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SPLETNE STATISTIKE – POJASNILA 
 

UVOD 
 
Namen dokumenta, da vam olajša iskanje želenih podatkov na naši spletni strani 
 
Na spletnih prikazih (http://statistike.cmepius.si/) prikazujemo podatke o projektih in mobilnostih iz 
treh različnih programov: 

 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE – (obdobje 2007 -2013) – v nadaljevanju VŽU; 

 ERAMUS+ - (obdobje 2014-2020) - v nadaljevanju E+; 

 NFM (obdobje 2013-2016). 
V letu 2017 smo dodali podatke za eTwinning, ki je trenutno del programa Erasmus+.  
Za eTwinning prikazujemo podatke od leta 2007 naprej. 
 

 
UVODNA STRAN - http://statistike.cmepius.si/ 
 

Na uvodni strani spletnih statistik prikazujemo najbolj osnovne informacije o sodelovanju v naših 

programih. Stran je razdeljena na dva dela. V zgornjem delu se nahajajo splošne informacije o 

sodelovanju v naših programih (npr. poraba sredstev, število udeležencev,...). V spodnjem delu pa so 

na voljo informacijo po področjih izobraževanja (s klikom na »plus« v spodnjem desnem kotu pridete 

do več informacij). 

 

 
 
 

http://statistike.cmepius.si/
http://www2.cmepius.si/vzu/vse-o-vzu.html
http://www.erasmusplus.si/
http://www2.cmepius.si/nfm.html
https://www.cmepius.si/solsko-izobrazevanje/etwinning/
http://statistike.cmepius.si/


STRAN Z VEČ PODROBNOSTMI  (s klikom na »Želim izvedeti več«) 
 
Če na prvi strani kliknete na gumb »Želim izvedeti več«, se vam odpre spletna stran, kjer lahko 
pridobite bolj natačne informacije o sodelovanju v naših programih.  
V osnovi se vam prikažejo podatki o sodelovanju v projektih, kar je razvidno v levem delu, ko imate pri 
Nivo prikaza izbrano opcijo »Projekti«, v kolikor želite videti informacije o posameznikih morate izbrati 
eno izmed možnosti v okviru »Posamezniki«. 
 
Spodaj je prikaz spletne strani, ki je razdeljena na tri dele.  
V levem delu (obrobljen z rdečo) je območje filtrov oz. območje, kjer določite, katere podatke želite 
videti. 
V desnem zgornjem delu (obrobljen z modro) je zemljevid, kjer lahko s pomočjo iskalnika poiščete 
vašo organizacijo in preverite, koliko je sodelovala v naših programih. 
V kolikor v levem delu (filtri) pri Nivoju prikaza izberete Posameznike namesto Projektov se bo 
zemljevid Slovenije zamenjal z zemljevidom Evrope oz. Sveta. 
V desnem spodnjem delu (obrobljen z zeleno) pa je tabela, ki prikazuje različne podatke glede na tip 
organizacije, ki sodelujejo v naših programih. 
 
V nadaljevanju bomo vsak od teh treh delov pogledati bolj podrobno: 

 
 
 
 
 
 

http://statistike.cmepius.si/stat/index.php#filter[field][]=FIELD_ALL&filter[selected_org_code]=&filter[sub_display]=&filter[region]=&filter[country_code]=&filter[data_type][]=DT_PROJ_SOD&filter[data_type][]=DT_PROJ_MOB&filter[data_source][]=ALL&filter[call_year][]=CALLALL&filter[display]=display_st_inst_oddale_vlogo


 

Izbor podatkov – leva stran 
 

 
Še nekaj dodatnih pojasnil oz razlag:  
 
Znotraj nivoja prikaza projektov lahko izberete med: 

 Projekti mobilnosti 

Projekti mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne 

učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. 

