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1 VIZIJA IN POSLANSTVO 

1.1 Vizija 

Mednarodna Evro-sredozemska univerza (EMUNI univerza) s sedežem v Sloveniji bo znatno 

prispevala k razvijanju visokošolskega in raziskovalnega prostora in k trajnostnemu razvoju 

širšega družbeno-ekonomskega in kulturnega okolja v EUROMED državah, prav tako pa tudi k 

prepoznavnosti Slovenije v regiji – Unija za Sredozemlje. 

1.2 Poslanstvo 

EMUNI univerza je mednarodna zveza univerz s sedežem v Sloveniji. Predstavlja enega izmed 

šestih projektov Unije za Sredozemlje, potrjenih v okviru skupne deklaracije, sprejete v Parizu 

13. 7. 2009. Poslanstvo EMUNI univerze je predvsem: 

- dvig kakovosti visokega šolstva z izvajanjem študijskih in raziskovalnih programov,  

- postati mednarodna univerza, ki bo upoštevala kulturno različnost, 

- vzpostaviti univerzitetno okolje, ki bo spodbudno vplivalo na povezovanje različnih narodov in 

kultur v akademski sferi, 

- zagotoviti administrativno, operativno in materialno infrastrukturo, ki bo omogočala delovanje 

univerze. 

 

Cilj EMUNI univerze je ustvariti specializirane študijske programe med evro-sredozemskimi 

univerzami. Študijski programi bodo pokrivali teme in področja, pomembna za evro-sredozemski 

prostor. Študijski programi oz. deli študijskih programov bodo izvajani na EMUNI univerzi in na 

drugih univerzah, soustanoviteljicah EMUNI univerze. 

 

Ena izmed poglavitnih dejavnosti EMUNI univerze je tudi raziskovalna dejavnost, ki je eden 

izmed pomembnih dejavnikov za razvoj, uspešnost in kakovost univerze. 

 

Temeljno poslanstvo univerze je s svojimi dejavnostmi na področju visokošolskega izobraževanja 

in raziskav prispevati h krepitvi medkulturnega dialoga v evro-sredozemski regiji in prednostnih 

nalog ter ciljev Barcelonskega procesa, ki je v širšem smislu vključen tudi v Unijo za 

Sredozemlje. 

1.3 EMUNI Razvojna Strategija 2014-2018 

EMUNI univerza je oblikovala EMUNI razvojno strategijo za obdobje 2014–2018. Razprave o 

strategiji razvoja EMUNI univerze so se večkrat odvijale na zasedanjih organov EMUNI univerze. 

V letu 2013 smo s samoevalvacijskimi poročili ter razpravami na zasedanjih organov EMUNI 

univerze še dodatno okrepili podlago za oblikovanje strategije razvoja. 

 

Upravni odbor EMUNI univerze je na svoji 23. seji, dne 21. 11. 2013, potrdil izhodišča EMUNI 

razvojne strategije 2014–2018. EMUNI razvojna strategija 2014–2018 bo sprejeta v začetku 

leta 2014. Skladno s strategijo in z delovnim načrtom bo EMUNI univerza v letu 2014 

zasledovala in uresničevala zastavljene cilje.   
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2 PREDSTAVITEV 

 

Popolno ime univerze: Evro-sredozemska univerza 

Skrajšano ime: EMUNI univerza  

Ime v angleškem jeziku: Euro-Mediterranean University 

Skrajšano ime v angleškem jeziku: EMUNI University 

Ime v francoskem jeziku: Univeristé Euro-Méditerranéenne 

Skrajšano ime v francoskem jeziku: Univeristé EMUNI 

Sedež univerze: Portorož, Sončna pot 20 

Matična številka: 

Davčna številka: 

3487288 

SI79525415 

Telefon: +386 59 25 00 50  

Faks: +386 59 25 00 54       

Spletna stran: 

Pravni akt: 

 

www.emuni.si 

Statut EMUNI univerze,  

26. 11. 2008 (spremembe Statuta 27. 11. 2010 

in 25. 11. 2011) 

 

Od svoje ustanovitve leta 2008 je EMUNI univerza, ena od prednostnih projektov Unije za 

Sredozemlje, postala mednarodna institucija, ki zbira strokovno znanje in izkušnje evro-

mediteranskih držav, in s tem v pomembni meri prispeva k oblikovanju enotnega, integriranega 

evro-sredozemskega visokošolskega in raziskovalnega prostora. 

 

Univerza v glavnem opravlja vse svoje dejavnosti na svojem sedežu v Portorožu, kjer so 

prostorski pogoji za nekatere izmed dejavnosti. Kadar so potrebni dodatni prostori, jih najame v 

bližnjih akademskih institucijah. 

 

EMUNI univerza lahko izvaja študijsko dejavnost na vseh študijskih področjih, razvrščenih v 

skladu z mednarodno klasifikacijo Isced (UNESCO, 1997). EMUNI univerza organizira izvajanje 

študijskih programov, ki so akreditirani na partnerskih univerzah v Sloveniji in v drugih državah 

članicah EMUNI univerze. Univerza opravlja raziskovalne dejavnosti na vseh znanstvenih 

področjih raziskav, razvrščenih po mednarodni klasifikaciji Frascati (UNESCO, 2002). 

 

Pomembni datumi: 

- februar 2009: vpis v sodni register,  

- junij 2009: akreditacija prvega študijskega programa, ki je že bil akreditiran na Univerzi v 

Mariboru, na EMUNI univerzi, 

- julij 2009: EMUNI univerza je vpisana v Razvid visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji, 

- december 2009: EMUNI univerza postane nosilka Erasmus univerzitetne listine, 

- julij 2011: dva programa magistrskega študija (Poslovno komuniciranje v medkulturnem 

okolju in Okoljska analiza in management) sta bili vpisani v Razvid pri ministrstvu, pristojnem 

za visoko šolstvo. 

  

http://www.emuni.si/
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2.1 Organi univerze 

EMUNI univerza je mednarodna zveza univerz. EMUNI univerza ima naslednje organe: 

- Skupščino, 

- Upravni odbor, 

- Senat, 

- predsednika univerze, 

- podpredsednika za študijske zadeve, 

- podpredsednika za upravne in finančne zadeve, 

- Študentski svet. 

 

Skupščina – Skupščina EMUNI univerze se sklicuje po potrebi, praviloma pa enkrat na leto, da 

razpravlja o splošni politiki in smernicah delovanja univerze. Vsaka sopodpisnica ustanovne 

listine EMUNI univerze ima po enega člana na Skupščini.  

 

Predstavništvo na Skupščini: 

 

Leto Št. članov Št. držav So-predsedujoči 1 So-predsedujoči 2 

2009 114 32 prof. Hassan Nadir Kheirallah prof. Maurits Van Rooijen 

2010 141 37 prof. Giuseppe Giliberti prof. Ahmed Noureddine Helal 

2011 206 42 × prof. António Sampaio da Novoa 

2013* 212 47 prof. Hassan Nadir Kheirallah prof. Marko Pavliha 

2013 206 41 prof. Hassan Nadir Kheirallah prof. Marko Pavliha 

 

Naloge Skupščine so opredeljene v 14. in 15. členu Statuta EMUNI univerze. 

 

Po Statutu je treba Skupščino sklicati najmanj enkrat letno, in sicer v novembru, upoštevajoč 

register podpisnikov listine, to je predstavnikov vseh strank, ki uresničujejo svoje ustanoviteljske 

pravice, kakor tudi register članov Skupščine, voden v okviru EMUNI univerze. 

