
 
 
Obdobje merjenja: MAJ 2009 

  
Spletna stran Doseg (Slovenija) Doseg % 

(Slovenija) 
Prikazi 

(Slovenija) 
Ocenjen dodatni 

doseg - tujina Trend dosega 

1 najdi.si 595.864 52,4% 57.031.089 35.472 -1,2% 
2 24ur.com 585.283 51,5% 81.080.208 37.958 -1,9% 
3 siol.net 461.004 40,6% 39.189.311 37.144 -4,2% 
4 rtvslo.si 418.727 36,8% 26.768.691 41.783 -4,1% 
5 bolha.com 369.729 32,5% 27.718.316 32.644 -0,7% 
6 tis.telekom.si 340.236 29,9% 3.411.629 22.471 -0,1% 
7 zurnal24.si 309.007 27,2% 22.565.141 21.264 8,5% 
8 *avto.net 289.950 25,5% 63.607.801 32.629 -0,5% 
9 delo.si 231.415 20,4% 7.267.101 25.383 -6,4% 
10 mojvideo.com 230.807 20,3% 5.309.797 52.879 0,7% 
11 dnevnik.si 215.811 19,0% 4.010.712 16.223 -5,8% 
12 genspot.com 211.008 18,6% 4.167.637 25.906 -1,8% 
13 finance.si 201.924 17,8% 8.565.674 15.395 1,0% 

* avto.net - 5.5. in 6.5. izpad prometa, zaradi vzdrževalnih del na spletni strani. 
 
Spletna stan: Spletna stran, ki sodeluje v projektu MOSS 
Doseg (Slovenija): Doseg pove koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno stran. 
Doseg % (Slovenija): V odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat 
obiskali izbrano spletno stran in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju. 
Prikazi (Slovenija): Prikaz strani je dogodek med katerim si obiskovalec ogleduje spletno stran. Prikazi iz slovenskih IP številk so dogodki med katerimi si 
uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran. 
Ocenjen dodatni doseg - tujina: Ocenjeni dodatni doseg predstavlja minimalno število ocenjenih piškotkov, katerih IP številke niso slovenske, a so morali 
obstajati v izbranem časovnem obdobju na dotični spletni strani, saj so generirali določeno število prikazov strani. 
Trend dosega: Razlika med zaporednima mesečnima dosegoma (maj 2009 in april 2009) izražena v odstotkih. 



 

 
 
Obdobje merjenja: MAJ 2009 

  
Spletna stran Doseg (Slovenija) Doseg % 

(Slovenija) 
Prikazi 

(Slovenija) 
Ocenjen dodatni 

doseg - tujina Trend dosega 

14 infocity.si 162.889 14,3% 659.273 10.663 -5,4% 
15 ringaraja.net 160.018 14,1% 4.686.790 7.469 4,2% 
16 vecer.com 140.326 12,4% 3.558.249 14.349 24,4% 
17 igre123.com 133.015 11,7% 8.396.340 51.346 -7,6% 
18 *kulinarika.net 132.731 11,7% 3.543.650 8.513 n.a. 
19 zadovoljna.si 127.102 11,2% 1.183.715 5.420 -10,2% 
20 napovednik.com 123.096 10,8% 1.461.211 6.156 1,0% 
21 izklop.com 122.631 10,8% 4.875.341 5.843 -9,1% 
22 vizita.si 121.098 10,7% 724.828 5.768 11,3% 
23 poptv.si 120.414 10,6% 1.540.544 5.228 -6,2% 
24 nepremicnine.net 103.915 9,1% 17.042.010 5.322 3,3% 
25 cekin.si 103.826 9,1% 404.610 4.643 80,1% 
26 mojedelo.com 94.608 8,3% 2.444.394 5.513 1,2% 

*kulinarika.net - od 1.5. do 6.5. izpad prometa, zaradi vzdrževalnih del na spletni strani. 
 
Spletna stan: Spletna stran, ki sodeluje v projektu MOSS 
Doseg (Slovenija): Doseg pove koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno stran. 
Doseg % (Slovenija): V odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat 
obiskali izbrano spletno stran in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju. 
Prikazi (Slovenija): Prikaz strani je dogodek med katerim si obiskovalec ogleduje spletno stran. Prikazi iz slovenskih IP številk so dogodki med katerimi si 
uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran. 
Ocenjen dodatni doseg - tujina: Ocenjeni dodatni doseg predstavlja minimalno število ocenjenih piškotkov, katerih IP številke niso slovenske, a so morali 
obstajati v izbranem časovnem obdobju na dotični spletni strani, saj so generirali določeno število prikazov strani. 
Trend dosega: Razlika med zaporednima mesečnima dosegoma (maj 2009 in april 2009) izražena v odstotkih. 
 



