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Poročilo o dosežkih MojaObčina.si/Brezovica 

Unikatni obiskovalci 

Spletno mesto MojaObčina.si/Brezovica v zadnjem polletju povprečno mesečno obišče  

17.858 unikatnih obiskovalcev, kar znaša 159% glede na število prebivalcev v občini.  

 

Graf 1: Število unikatnih obiskovalcev MojaObčina.si/Brezovica v zadnjem obdobju. 

Avtorice in avtorji 

Spletno mesto MojaObčina.si/Brezovica je v lanskem letu zabeležilo 197 registriranih 

avtoric in avtorjev. To je 13,22% več v primerjavi s predlani. 

 

Graf 2: Število registriranih avtoric in avtorjev na MojaObčina.si/Brezovica v letu 2020. 
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Dodana vsebina 

Na MojaObčina.si/Brezovica je bilo lani dodanih 3.271 dogodkov in novic, kar je 26,34% 

več kot leto prej. Samo novic pa je bilo dodanih 76,62% več v primerjavi z letom 2019. 

 

Graf 3: Število dodanih vsebin na MojaObčina.si/Brezovica v letu 2020. 

Prejemniki tedenskih e-novic 

Na tedenske e-novice je bilo v letu 2020 naročenih 1.455 občank in občanov, kar je za 

dobrih 14% več kot leta 2019. 

 

Graf 4: Število prejemnikov tedenskih e-novic v letu 2020. 
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Vaše najodmevnejše objave na centralni Facebook strani MojaObčina.si 
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Predlogi za prihodnje usmeritve 

Vaših odličnih rezultatov se veselimo tudi na uredništvu MojaObčina.si. Zgornji podatki kažejo na uspešno sodelovanje, 

predvsem pa na vedno večjo učinkovitost vaše občine na področju lokalnega obveščanja kot tudi na področju širše 

promocije v slovenskem medijskem prostoru. 

Ob tej priložnosti vas vabimo, da nas spomnite na tista dogajanja v vaši občini, ki so vam pomembna. Tako vam jih 

bomo lahko pravočasno in ustrezno izpostavili. Če pa se vam poraja kakšna nova ideja ali vprašanje v zvezi s 

povečanjem promocije, nas kontaktirajte na 01 620 88 27 ali na podpora@mojaobcina.si. Z veseljem vam bomo 

pomagali tudi s svojimi predlogi in za vas uredili vse potrebno. 

 

Za pridobljene rezultate Vam čestitamo in Vam želimo uspešno delo še naprej. 

Hvala za zaupanje. 

 

Uredništvo portala MojaObčina.si 

 

 