 

Upravni odbor je organ upravljanja EMUNI univerze. Upravni odbor EMUNI univerze je 

sestavljen iz desetih članov, ki prihajajo iz 7 držav. Člani Upravnega odbora so bili imenovani na 

Skupščini, dne 23. 2. 2013, v Piranu (Slovenija). Seznam predstavnikov je naveden po 

abecednem vrstnem redu: 

o Chris Soler, Malta, 

o Dragan Marušič, Slovenija, 

o Giuseppe Giliberti, Italija, 

o Hassan Nadir Kheirallah, Egipt, 

o IIan Chet, Španija, 

o Inga Dailidiene, Litva, 

o Mohammed Shabat, Palestinsko ozemlje, 

o Oto Luthar, Slovenija, 

o Patrik Vlačič, Slovenija
1
 

o Peter Volasko, Slovenija. 

Predsednik Upravnega odbora je od 12. 7. 2012 Hassan Nadir Kheirallah, Egipt.  

 

Upravni odbor deluje v skladu z določbami Statuta EMUNI univerze, členi 17, 18, 19. 

 

                                            

1
 Vlada Republike Slovenije ga je za člana UO imenovala 5. 12. 2013. Pred tem je bila predsatvnica Vlade RS 

Tamara Vonta. 
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Senat se oblikuje na osnovi upoštevanja načel študijskih področij in akademskih disciplin ob 

upoštevanju študijskih in znanstvenoraziskovalnih področij ter zastopanosti vseh članic Unije za 

Sredozemlje tako, da se uresničuje poslanstvo univerze. 

 

Člani Senata, imenovani dne 31. 5. 2013 so: 

o Dušan Lesjak, Slovenija (predsednik),
2
 

o Alejandro del Valle Galvez, Španija, 

o Antoine Hokayem, Libanon, 

o Frédérique Vidal Zoccola, Francija, 

o Giuseppe Cataldi, Italija, 

o Gorazd Meško, Slovenija, 

o Gregory Overton Smith, Švica, 

o Inga Dalidiene, Litva, 

o Jacek Ireneusz Witkos, Poljska, 

o Jilani Lamloumi, Tunizija, 

o João Casqueira Cardoso, Portugalska, 

o Joseph Shevel, Izrael, 

o Karim Moustaghfir, Maroko, 

o Labib M. M. Arafeh, Palestinsko ozemlje, 

o Marwan R. Kamal, Jordanija, 

o Mohammed Shabat, Palestinsko ozemlje, 

o Nuhad Abdalla, Sirija, 

o Panayotis J. Tsakonas, Grčija, 

o Seddik AbdelSalam Tawfik, Egipt. 

Predsednik: v. d. predsednik, prof. dr. Dušan Lesjak, je bil imenovan na 17. seji EMUNI 

Upravnega odbora v Piranu z mandatom od 1. 4. 2013 do 31. 12. 2013, s podaljšanim 

mandatom do 31. 1. 2014. Predsednik je tako poslovodni in strokovni organ univerze, kot tudi 

njen zakoniti zastopnik. V skladu s pozivom in z razpisom za mednarodnega predsednika je novi 

predsednik, prof. dr. Abdelhamid El-Zoheiry, svojo funkcijo začel opravljati s 1. 2. 2014. 

 

Podpredsednik za študijske zadeve: imenuje in razrešuje ga Senat in je zadolžen za področje 

študijskih zadev univerze. 

 

Podpredsednik za upravne in finančne zadeve: imenuje in razrešuje ga Upravni odbor in je 

zadolžen za upravne ter finančne zadeve univerze. 

 

Študentski svet: EMUNI univerze bo konstituiran, ko bo univerza imela svoje študente. Pravna 

podlaga o sodelovanju študentov pri delovanju EMUNI univerze je v pripravi. 

 

  

                                            

2
 Prof. dr. Dušanu Lesjaku se je mandat v. d. predsednika EMUNI unvierze iztekel 31. 1. 2014. S 1. 2. 2014 ga je 

nasledil prof. dr. Abdelhamid El-Zoheiry. 
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2.2 Organizacija  

Struktura organizacije 

Organizacijska shema EMUNI univerze je predstavljena v nadaljevanju. 

Slika 2.1 Organizacijska shema 

 

 

 

Ob soglasju Upravnega odbora lahko predsednik univerze določi tudi druge notranje 

organizacijske enote (33. člen Statuta). 
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3 PRAVNA PODLAGA IN CILJI 

3.1 Zakoni in druge pravne podlage 

EMUNI univerza je mednarodna zveza univerz, ustanovljena z Aktom o EMUNI univerzi ob 

upoštevanju Listine o ustanovitvi EMUNI univerze v skladu z Zakonom o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 64/08). 

 

EMUNI univerza je mednarodna zveza univerz s sedežem v Sloveniji, organizirana kot slovenski 

pravni subjekt, registrirana kot zasebni zavod. Ker je registrirana v Sloveniji, je univerza v svojem 

delovanju prvotno vezana na slovensko zakonodajo. Ustanoviteljske pravice v univerzi lahko 

uresničujejo podpisniki sporazuma in drugi partnerji Skupščine v skladu s Statutom univerze. 

 

Osnovne pravne podlage delovanja: 

-  

- Nacionalne: 

- Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 

57/12 – ZPCP-2D in 109/12); 

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

61/06 – Zdru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – SPOP-1A); 

- Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Ur. l. RS, št. 41/11); 

- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. l. RS, št. 61/06 in 87/11-ZVPI);  

- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 7/11, 

34/11– odl. US, 64/12 in 12/13); 

- Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 40/94 in 45/98); 

- Pravilnik o prilogi k diplomi (Ur. l. RS, št. 56/07 in 39/12); 

- Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 7/10, 3/11, 

6/12 in 7/13); 

- Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega 

državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 70/08).  

-  

- Mednarodni akti: 

- »Towards a Euro-Mediterranean Higher Education & Research Area: First Euro-Mediterranean 

Ministerial Conference on Higher Education and Scientific Research (Cairo Declaration)«, 18. 

6. 2007; 

- »Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean«, Pariz, 13. 7. 2008; 

- Evropska konvencija o priznavanju pravne osebnosti mednarodnih nevladnih organizacij 

/MEKPPO/, Ur. l. RS, št. 44/1993 (European Convention on the Recognition of the Legal 

Personality of International Non-Governmental Organisations, Strasbourg, 24.IV.1986; 

Slovenija, 1.1.1994); 

- Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International 

Organizations or between International Organizations (1986), 1155 UNTS 331; 

- Sporazum o srednjeevropskem programu meduniverzitetne izmenjave (CEEPUS III) (Ur. l. 

RS, št. 104/10); 

- »Declaration adopted by the Speakers of the Parliaments of the Union for the 

Mediterranean«, Marseille, 7. 4. 2013. 