 

 
 
Obdobje merjenja: MAJ 2009 

  
Spletna stran Doseg (Slovenija) Doseg % 

(Slovenija) 
Prikazi 

(Slovenija) 
Ocenjen dodatni 

doseg - tujina Trend dosega 

27 salomon.si 94.190 8,3% 4.645.444 6.138 -0,1% 
28 rabim.info 90.949 8,0% 384.917 3.646 12,2% 
29 *ceneje.si 87.563 7,7% 1.172.431 5.193 n.a. 
30 shrani.si 85.455 7,5% 1.439.248 22.734 -2,1% 
31 slonep.net 81.016 7,1% 632.027 3.868 -0,9% 
32 bibaleze.si 79.782 7,0% 874.982 2.977 -30,9% 
33 planet-lepote.com 78.227 6,9% 1.175.947 3.971 n.a. 
34 cosmopolitan.si 75.786 6,7% 2.154.636 3.377 8,2% 
35 vest.si 74.514 6,6% 647.329 3.533 n.a. 
36 kompas.si 74.125 6,5% 853.164 4.233 -15,8% 
37 indirekt.si 73.721 6,5% 677.100 4.421 n.a. 
38 obala.net 71.841 6,3% 3.049.075 5.674 2,6% 
39 radio1.si 64.850 5,7% 709.661 2.971 -11,7% 

* ceneje.si - določeni predeli spletne strani se osvežujejo z AJAX pristopom. Ti deli niso merjeni v celoti in je zato skupno število prikazov manjše, kot bi bilo 
sicer. 
 
Spletna stan: Spletna stran, ki sodeluje v projektu MOSS 
Doseg (Slovenija): Doseg pove koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno stran. 
Doseg % (Slovenija): V odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat 
obiskali izbrano spletno stran in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju. 
Prikazi (Slovenija): Prikaz strani je dogodek med katerim si obiskovalec ogleduje spletno stran. Prikazi iz slovenskih IP številk so dogodki med katerimi si 
uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran. 
Ocenjen dodatni doseg - tujina: Ocenjeni dodatni doseg predstavlja minimalno število ocenjenih piškotkov, katerih IP številke niso slovenske, a so morali 
obstajati v izbranem časovnem obdobju na dotični spletni strani, saj so generirali določeno število prikazov strani. 
Trend dosega: Razlika med zaporednima mesečnima dosegoma (maj 2009 in april 2009) izražena v odstotkih. 



 

 
 
Obdobje merjenja: MAJ 2009 

  
Spletna stran Doseg (Slovenija) Doseg % 

(Slovenija) 
Prikazi 

(Slovenija) 
Ocenjen dodatni 

doseg - tujina Trend dosega 

40 avtomobilizem.com 64.448 5,7% 1.816.407 7.604 -2,5% 
41 racunovodja.com 64.306 5,7% 711.900 3.414 10,6% 
42 mladina.si 60.782 5,4% 536.674 5.977 -9,3% 
43 viva.si 59.616 5,3% 145.551 2.484 n.a. 
44 podsvojostreho.net 58.817 5,2% 1.122.812 3.272 0,0% 
45 studentski-servis.com 58.574 5,2% 1.765.611 1.621 3,0% 
46 njena.si 57.436 5,1% 320.890 2.299 2,8% 
47 lunin.net 56.484 5,0% 657.327 3.294 -1,4% 
48 tocnoto.si 54.654 4,8% 552.263 2.456 6,3% 
49 playboy.si 53.783 4,7% 944.914 3.709 36,0% 
50 podarimo.si 53.190 4,7% 2.387.938 2.181 1,2% 
51 sexation.info 52.389 4,6% 946.006 6.287 2,5% 
52 matkurja.com 49.049 4,3% 337.546 4.552 -2,0% 

 
Spletna stan: Spletna stran, ki sodeluje v projektu MOSS 
Doseg (Slovenija): Doseg pove koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno stran. 
Doseg % (Slovenija): V odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat 
obiskali izbrano spletno stran in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju. 
Prikazi (Slovenija): Prikaz strani je dogodek med katerim si obiskovalec ogleduje spletno stran. Prikazi iz slovenskih IP številk so dogodki med katerimi si 
uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran. 
Ocenjen dodatni doseg - tujina: Ocenjeni dodatni doseg predstavlja minimalno število ocenjenih piškotkov, katerih IP številke niso slovenske, a so morali 
obstajati v izbranem časovnem obdobju na dotični spletni strani, saj so generirali določeno število prikazov strani. 
Trend dosega: Razlika med zaporednima mesečnima dosegoma (maj 2009 in april 2009) izražena v odstotkih. 