 Projekte sodelovanja 

V okviru teh projektov je namen spodbuditi izmenjavo dobrih praks ter razvoj, prenos in 

implementacijo inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski 

ravni. Projekti so produktno naravnani in se zaključijo z enim ali več projektnimi rezultati. 

 Projekte na daljavo (eTwinning) 

Projekti, ki podpirajo in spodbujajo uporabo sodobnih informacijsko kumikacijskih tehnologij 

(IKT) v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol. 



(!!!) Zaradi različnih vrst podatkov, ki jih imamo za projekte eTwinning in ostale tipe projektov 

(sodelovanja, mobilnosti), na Nivoju prikazov ne morete hkrati izbrati vseh tipov projektov. Lahko 

izberete samo Projekte na daljavo (eTwinning). Ne morete pa hkrati izbrati npr. Projekte sodelovanja 

in Projekte na daljavo (eTwinning). 

Znotraj nivoja posameznikov pa ločimo podatke na učeče se (dijaki, študenti,...) in osebje (učitelji, 

profesorji, strokovno osebje,...). 

Znotraj posamezne skupine (učeči se, osebje) pa prikazujejo podatke glede na to, ali gre za mobilnosti 

iz Slovenije v tujino (Mobilnost v tujino) ali pa gre za mobilnosti iz tujine v Slovenijo (Mobilnost iz 

tujine). 

Zemljevid 
 
Pri zemljevidu imate možnost izbora vnaprej pripravljenih prikazov (s klikom na jeziček se vam prikažejo 
možnosti). Štirje prikazi so ločeni na to, ali prikazujejo posamezne organizacije ali po statističnih regijah 
in ali prikazujejo podatke za oddane vloge ali odobrene projekte. 
 
S klikom na »+« ali »-» v desnem spodnjem kotu lahko posamezen kraj, mesto približate ali oddaljite. 
 

 



 
 
 
 
Druga možnost, ki jo zemljevid omogoča je iskanje po posameznih organizacijah. 
V iskalnik vpišete organizacijo, ki jo želite najti na zemljevidu (primer slika spodaj). 
S potrditvijo organizacije vam bo zemljevid pokazal lokacijo organizacije in pod zemljevidom se vam 
odpre okno z več informacijami o sodelovanje te organizacije. Podatki pod zemljevidom so razdeljeni 
na dva dela:  

 »Splošno« - splošne informacije o organizaciji, kot so število projektov, sredstev 

 »Zaključeni projekti« - informacije o zaključenih projektih, glede na posamezen program ter 
informacije o odobrenih in porabljenih sredstvih. 

Podrobno je tabela razložena spodaj. 
 



  



Tabela pod zemljevidom 
 
Tabela pod zemljevidom prikazuje podrobnejše informacije po tipu organizacije. Več informacij najdete v spodnjem prikazu. 
S klikom na posamezen tip organizacije se vam odpre poimenski seznam organizacij z enakimi podatki, kot so na voljo v prvotni tabeli. 
 

 
 
 
 
 



Zemljevid – prikaz »Posamezniki«  

 
V kolikor boste na levi strani izbrali, da želite imeti več informacij o »Posameznikih«, se vam spremenil zemljevid iz zemljevida Slovenije v zemljevid Evrope 
oz. Sveta. Zemljevid vam tudi informacije po državah in sicer: število mobilnosti, ki smo jih izvedli v določeno državo, povprečno trajanje teh mobilnosti, 
višina dotacije, ki jo je prejel posameznik. 
Ko se z miško postavite na posamezno državo, se vam odpre okno s podrobnimi informacijami o izbrani državi (primer slika spodaj) 

 
 
 
 
 
  



Tabela pod zemljevidim – prikaz »Posamezniki« 
 

V kolikor boste na levi strani izbrali, da želite imeti več informacij o »Posameznikih«, se vam pod zemljevidom prikazala malce drugačna tabela, kot je to pri 

projektih. Spodaj so podrobmo razložena posamezna polja. 

 

 