-  

- Splošni akti EMUNI univerze: 

- Listina o ustanovitvi EMUNI univerze, z dne 30. 9. 2008; 

- Akt o EMUNI univerzi z dne 26. 11. 2008; 

- Statut EMUNI univerze, sprejet dne 26. 11. 2008 in spremenjen dne 27. 11. 2010 in dne 

25. 11. 2011; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201141&stevilka=1974
http://www.uradni-list.si/1/content?id=73796
http://www.uradni-list.si/1/content?id=105669
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/Visoko_solstvo/Uredba_JF_NPB1.doc
http://www.uradni-list.si/1/content?id=102064
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103587
http://www.uradni-list.si/1/content?id=109658
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/Visoko_solstvo/Pravilnik_solnine.doc
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/Visoko_solstvo/Priloga_diplome_NPB1.doc
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/Visoko_solstvo/Pravilnik_o_razpisu_NPB3.doc
http://www.uradni-list.si/1/content?id=111711
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87584
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87584
http://www.uradni-list.si/1/content?id=101368


11 

 

- Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih; 

sodelavcev na EMUNI univerzi, sprejeta dne 14. 12. 2012; 

- Poslovnik kakovosti na EMUNI univerzi, sprejet dne 14. 12. 2012; 

- Pravilnik o povračilu stroškov članom organov Evro-sredozemske univerze – EMUNI, sprejet 

dne 3. 7. 2013; 

- Pravilnik o delovnem času na EMUNI univerzi, sprejet dne 31. 10. 2013; 

- Pravilnik o službenih potovanjih, sprejet dne 18. 11. 2013; 

- Pravilnik o odmeri in izrabi letnega dopusta in drugih odsotnostih z dela, sprejet dne 17. 11. 

2013; 

- Pravilnik o parafiranju in podpisovanju uradnih dokumentov, sprejet dne 20. 12. 2013.  

 



12 

 

3.2 Dolgoročni/strateški cilji EMUNI univerze 

Dolgoročna strategija EMUNI univerze je postati prepoznavna mednarodna univerza v evro-sredozemskem področju, povezovati visokošolske zavode 

in strokovnjake znotraj univerzitetnih programov ter razvijati skupne študijske programe, v okviru prednostnih nalog Unije za Sredozemlje. 

 

Dolgoročni/strateški cilj Ukrepi (naloge) za dosego dolgoročnega cilja Ime kazalnika/kazalnikov Izhodiščna 

vrednost kazalnika 

v 2012 

Ciljna vrednost 

kazalnika 2016 

Izdelati Strategijo razvoja 

EMUNI 2013–2017 

Analiza preteklega obdobja dela na EMUNI, 

analiza trendov v regiji, slovenskem in 

mednarodnem prostoru 

Strategija razvoja EMUNI 2013–2017 0 1 

Konsolidacija EMUNI univerze (statusna, 

kadrovska in finančna) 
Konsolidirana EMUNI univerza Delno DA 

Izvajati akreditirane 

podiplomske in dodiplomske 

študijske programe 

Opredelitev vsebin, zanimivih za evro-

sredozemski prostor; opredelitev partnerjev, s 

katerimi bomo sodelovali v projektu; 

akreditacija, razpis, izvedba dodiplomskih in 

podiplomskih študijskih programov 

Število akreditiranih dodiplomskih in 

podiplomskih študijskih programov; veljavna 

akreditacija NAKVIS 

0 5 

Izvajati mednarodno 

izobraževalno dejavnost, ki 

dopolnjuje študijsko 

dejavnost 

Izvedba mednarodnih poletnih šol, 

mednarodnih dogodkov in sklenitev Erasmus 

bilateralnih in drugih sporazumov 

Število poletnih šol 17 20 

Ohraniti in širiti EMUNI 

mrežo 

Širiti mrežo EMUNI partnerskih univerz in 

drugih institucij 

Število mednarodnih sporazumov (članic 

EMUNI univerze) 
205 250 

Število mednarodnih dogodkov 2012, 2 2016, 3 

Okrepiti raziskovalno delo, 

povezano predvsem z 

izobraževalno dejavnostjo 

Priprava in prijavljanje projektov skupaj s 

partnerji 

Število raziskovalnih projektov, v katerih je 

EMUNI prijavitelj ali partner 
4 10 

Izdajati mednarodno 

znanstveno revijo IJEMS 

Nadaljevati izdajanje revije IJEMS, ureditev 

razmerij s Springerjem, zagotoviti sredstva 
Število izdanih revij letno 2 4 

 

Izboljšati kadrovsko strukturo 

Spodbujanje večjega števila zaposlenih na 

EMUNI univerzi za podporo in razvoj 

dejavnosti 

Število zaposlenih 8 12 
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Dolgoročni/strateški cilj Ukrepi (naloge) za dosego dolgoročnega cilja Ime kazalnika/kazalnikov Izhodiščna 

vrednost kazalnika 

v 2012 

Ciljna vrednost 

kazalnika 2016 

Doseči različnost v strukturi 

finančnih virov. 

Za redno dejavnost pridobiti različne vire 

financiranja 

Delež nejavnih sredstev v masi celotnih 

prihodkov. 
1 % 40 % 

Institucionalna akreditacija 

univerze 
Izpolniti pogoje za podaljšanje akreditacije Podaljšanje akreditacij za naslednjih 7 let. 

 

akreditacija do 

2016 

akreditacija do 

2023 
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3.3 Kratkoročni letni cilji  

 

Realiziran načrt dela za leto 2013 je povzet v spodnji tabeli. 

 

Akademsko leto 2012/13 traja od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013 (ZViS 119/2006-UPB3, 37. člen). 

 

Akademsko leto 2013/14 traja od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 (ZViS 32/2012-UPB7, 37. člen). 

 

Doseženi kratkoročni cilji na izobraževalnem področju za 2013/14 so podrobneje opisani v 4. poglavju. 

 

Izobraževalna dejavnost 

 

Kratkoročni letni cilj za 

leto 2013 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2013 (dosežena 

vrednost 

kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Priglasitev študijskih 

programov na drugi 

stopnji pri NAKVIS in 

vpis v razvid 

2012/2013, 0 2013/2014, 3 

- Vodenje in kakovost v 

izobraževanju,  

- Evropske študije in 

zunanji odnosi EU, 

- Informacijska tehnologija 

v gradbeništvu. 

NEDOSEŽENO - Vodenje in kakovost v izobraževanju: 

zaradi večjega obsega dela pri 

usklajevanju z Univerzo v Urbinu 'Carlo 

Bo' nam tega ni uspelo izpolniti 

- Evropske študije in zunanji odnosi: 

Predstojnik študijskega programa je 

obvestil vodstvo UM PF, da zaenkrat pri 

izvedbi študijskega programa ne bo 

sodeloval z EMUNI. 

- Informacijska tehnologija v 

gradbeništvu: potekajo pogovori, da bi 

UM FG razvila program in ga akreditirala 

preko EMUNI 

 

Akreditacija študijskega 

programa druge stopnje 

pri NAKVIS in vpis v 

razvid 

2012/2013, 0 2013/2014, 1 

- Evro-mediteranske in 

medkulturne študije 

NEDOSEŽENO Postopek akreditacije še ni zaključen – 

čakamo odločitev NAKVIS 
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Kratkoročni letni cilj za 

leto 2013 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2013 (dosežena 

vrednost 

kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Akreditacija študijskih 

programov za 

izpopolnjevanje pri 

NAKVIS in vpis v razvid 2012/2013, 0 2013/2014, 2 

- Evro-sredozemske študije 

(EMS) 

- Tri religije in dva naroda 

v Izraelu in Palestini 

 

 DELNO 

DOSEŽENO 

- Evro-sredozemske študije: program je 

v postopku akreditacije pri NAKVIS 

 