 

 
 
Obdobje merjenja: MAJ 2009 

  
Spletna stran Doseg (Slovenija) Doseg % 

(Slovenija) 
Prikazi 

(Slovenija) 
Ocenjen dodatni 

doseg - tujina Trend dosega 

53 mediaspeed.net 48.607 4,3% 2.663.651 5.082 4,8% 
54 btc-city.com 48.221 4,2% 416.237 3.978 17,6% 
55 emka.si 46.949 4,1% 298.688 2.293 n.a. 
56 potovanje.si 46.119 4,1% 692.822 2.137 -5,4% 
57 planet.si 44.311 3,9% 1.394.977 2.119 -5,7% 
58 aktivna.si 43.979 3,9% 302.542 1.586 45,2% 
59 sport1.si 43.386 3,8% 497.447 2.592 -4,8% 
60 bringler.com 40.393 3,6% 408.267 6.010 9,7% 
61 gorenjskiglas.si 39.983 3,5% 154.164 1.877 -0,9% 
62 bicikel.com 39.289 3,5% 1.147.149 2.750 n.a. 
63 avto-magazin.si 37.983 3,3% 258.193 2.497 0,8% 
64 nogomania.com 35.812 3,2% 3.521.659 2.152 0,8% 
65 glasujzame.com 33.529 3,0% 9.333.358 1.310 -9,8% 

 
Spletna stan: Spletna stran, ki sodeluje v projektu MOSS 
Doseg (Slovenija): Doseg pove koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno stran. 
Doseg % (Slovenija): V odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat 
obiskali izbrano spletno stran in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju. 
Prikazi (Slovenija): Prikaz strani je dogodek med katerim si obiskovalec ogleduje spletno stran. Prikazi iz slovenskih IP številk so dogodki med katerimi si 
uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran. 
Ocenjen dodatni doseg - tujina: Ocenjeni dodatni doseg predstavlja minimalno število ocenjenih piškotkov, katerih IP številke niso slovenske, a so morali 
obstajati v izbranem časovnem obdobju na dotični spletni strani, saj so generirali določeno število prikazov strani. 
Trend dosega: Razlika med zaporednima mesečnima dosegoma (maj 2009 in april 2009) izražena v odstotkih. 



 

 
 
Obdobje merjenja: MAJ 2009 

  
Spletna stran Doseg (Slovenija) Doseg % 

(Slovenija) 
Prikazi 

(Slovenija) 
Ocenjen dodatni 

doseg - tujina Trend dosega 

66 telekom.si 32.914 2,9% 198.597 2.821 n.a. 
67 diva.si 30.896 2,7% 1.021.021 1.684 -3,9% 
68 avtocenter.si 29.658 2,6% 333.007 2.146 1,1% 
69 elle.si 28.502 2,5% 168.386 1.320 27,3% 
70 brezplacne-igre.com 28.452 2,5% 495.731 1.485 -4,4% 
71 rbd.si 26.479 2,3% 1.089.713 3.986 -5,8% 
72 govori.se 25.766 2,3% 295.797 1.350 -29,4% 
73 strojnistvo.com 25.314 2,2% 328.116 1.729 0,3% 
74 tekaskiforum.net 25.005 2,2% 655.717 1.169 20,1% 
75 aperio.si 24.843 2,2% 181.110 1.269 n.a. 
76 smrklja.si 24.830 2,2% 1.087.846 1.211 0,8% 
77 eetaq.si 23.825 2,1% 482.314 1.002 7,4% 

 
Spletna stan: Spletna stran, ki sodeluje v projektu MOSS 
Doseg (Slovenija): Doseg pove koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno stran. 
Doseg % (Slovenija): V odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat 
obiskali izbrano spletno stran in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju. 
Prikazi (Slovenija): Prikaz strani je dogodek med katerim si obiskovalec ogleduje spletno stran. Prikazi iz slovenskih IP številk so dogodki med katerimi si 
uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran. 
Ocenjen dodatni doseg - tujina: Ocenjeni dodatni doseg predstavlja minimalno število ocenjenih piškotkov, katerih IP številke niso slovenske, a so morali 
obstajati v izbranem časovnem obdobju na dotični spletni strani, saj so generirali določeno število prikazov strani. 
Trend dosega: Razlika med zaporednima mesečnima dosegoma (maj 2009 in april 2009) izražena v odstotkih. 



