leta 2020 smo imeli 8.253 sledilcev (16 % več kot pred 
enim letom).

Kljub temu da ima angleški profil več sledilcev, opažamo 
trend, da je slovenski profil aktivnejši, da so sledilci 
tam bolj odzivni, komentirajo, všečkajo objave in jih 
posredujejo naprej svojim sledilcem. 

Družbeno omrežje Instagram

V letu 2020 je Statistični urad RS odprl tudi profil na 
Instagramu. Od 20. 10. 2020, ko smo objavili prvo 
objavo, pa do 31. 12. 2020 smo objavili 38 objav, od 
tega 25 v kampanji Statistični adventni koledar, ki 
je potekala od 1. 12. 2020 do 25. 12. 2020. V dveh 
mesecih smo pridobili približno 450 sledilcev, od tega 
skoraj polovico v decembrski kampanji. Večina sledilcev 
je bila iz Slovenije, od tega 42 % iz Ljubljane. Po spolu 
so prevladovale ženske (60 %), moških je bilo 40 %. 
Skoraj 80 % vseh naših sledilcev v 2020 na IG-ju je bilo 
starih od 18 do 44 let, največ jih je bilo starih od 25 do 34 
let (35,2 %). Naši sledilci so najbolj dejavni okoli 18. ure.
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Pojavljanje na spletu in v spletnih medijih

SURS spremlja pojavljanje v tiskanih medijih, radiu in na TV z dnevnim klipingom. Za 
pojavljanje na spletu oz. spletnih medijih pa dnevno uporablja orodje Mediatoolkit, ki 
omogoča tudi analizo pojavljanja in doseg. Pojavljanje se spremlja na podlagi ključnih 
besed, povezanih s SURS. 

Od 1. februarja 2020 do 31. decembra 2020 smo bili na spletu omenjeni skoraj 12.000-
krat. 52 % je bilo omemb na spletnih medijih, 43 % na Twitterju in 4 % na Facebooku. 
Ocenjen doseg vseh omemb od 1. februarja do 31. decembra 2020 je približno 7 
milijonov oseb. Dobro polovico skupnega dosega so prispevali spletni mediji, 30 % 
Facebook in 18 % Twitter.

Analiza je pokazala, da sta število omemb in doseg objav, povezanih s SURS, 
na spletnih medijih (npr. na novičarskih portalih) približno enaka kot na družbenih 
omrežjih. K številu omemb in dosegu objav zelo veliko prispevajo spletni mediji z 
veliko bazo uporabnikov in posamezni vplivneži na družbenih omrežjih, ki v svojih 
objavah omenijo SURS. Tudi naše lastne objave na spletni strani stat.si, Facebooku 
in Twitterju pomembno prispevajo k pojavnosti na spletu. 
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Delavnice za uporabnike

Na delavnicah predstavljamo statistične podatke in njihovo uporabo za določeno 
skupino uporabnikov, ki izrazijo željo. Uporabniki nam prek delavnic sporočijo tudi 
svoje potrebe. Najpogosteje jih izvajamo na osnovnih in srednjih šolah, na fakultetah, 
za uporabnike s področja medijev, lokalne samouprave in državne uprave.

V 2020 smo izvedli 10 delavnic za dijake in učitelje ter 
študente

Predavali smo približno 200 dijakom po različnih 
srednjih šolah, 50 študentom, za približno 160 
dijakov pa smo izvedli delavnice prek Zooma. Kot 
priprave na tekmovanje Evropske statistične igre 
smo dijakom in mentorjem ponudili izobraževanja na 
daljavo (Zoom). Takih delavnic, vsebinsko različnih, 
smo pripravili 6. Udeležilo se jih okoli 170 dijakov in 
40 srednješolskih učiteljev.
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Testi uporabnosti

Na SURS smo v letu 2020 izvajali krajše priložnostne teste uporabnosti za posamezne 
spletne strani in aplikacije, ki so se v letu 2020 razvijale ali prenavljale ali se še razvijajo 
ali prenavljajo. Z njimi preverjamo, ali bo produkt razumljiv in do uporabnika dovolj 
prijazen, hkrati pa iščemo nove načine za čim boljšo uporabniško izkušnjo. Uvedli smo 
prakso, da pred začetkom uvedbe nove strani ali aplikacije razvijemo prototip in ga 
»potestiramo« med uporabniki.

V letu 2020 smo izvedli dva projekta tudi v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede, 
v okviru predmeta Praktikum spletnega nastopa, ki ga izvaja doc. dr. Andraž Petrovčič. 
Študenti so v dveh projektnih skupinah s testi uporabnosti preverjali uporabniško 
izkušnjo spletnega mesta stat.si in spletnih novic. Zaradi epidemije covida-19 so 
testiranja potekala prek Zooma.

Rezultati testiranja spletnega mesta stat.si so pokazali, da uporabniki sicer večinoma 
najdejo informacije oz. podatke, ki jih potrebujejo, vendar porabijo za to več nepotrebnih 
klikov. Udeleženci testa uporabnosti so bili najuspešnejši pri naročanju na objave, 
najmanj uspešni pa pri uporabi primarne in sekundarne navigacije. Izkazalo se je tudi, 
da uporabniki spletno mesto stat.si dojemajo kot vir podatkov, in ne kot vir novic. 
Pri spletnih novicah se je s pomočjo testiranja A/B preverjala uporabniška izkušnja 
med spletnimi novicami SURS-a in statističnim uradom Nizozemske. Ugotovitve so 
pokazale, da so udeleženci lažje krmarili po novici SURS-a kot po objavi nizozemskega 
statističnega urada. Obe projektni skupini sta v poglobljenem poročilu pripravili tudi 
predloge za izboljšave. 
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