- Tri religije in dva naroda v Izraelu in 

Palestini: zaradi spremembe programa 

je bil kot predmet izveden v okviru Evro-

sredozemskih študij 

Izvajati pripravljalne 

aktivnosti za izvedbo 

študijskih programov, 

ki so že vpisani v razvid 

2012/2013, NE 2013/2014, DA 

- Okoljska analiza in 

management  

NEDOSEŽENO Zaradi velike količine dela, vezanega na 

izvajanje študijskega programa 

»Poslovno komuniciranje v 

medkulturnem okolju«, se temu 

programu nismo posvetili 

- Poslovno komuniciranje 

v medkulturnem okolju 

DOSEŽENO V programu dela za leto 2013 te 

aktivnosti niso bile predvidene, vendar 

smo morali zaradi načrtovane izvedbe 

začeti s pripravljalnimi aktivnostmi že v 

letu 2013 

Izvedba programov 

druge stopnje pod 

blagovno znamko 

EMUNI 

2012/2013, 1 2013/2014, 1 

Izvajanje študijskih 

programov druge stopnje pod 

blagovno znamko EMUNI 

NEDOSEŽENO V letu 2013 niso bili sklenjeni 

sporazumi o izvajanju programov pod 

blagovno znamko EMUNI 

Izvajati mednarodno 

izobraževalno 

dejavnost, ki dopolnjuje 

študijsko dejavnost 

2012, NE 2013, DA 

Podpis sporazuma o soglasju 

z Univerzo v Bariju 'Aldo 

Moro' 

DOSEŽENO V programu dela za leto 2013 te 

aktivnosti ni bilo predvidene 

Izvajati mednarodno 

izobraževalno 

dejavnost, ki dopolnjuje 

študijsko dejavnost 

2012, NE 2013, DA 

Doseči dogovor o začetku 

pripravljalnih aktivnosti za 

izvedbo študijskih programov 

tretje stopnje z »UfM labelo« 

DOSEŽENO V programu dela za leto 2013 te 

aktivnosti ni bilo predvidene 
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Program za izpopolnjevanje Evro-sredozemske študije  

 

Kratkoročni letni cilj za 

leto 2013 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2013 (dosežena 

vrednost 

kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Izvedba študijskega 

programa za 

izpopolnjevanje Evro-

sredozemske študije 

2012/2013, 1 2013/2014, 1 

Izvajanje študijskega 

programa za izpopolnjevanje 

Evro-sredozemske študije 

DOSEŽENO 

 

 Študijski program se je na EMUNI 

univerzi izvedel marca 2013; maja 

2013 je bil izveden tudi na Univerzi 

l'Orientale v Neaplju 

Izvajati mednarodno 

izobraževalno 

dejavnost, ki dopolnjuje 

študijsko dejavnost 
2012, NE 2013, DA 

Izvedba predmetov Politične 

vede in študije Bližnjega 

vzhoda in Tri religije in dva 

naroda v Izraelu in Palestini v 

okviru Evro-sredozemskih 

študij na Galilee International 

Management Institute v 

Izraelu 

DOSEŽENO Ni bilo predvideno v programu dela 

 

EMUNI štipensijska shema 

 

Kratkoročni letni cilj za 

leto 2013 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2013 (dosežena 

vrednost 

kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Oblikovati EMUNI 

štipendijsko shemo 
2012, NE 2013, DA 

Pripraviti besedilo za 

štipendijsko shemo 

DOSEŽENO / 

 

Poletne šole EMUNI 

 

Kratkoročni letni cilj za 

leto 2013 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2013 (dosežena 

vrednost 

kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Prevajanje v turizmu 2012/2013, 10 2013/2014, 15 Izvedba poletne šole DOSEŽENO Prijavilo se je manj udeležencev kot 
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Kratkoročni letni cilj za 

leto 2013 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2013 (dosežena 

vrednost 

kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

5 udeležencev načrtovano 

EMUNI prevodoslovna 

poletna šola za 

doktorske študente in 

učitelje prevajanja 

2012/2013, 14 
2013/2014, do 

17 

Izvedba prevodoslovne 

poletne šole 

DOSEŽENO 

17 udeležencev 

/ 

- Inovativnost v 

podjetništvu - 

okoljski izzivi 

(Celje) 

2012/2013, 0 
2013/2014, do 

15 

Izvedba poletne šole in 

delavnice 

DOSEŽENO 

12 udeležencev 

Prijavilo se je manj udeležencev od 

načrtovanega 

- Akademsko pisanje 

za objavljanje 

znanstvenih člankov 

v mednarodnih 

revijah (Zadar, 

Hrvaška) 

2012/2013, 0 
2013/2014, do 

15 

Izvedba delavnice za 

doktorske študente kot del 

poletne šole Inovativnost v 

podjetništvu – okoljski izzivi 

(Celje) 

DOSEŽENO 

17 udeležencev 

Prijavilo se je več udeležencev kot 

načrtovano 

 

Programi vseživljenjskega učenja 

 

Kratkoročni letni cilj za 

leto 2013 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2013 (dosežena 

vrednost 

kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Posedovanje Erasmus 

listine za mobilnost 

2007–2013 
2007–2013, DA 2014–2020, DA 

Prijava in podaljšanje ECHE 

(European Charter for Higher 

Education) za Erasmus 

mobilnost 

DOSEŽENO 

EMUNI univerza 

je uspešno 

podaljšala ECHE 

/ 

Sodelovanje EMUNI 

univerze kot partner v 

mednarodnih projektih 

programov 

vseživljenjskega učenja 

2012, 3 2013, 4 

Sodelovanje kot partner v 

projektih programov 

vseživljenjskega učenja 

(Erasmus Mundus in 

Erasmus Tempus) 

NEDOSEŽENO Prijavljeni so bili 4 projekti, kjer je 

EMUNI bila partner, vendar noben projekt 

ni bil finančno podprt. 
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EMUNI antena na Univerzi v Urbinu 'Carlo Bo' 

 

Kratkoročni letni cilj za 

leto 2013 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2013 (dosežena 

vrednost 

kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Vzpostaviti EMUNI 

anteno 
2012, 0 2013, 1 

Pripraviti dogovor o 

vzpostavitvi EMUNI antene 

NEDOSEŽENO Dogovor je še vedno v postopku 

obravnave 

 

INPS 

 

Kratkoročni letni cilj za 

leto 2013 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2013 (dosežena 

vrednost 

kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Zagotoviti štipendijo za 

študij na univerzi 

partnerski univerzi 

EMUNI 

2012, 16 2013, 11 

Nadaljevati z izvajanjem 

sprejete štipendijske sheme 

DOSEŽENO / 

 

Dogodki, kjer je EMUNI univerza soorganizator in partner 

 

Kratkoročni letni cilj za 

leto 2013 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2013 (dosežena 

vrednost 

kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Izvedba nacionalnih in 

mednarodnih dogodkov 

2012, 0 2013, do 50 

EMUNI razvojna konferenca DOSEŽENO 

Razvojna 

konferenca HE&R 

je potekala na 

Brdu pri Kranju 

/ 

Organizacija peer-to-

peer meeting-a v 
2012, 0 2013, do 60 

Organizacijsko-logistična 

priprava dogodka 

DOSEŽENO 

Več kot 60 

/ 
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Kratkoročni letni cilj za 

leto 2013 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2013 (dosežena 

vrednost 

kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Portorožu v sklopu 

EUROMED Migration 

III 

udeležencev 

Dokončati ENPI projekt 

2012, 6 / 4 / NE 2013, 6 / 4 / DA 

Priprava študijskih 

programov in EMUNI politik; 

izplačilo vseh finančnih 

obveznosti 

DELNO 

DOSEŽENO 

Programi so 

pripravljeni, 

izplačil še ni 

Finančne obveznosti zaradi evalvacije EK 

še niso zaključene 

2012, 0 2013, 14 

Evalvacija študijskih 

programov ENPI 

DOSEŽENO 

Vsi študijski 

programi ENPI 

projekta so bili 

evalvirani 

/ 

Sodelovati v projektu 

ACP-EU 

2012, NE 2013, DA 

Priprava projektne 

dokumentacije; zagotoviti 

primere dobrih praks 

DOSEŽENO 

Projekt je bil 

sprejet, v 

izpolnjevati smo 

začeli prve 

partenrske 

obveznosti 

/ 

 