 

 
 
Obdobje merjenja: MAJ 2009 

  
Spletna stran Doseg (Slovenija) Doseg % 

(Slovenija) 
Prikazi 

(Slovenija) 
Ocenjen dodatni 

doseg - tujina Trend dosega 

78 *slowwwenia.com 23.086 2,0% 140.484 1.922 n.a. 
79 menshealth.si 22.355 2,0% 93.426 970 33,9% 
80 simpatije.com 21.076 1,9% 1.452.303 2.360 -4,4% 
81 druzina.si 20.675 1,8% 102.366 1.924 -7,5% 
82 sobotainfo.com 20.322 1,8% 1.202.014 995 7,5% 
83 novogradnje.si 19.145 1,7% 157.620 1.003 2,2% 
84 radiokrka.com 18.720 1,7% 405.543 944 n.a. 
85 moto-magazin.si 18.268 1,6% 105.105 1.400 16,0% 
86 zps.si 17.906 1,6% 112.356 715 -10,5% 
87 otroski.com 17.302 1,5% 193.270 312 -13,2% 
88 iskreni.net 16.387 1,4% 108.956 611 n.a. 
89 **adria.si 14.233 1,3% 144.921 13.636 -18,6% 
90 razgledi.net 13.340 1,2% 70.031 965 -23,9% 

*slowwwenia.com - spletna stran se je pridružila meritvi 8.5.2009. 
** adrija.si - od 1.5. do 7.5. izpad prometa, zaradi vzdrževalnih del na spletni strani.   
 
Spletna stan: Spletna stran, ki sodeluje v projektu MOSS 
Doseg (Slovenija): Doseg pove koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno stran. 
Doseg % (Slovenija): V odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat 
obiskali izbrano spletno stran in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju. 
Prikazi (Slovenija): Prikaz strani je dogodek med katerim si obiskovalec ogleduje spletno stran. Prikazi iz slovenskih IP številk so dogodki med katerimi si 
uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran. 
Ocenjen dodatni doseg - tujina: Ocenjeni dodatni doseg predstavlja minimalno število ocenjenih piškotkov, katerih IP številke niso slovenske, a so morali 
obstajati v izbranem časovnem obdobju na dotični spletni strani, saj so generirali določeno število prikazov strani. 
Trend dosega: Razlika med zaporednima mesečnima dosegoma (maj 2009 in april 2009) izražena v odstotkih. 



 
 
Obdobje merjenja: MAJ 2009 

  
Spletna stran Doseg (Slovenija) Doseg % 

(Slovenija) 
Prikazi 

(Slovenija) 
Ocenjen dodatni 

doseg - tujina Trend dosega 

91 joker.si 13.214 1,2% 486.385 645 n.a. 
92 golfportal.info 12.381 1,1% 176.020 882 113,3% 
93 spletnenovice.net 11.614 1,0% 34.258 404 n.a. 
94 primorske.si 11.376 1,0% 165.801 921 n.a. 
95 popotovanje.si 9.850 0,9% 53.655 387 -0,1% 
96 agencijanet.si 9.489 0,8% 27.006 495 -3,1% 
97 dostop.si 9.181 0,8% 138.783 314 n.a. 
98 kapodol.com 8.044 0,7% 269.795 293 4,8% 
99 blogorola.com 7.459 0,7% 32.371 1.574 n.a. 
100 demokracija.si 7.000 0,6% 40.778 434 n.a. 
101 bravo.si 6.761 0,6% 67.732 369 0,1% 
102 prostimet.com 5.798 0,5% 351.109 474 -7,2% 
103 *energetika.net 5.719 0,5% 49.333 931 -40,9% 
104 pesem.si 4.473 0,4% 206.431 200 n.a. 
105 etajnica.com 2.774 0,2% 14.738 125 4,2% 

*energetika.net - od 1.5. do 4.5. izpad prometa, zaradi vzdrževalnih del na spletni strani. 
 
Spletna stan: Spletna stran, ki sodeluje v projektu MOSS 
Doseg (Slovenija): Doseg pove koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno stran. 
Doseg % (Slovenija): V odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat 
obiskali izbrano spletno stran in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju. 
Prikazi (Slovenija): Prikaz strani je dogodek med katerim si obiskovalec ogleduje spletno stran. Prikazi iz slovenskih IP številk so dogodki med katerimi si 
uporabniki iz slovenskih IP številk ogledujejo spletno stran. 
Ocenjen dodatni doseg - tujina: Ocenjeni dodatni doseg predstavlja minimalno število ocenjenih piškotkov, katerih IP številke niso slovenske, a so morali 
obstajati v izbranem časovnem obdobju na dotični spletni strani, saj so generirali določeno število prikazov strani. 
Trend dosega: Razlika med zaporednima mesečnima dosegoma (maj 2009 in april 2009) izražena v odstotkih. 