Druge mednarodne aktivnosti 

 

Kratkoročni letni cilj za 

leto 2013 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2013 (dosežena 

vrednost 

kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Udeležba na srečanju 

in zastopanje EMUNI 

univerze 

2012, 0 2013, 1 

Udeležiti se srečanja Anna 

Lindh Foundation (ALF) 

DOSEŽENO / 

Udeležba na srečanju 

in zastopanje EMUNI 

univerze 

2012, 1 2013, 2 

Udeležiti se srečanja Unije za 

Sredozemlje 

DOSEŽENO / 
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Kratkoročni letni cilj za 

leto 2013 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2013 (dosežena 

vrednost 

kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Udeležba na srečanju 

in zastopanje EMUNI 

univerze 

2012, 1 2013, 1 

Udeležiti se srečanja German 

Marshall Fund of the United 

States 

DOSEŽENO / 

Udeležba na srečanju 

in zastopanje EMUNI 

univerze 
2012, 1 2013, 1 

Udeležiti se srečanja delovne 

skupine EMPA (Euro-

Mediterranean 

Parliamentary Assembly) 

DOSEŽENO / 

Udeležba na srečanju 

in zastopanje EMUNI 

univerze 
2012, 1 2013, 2 

Udeležiti se srečanj in 

sestankov na ravni institucij 

EU, ICD Berlin, Dunajska 

diplomatska akademija 

DOSEŽENO / 

Organizacija peer-to-

peer meeting-a v 

Portorožu v sklopu 

EUROMED Migration 

III 

2012, 0 2013, 3 

Organizacijsko-logistična 

priprava dogodka 

DOSEŽENO 

EMUNI je 

organizacijsko in 

logistično 

pomagala 

pripraviti 

dogodek 

/ 

 

Raziskovanje 

 

Kratkoročni letni cilj za 

leto 2013 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2013 (dosežena 

vrednost 

kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Odobreni raziskovalni 

projekti, povezani 

predvsem z 

izobraževalno 

dejavnostjo 

 

 

2012, 1 

2013, 1 

Priprava in prijavljanje 

projektov skupaj s partnerji. 

DELNO 

DOSEŽENO 

Dosežen je 

dogovor o 

sodelovanju 

EMUNI v 

projektu CALAME 

Zaradi veliko partnerjev je prišlo do 

zamude pri prijavi projekta na razpise. 

Sodelovati v projektu 2012, NE 2013, DA Priprava in izvedba pilotnega DOSEŽENO / 
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Kratkoročni letni cilj za 

leto 2013 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2013 (dosežena 

vrednost 

kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Handson ICT4T programa Vse partnerske 

obveznosti so bile 

uresničene. 

 

Znanstvena revija IJEMS 

 

Kratkoročni letni cilj za 

leto 2013 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2013 (dosežena 

vrednost 

kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Izdaja IJEMS 

2012, 2 2013, 2 

Uredniške aktivnosti v zvezi z 

objavo znanstvenih besedil v 

IJEMS 

DOSEŽENO 

Izdani sta bili 2 

številki IJEMS 

/ 

 

IT storitve, tehnična podpora in informacijsko-komunikacijske zadeve 

 

Kratkoročni letni cilj za 

leto 2013 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2013 (dosežena 

vrednost 

kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Posodabljati 

informacijski sistem in 

zagotavljati dostop do 

knjižnične 

infrastrukture 

partnerskih univerz 

2012, DA 2013, DA 

Vzdrževanje in posodabljanje 

programskih rešitev 

DOSEŽENO 

Programsko-

tehnična oprema 

je bila dosledno 

vzdrževana in 

posodobljena 

/ 
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Konsolidacija EMUNI univerze (finančna in statusna) 

 

Kratkoročni letni cilj za 

leto 2013 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2013 (dosežena 

vrednost 

kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Finančno konsolidirati 

in stabilizirati EMUNI 

univerzo 

2012, delno 
2013, sklenjen 

dogovor 

Plačevanje obratovalnih 

stroškov za uporabo 

prostorov EMUNI univerze in 

ureditev uporabe/najema 

prostora z MIZŠ  

DELNO 

DOSEŽENO 

Plačani so bili 

obratovalni 

stroški, medtem 

ko je pogodba za 

uporabo/najem 

prostorov v 

zaključni fazi 

Zaradi usklajevanj je prišlo do časovnega 

zamika 

2012, delno 2013, DA 

Obročno vračilo sredstev 

nacionalni agenciji CMEPIUS 

DOSEŽENO 

Do agencije 

CMEPIUS smo 

poravnali vse 

obveznosti 

/ 

2012, NE 2013, delno 

Plačilo stroškov, nastalih pri 

izdaji mednarodne revije 

IJEMS 

DOSEŽENO 

Plačali dva 

obroka 

/ 

Dopolnitev formalno-

pravnega okvirja 

notranjega delovanja 

EMUNI univerze 

2012, NE 2013, DA 

Pripraviti formalno-pravne 

akte o notranjem delovanju, 

pripraviti spremembe Statuta 

EMUNI univerze. 

Izvedba notranje revizija 

DOSEŽENO 

Sprejetih je bilo 

5 notranjih 

pravnih aktov 

/ 

  



4 IZVAJANJE DEJAVNOSTI 

 

4.1 Izobraževalna dejavnost 

 

4.1.1 Izvajanje študijskih programov v študijskem letu 2013/14 

 

V študijskem letu 2013/2014 EMUNI univerza ni izvajala magistrskih ali doktorskih študijskih programov. 

Izveden je bil študijski program za izpopolnjevanje. Pri NAKVIS je EMUNI univerza vložila vlogo za 

akreditacijo magistrskega študijskega programa in študijskega programa za izpopolnjevanje. Potekale so 

tudi intenzivne pripravljalne aktivnosti za izvedbo študijskih programov v študijskem letu 2014/2015. 

 

4.1.2 Priglasitev in akreditacija študijskih programov    

 

Akreditacija študijskega programa druge stopnje pri NAKVIS in vpis v razvid: magistrski študijski 

program »Evro-mediteranske in medkulturne študije«  

Februarja 2013 je EMUNI univerza pri NAKVIS vložila vlogo za akreditacijo magistrskega študijskega 

programa »Evro-mediteranske in medkulturne študije«. Magistrski študijski program traja dve leti in nudi 

študentom splošne kompetence za delo v kulturnem in poslovnem okolju Evro-sredozemske regije, ter 

omogoča razumevanje temeljnih zgodovinskih, političnih, kulturnih in poslovnih karakteristik te regije. 

Osredotoča se na mednarodne odnose in diplomacijo, pravne sisteme in poslovne tokove v Sredozemlju, 

zakone EU, promet in etične značilnosti Sredozemlja, geografijo, zgodovino in umetnost Sredozemlja, 

okoljska vprašanja in človekove pravice v Evro-sredozemski regiji. Na poziv NAKVIS so bile po oddaji 

odpravljene vse formalne in vsebinske pomanjkljivosti vloge, ki je bila oktobra 2013 popolna. V novembru 

je EMUNI univerzo obiskala skupina strokovnjakov in na podlagi obiska pripravila poročilo. Postopek 

akreditacije je v zadnji fazi, saj bo o vlogi v prihodnjih mesecih odločal Svet NAKVIS.  

 

Akreditacija študijskih programov za izpopolnjevanje pri NAKVIS in vpis v razvid: študijski program za 

izpopolnjevanje »Evro-sredozemske študije« 

V oktobru 2013 je bila na NAKVIS vložena tudi vloga za akreditacijo študijskega programa za 

izpopolnjevanje »Evro-sredozemske študije«. Študijski program za izpopolnjevanje Evro-sredozemske 

študije (EMS) omogoča udeležencem široko poznavanje Evro-sredozemske regije iz različnih zornih kotov 

(gospodarskega, socialnega, političnega, kulturnega, okoljskega itd.). 

 

Obrazložitev razlik:  

Magistrski študijski program in program za izpopolnjevanje še nista akreditirana zaradi dolgotrajnosti 

postopka.  

 

Predvidena priglasitev oziroma vpis treh magistrskih študijskih programov in enega programa za 

izpopolnjevanje v razvid v letu 2013 ni bila realizirana.  

 

Študijskega programa za izpopolnjevanje Tri religije in dva naroda v Izraelu in Palestini zaradi spremembe 

v učnem programu nismo izvedli, saj se je kot samostojni predmet izvajal v programu za izpopolnjevanje 

»Evro-sredozemske študije«.  

 

Predstojnik magistrskega študijskega programa »Evropske študije in zunanji odnosi Evropske unije« je 

obvestil vodstvo Pravne fakultete Univerze v Mariboru, da zaenkrat pri izvedbi študijskega programa ne bo 

sodeloval z EMUNI univerzo.  

 

Za magistrski študijski program »Informacijska tehnologija v gradbeništvu« potekajo pogovori, da bi 

Fakultrta za gradbeništvo Univerze v Mariboru razvila program in ga akreditirala preko EMUNI.  

 

Magistrskega študijskega programa »Vodenje in kakovost v izobraževanju« zaradi večjega obsega dela pri 

usklajevanju z Univerzo v Urbinu 'Carlo Bo' nismo uspeli akreditirati. 
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4.1.3 Izvajanje pripravljalnih aktivnosti za izvedbo študijskih programov, ki so že vpisani v Razvid 

 

Magistrski študijski program »Poslovno komuniciranje v medkulturnem okolju« 

V letu 2013 so potekali dogovori in usklajevanja z Univerzo v Urbinu 'Carlo Bo' v zvezi z izvajanjem 

magistrskega študijskega programa Poslovno komuniciranje v medkulturnem okolju, po katerem bodo 

študenti, ki bodo del obveznosti opravili na drugi univerzi, pridobili dvojno diplomo. Doseženo je bilo 

soglasje glede pogojev in poteka sodelovanja pri izvajanju. Sporazum je bil konec leta 2013 dokončan in 

bo podpisan v januarju 2014.  

 

V okviru študijskega programa študentje pridobijo sposobnost učinkovitega komuniciranja v kompleksnih 

poslovnih okoljih, kot so mednarodna podjetja in mala in srednje velika podjetja, ki načrtujejo proces 

internacionalizacije. Osvojijo poznavanje kulturnih značilnosti držav, katerih jezike so študirali, ter 

razumevanje dinamike medkulturnega komuniciranja. Usposobijo se za delo v managementu in 

poslovnem svetu v medkulturnem okolju, javnih in zasebnih organizacijah, analitskih podjetjih. 

 

Obrazložitev razlik: 

Študijski program »Poslovno komuniciranje v medkulturnem okolju« je priglasila in v Razvid vpisala 

EMUNI univerzi. Ta študijski program je oblikovala Univerza v Urbinu 'Carlo Bo' in ga v izvajanje 

prepustila EMUNI univerzi. V obdobju od nastanka programa do trenutka, ko ga je odstopila EMUNI 

univerzi, je prišlo do spremembe dogovora, saj je želja obeh partnerjev, da se enak študijski program 

izvaja tako na EMUNI univerzi kot na Univerzi v Urbinu 'Carlo Bo'. Zaradi tega je morala EMUNI univerza 

spremeniti študijski program na enak način kot Univerza v Urbinu 'Carlo Bo'. 

 

Dogovori o izvajanju študijskega program Okoljska analiza in management z Univerzo v Palermu  trenutno 

niso predvideni.  

 

4.1.4 Izvajati mednarodno izobraževalno dejavnost, ki dopolnjuje študijsko dejavnost 

 

V novembru 2013 sta EMUNI univerza in Univerza v Bariju 'Aldo Moro' podpisali memorandum o soglasju 

med EMUNI in Univerzo v Bariju (Oddelek za Jonske pravne in gospodarske sisteme v Sredozemlju), s 

katerim sta instituciji opredelili sodelovanje na področju študijskih programov, raziskovanja, projektov, 

sodelovanja pri konferencah in simpozijih ter drugih dogodkih. 

 

4.1.5 Izvajati mednarodno izobraževalno dejavnost, ki dopolnjuje študijsko dejavnost 

 

V letu 2011 je bila na sekretariatu Unije za Sredozemlje sprejeta odločitev, da EMUNI univerza začne v 

sodelovanju s partnerskimi univerzami izvajati študijske programe druge in tretje stopnje z t. i. »UfM 

labelo«. V letu 2013 je EMUNI univerza med partnerskimi institucijami izvedla poizvedovanje za izvedbo 

3 študijskih programov tretje stopnje. V letu 2014 bomo skušali z Unijo za Sredozemlje identificirati tiste 

univerze, ki imajo ali bi bile v študijskem letu 2015/2016 pripravljene izvesti študijske programe tretje 

stopnje z naslednjih področij: 

 

 Dobro upravljanje ter razvoj javnih politik; 

 Vodenje v izobraževanju, upravljanje ter organizacijski razvoj; 

 Vzpostavljanje institucij za človekove pravice in demokratizacijo. 

 

4.2 Program za izpopolnjevanje Evro-sredozemske študije  

 

Študijski program za izpopolnjevanje »Evro-sredozemske študije« (EMS) omogoča udeležencem široko 

poznavanje Evro-sredozemske regije iz različnih zornih kotov (gospodarskega, socialnega, političnega, 

kulturnega, okoljskega itd.). Program je bil izveden marca na sedežu EMUNI univerze v Portorožu. 
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Udeležilo se ga je 14 študentov iz Italije in Bolgarije, ki so poslušali predavanja 8 predavateljev v 

angleškem jeziku.  

 

- Študijski program za izpopolnjevanje »Evro-sredozemske študije« je bil maja 2013 izveden tudi na 

Univerzi L’Orientale v Neaplju. Na njem je sodelovalo 7 profesorjev in 27 študentov iz Španije in Italije.  

 

 

Obrazložitev razlik:  

- Zaradi izraženega zanimanja je bil program za izpopolnjevanje »Evro-sredozemske študije« izveden tudi 

na Univerzi l'Orientale v Neaplju. Študijski program je bil v 2013 torej izveden dvakrat. 

-  

4.2.1 Izvajati mednarodno izobraževalno dejavnost, ki dopolnjuje študijsko dejavnost 

 

- V letu 2013 sta na Galilee International Management Institute v Izraelu potekala dva programa, 

izvedena v okviru študijskega programa za izpopolnjevanje »Evro-sredozemske študije«. Predmet 

»Politične vede in študije Bližnjega vzhoda« je bil izveden juliju, udeležilo se ga je 12 študentov. 

Decembra 2013 in januarja 2014 pa so potekala predavanja pod naslovom »Tri religije in dva naroda 

v Izraelu in Palestini«, ki se ga je udeležilo 11 študentov iz 8 držav.  

 

4.3 EMUNI štipendijska shema 

 

EMUNI univerza je v letu 2013 pričela z oblikovalnjem štipendijske sheme, ki bo namenjena pridobivanju 

sredstev za zagotavljanje štipendij za študente iz držav južnega Sredozemlja. Namen štipendijske sheme 

je spodbujanje vpisa študentov v študijske programe EMUNI univerze, ki jih bo ponudila v študijskem letu 

2014/2015. S tem želimo pridobiti predvsem študente, ki prihajajo z južnega dela Sredozemlja in tako 

izpolniti cilj Unije za Sredozemlje – EMUNI univerza kot institucija in vzvod za medkulturno povezovanje. 

Štipendijska shema bo v celoti zaživela spomladi 2014.   

4.4 Poletne šole EMUNI 

 

EMUNI univerza je šestič organizirala poletne šole. Poletne šole EMUNI se izvajajo v sodelovanju s 

partnerskimi institucijami EMUNI univerze. V letu 2013 so bile izvedene tri EMUNI poletne šole: 

- Translation for Tourism (Aristotle University of Thessaloniki), v okviru katere sta bili izvedeni poletni 

šoli Interlinguistic Communication for Tourism in The Apulia of the travellers, ki se je je udeležilo 5 

študentov, 

- EMUNI prevodoslovna poletna šola za doktorske študente in učitelje prevajanja (Univerza v Ljubljani) 

(17 udeležencev), 

- Poletna šola Celje: Inovativnost v podjetništvu - okoljski izzivi (Celje) (12 udeležencev). 

-  

Kot del poletne šole Inovativnost v podjetništvu je bila izvedena tudi delavnica za doktorske študente – 

Akademsko pisanje za objavljanje znanstvenih člankov v mednarodnih revijah (Zadar, Hrvaška), na kateri 

je sodelovalo 17 udeležencev. 

4.5 Programi vseživljenjskega učenja 

 

EMUNI univerza ima sklenjenih 40 ERASMUS bilateralnih sporazumov s partenrskimi univerzami. 

Bilateralni sporazumi so osnova za sodelovanje v programu Erasmus+ in omogočajo neposredno 

sodelovanje na področju izmenjav študentov, osebja in profesorjev. V letu 2013 je EMUNI univerza 

uspešno podaljšala Erasmus univerzitetno listino 2014-2020, kar ji bo omogočilo sodelovanje v Erasmus 

projektih. 

 

Od aprila do junija 2013 je EMUNI univerza gostila dve študentki iz univerze Bergamo (Italija) in univerze 

St. Kliment Ohridski (Bolgarija) v okviru »Erasmus mobilnost študentov«. Namen mobilnosti je bil 

omogočiti študentkama pridobivanje izobraževalne, kulturne in jezikovne izkušnje ter pridobivanje 

praktičnih izkušenj s področja mednarodnega sodelovanja. 
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V okviru programov vseživljenjskega učenja je bila EMUNI univerza povabljena k sodelovanju v naslednjih 

projektih: 

 

- Projekt EDULAND (prijavitelj je bila institucija CESTAS, Italija), 

- Projekt Euro-Mediterranean Cooperation Studies – EUMECO (prijavitelj je bila Univerza v Mariboru, 

Slovenija), 

- Projekt Intercultural Exchange for Internationalization (prijavitelj je bila Islamic University of Palestine), 

- Projekt Internationalization for Palestinian Higher Education Institutions (prijavitelj je bila Islamic 

University of Palestine). 

-  

- Glede na cilj delovnega načrta za leto 2013 je bila EMUNI univerza k sodelovanju povabljena v vseh 4 

projektih, vendar noben projekt ni bil finančno podprt. 

-  

4.6 EMUNI antena na Univerzi v Urbinu 'Carlo Bo' 

 

EMUNI Antena označuje promocijsko aktivnosti partnerskih univerz z namenom promoviranja kulture 

Evro-Sredozemlja in razširjanja informacij partnerske univerze preko EMUNI mreže. Dejavnosti EMUNI 

antene med drugim vključujejo tudi spodbujanje t. i. double degree programov, poletnih šol, raziskovalnih 

projektov in drugih izobraževalnih dejavnosti v okviru EMUNI univerze. 

 

V letu 2013 EMUNI univerza ni ustanovila EMUNI antene na Univerzi v Urbino 'Carlo Bo'. 

 

Obrazložitev razlik:  

-  

- Antena ni bila vzpostavljena zaradi dogovarjanja o načinu, pogojih, pravicah in obveznostih, ki izhajajo 

iz naslova »antena«. Poleg tega smo se z univerzo v Urbinu dogovorili, da bi bilo najbolj smiselno 

najprej začeti izvajati študijski program in šele nato ustanoviti EMUNI anteno, saj bo tako bolj 

učinkovito dosegla pričakovane rezultate. 

4.7 INPS 

 

EMUNI univerza že dve leti zapored sodeluje z institucijo INPS (predhodno imenovano INPDAP - Istituto 

nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - Nacionalni inštitut za socialne 

zadeve za zaposlene v javni upravi vlade Republike Italije). V študijskem letu 2011/2012 je EMUNI 

univerza prejela 38 štipendij, namenjenih študentom, ki so bili vpisani v magistrske programe petih 

partnerskih univerz, članic EMUNI univerze.  

 

V študijskem letu 2012/2013 se bile EMUNI univerzi odobrene 3 štipendije za spodaj navedena študijska 

programa partnerske Univerze v Murcii: 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM ECTS Trajanje Institucija 

Nove tehnologije v računalniški znanosti 60 1 leto Universidad de Murcia 

Vodna tehnologija, administracija in management 60 1 leto Universidad de Murcia 

 

V letu 2013 je EMUNI univerza izdala zahtevka za plačilo štipendij, ki bi morale biti prenakazane 

prejemniku, to je Univerzi v Murcii. Zaradi vključitve institucije INPS v okvir druge javno-upravne 

institucije in prehoda na nov informacijski sistem plačilo sredstev s strani INPS ni bilo izvedeno in se je 

preneslo v leto 2014.  
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4.8 Dogodki, kjer je EMUNI univerza soorganizator ali partner 

 

Konference EMUNI univerze ponujajo dragoceno platformo za mreženje, izmenjavo strokovnih znanj med 

udeleženci in možnost pridobivanja novih znanj na izbranih področjih. Prav tako so namenjene razširjanju 

rezultatov raziskav. 

 

EMUNI razvojna konferenca – HE&R konferenca 

EMUNI univerza je od 21. do 23. 11. 2013 na Brdu pri Kranju organizirala mednarodno HE&R 

konferenco, ki je bila sestavljena iz 4 delavnic. Na konferenco so bili povabljeni vsi predstavniki organov 

univerze, mednarodni strokovnjaki s področja evro-sredozemskih študij, študenti, predstavniki nacionalnih 

in evropskih institucij ter širša zainteresirana javnost. Konference se je udeležilo preko 100 udeležencev iz 

skoraj 30 evropskih in sredozemskih držav. Namen dogodka je bilo spregovoriti o vlogi EMUNI univerze v 

evro-sredozemskem prostoru, dosedanjem delu in dosežkih ter predvsem prihodnosti delovanja. Za 

učinkovitejše doseganje ciljev je bila konferenca razdeljena na 4 delavnice, ki so jih vodili moderatorji: 

 

- Vizija in poslanstvo EMUNI univerze (prof. dr. Giuseppe Cataldi in prof. dr. Joseph Shevel). 

- Študijski programi, študijski programi za izpopolnjevanje, poletne šole in druge študijske aktivnosti v 

Evro-sredozemski regiji (prof. dr. Karim Moustaghfir).  

- Raziskovanje, študijski programi tretje stopnje, projekti, raziskovani seminarji in konference v Evro-

sredozemski regiji (prof. dr. Labib Arafeh). 

- Mobilnost študentov, profesorjev, raziskovalcev in osebja (prof. dr. João Casqueria Cardoso). 

-  

- Vsako delavnico je vodil in usmerjal moderator, ki je po koncu delavnice strnil in predstavil zaključke. 

V 21 dneh bo končani konferenci so vsi moderatorji poslali zaključke v obliki člankov, ki bodo 

objavljeni v mednarodni reviji IJEMS in strokovnem zaključnem poročilu konference (t. i. proceedings). 

 

Projekt EUROMED Migration III 

Leta 2012 je bil sprejet pri Evropski komisiji finančno podprt projekt z naslovom EUROMED Migration III, 

kjer EMUNI univerza sodeluje kot partner. Cilji projekta so krepitev sodelovanja na področju migracij v 

evro-sredozemskem prostoru in sodelovanje partnerskih organizacij v projektu pri pripravi dokumentov na 

nacionalni in evropski ravni. Projekt je zasnovan na osnovi treh ključnih vprašanj: legalne migracije, 

migracije in z njimi povezan razvoj ter nelegalne migracije. Projekt traja od leta 2012 do 2014. 

 

EMUNI univerza je kot partnerica v projektu skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve RS sodelovala pri 

pripravi drugega srečanja (peer-to-peer meeting), ki je potekalo 24. in 25. 9. 2013 v Portorožu. Dogodka 

se je udeležilo 46 iz 14 držav Evro-sredozemske regije. Dogodka se je udeležilo tudi 13 predstavnikov 

(mednarodnih) (ne)vladnih organizacij. 

 

Namen srečanja je bilo razpravljati o pomenu migracij v Evro-sredozemski regiji ter izmenjavi izkušenj s 

področja nacionalnih politik pri urejanju tega vprašanja. Gosti iz akademske, politične, gospodarske in 

civilno-družbene sfere iz celotne Evro-sredozemske regije so v skupinah pripravljali in oblikovali predloge 

za izboljšanje tako nacionalnih migracijskih politik kot tudi predlog enotne evro-sredozemske politike. 

-  

ENPI projekt 

V letu 2009 je EMUNI univerza uspešno kandidirala za evropska sredstva in začela izvajati projekt ENPI. 

Projekt je trajal od leta 2009 do leta 2012. Namen projekta je bil vzpostaviti osnovo za bodoče študijske 

programe na področjih, ki se ujemajo s šestimi ključnimi iniciativami Unije za Sredozemlje. 

 

V času trajanja ENPI projekta finančne obveznosti niso bile v celoti zaključene. Zato je bilo v skladu z 

dogovorom z Evropsko komisijo dne 2. 10. 2012 določeno, da se EMUNI univerzi podaljša rok za 

finančni zaključek projekta za 18 mesecev, od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014.  

 

V letu 2013 je EMUNI univerza pripravila celovito in enotno zaključno poročilo za obdobje trajanja 

projekta 2010-2012. S tem je izpolnila vse obveznosti, določenih s strani Evropske komisije. 
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Obrazložitev razlik:  

 

V rebalansu programa dela je bilo zapisano, da bo EMUNI univerza do konca leta 2013 poplačala vse 

preostale projektne obveznosti. Ker Evropska komisija še ni podala končne ocene projekta in s strani 

Evropske komisije evalviranih študijskih programov, bomo morali izplačila realizirati v letu 2014. 

 

Projekt ACP-EU 

Projekt ACP-EU (Cooperation Programme in Higher Education – EDULINK II) je projekt, prijavljen v 

program EuropeAid, ki je bil pri Evropski komisiji v letu 2012 sprejet na prvi stopnji ocenjevanja. Gre za 

projekt, katerega cilj je izboljšati visokošolski sistem in razviti kakovostno mrežo visokošolskih institucij v 

projektnih partnerskih državah Afrike. 

 

Projekt ACP-EU je bil sprejet in se je začel izvajati novembra 2013. Prve projektne aktivnosti so bile 

povezane s seznanitvijo partnerjev glede njihovih obveznosti ter objavo sporočil v spletnih medijih o 

začetku projekta. 

 

Projekt je za EMUNI univerzo izjemnega pomena, saj bo neposredno vključena v raziskovalno delo, pri 

prenosu dobrih praks s področja visokega šolstva in vzpostavljanju afriško-evropske univerzitetne mreže.  

 

4.9 Druge mednarodne aktivnosti 

 

EMUNI univerza je z ustanovitvijo in zaradi svojega delovanja vpeta v širok mednarodni institucionalni 

okvir. To s seboj prinaša obveznosti, ki se kažejo v obveznem udeleževanju sestankov, konferenc in drugih 

mednarodnih dogodkov, neposredno povezanih s področji delovanja in raziskovanja EMUNI univerze. V 

letu 2013 se je udeležila naslednjih sestankov, srečanj in dogodkov: 

 

Evro-sredozemska fundacija za dialog med kulturami Anna Lindh Foundation (ALF)  

Sporazum o sodelovanju z EMUNI univerzo je bil podpisan v Istanbulu, 6. 4. 2009, z namenom 

sodelovati pri razvoju inovativnih pristopov za spodbujanje medkulturnega dialoga s sodelovanjem v okviru 

raziskovalnih in znanstvenih dejavnosti.  Srečanja ALF, ki je potekal 4. 4. 2013 v okviru Sredozemskega 

foruma v Ljubljani, se je udeležil predstavnik EMUNI univerze. 

 

Unija za Sredozemlje (Union for the Mediterranean) 

EMUNI univerza s svojim delovanjem spada pod okrilje Unije za Sredozemlje, saj bo izvajala študijske 

programe, ki so skladni z njenimi šestimi ključnimi iniciativami in bodo hkrati potekali s t. i. »UfM 

labelo«. Zaradi omenjenega dejstva sedi v Upravnem odboru EMUNI univerze predstavnik Unije za 

Sredozemlje (t.j. generalni sekretar Unije ali pa njegov namestnik). Sestanki in srečanja s predstavniki 

Unije za Sredozemlje so ključnega pomena za razvoj in dosego študijskih ciljev EMUNI univerze. V letu 

2013 so se predstavniki EMUNI univerze udeležili dveh srečanj s predstavniki Unije za Sredozemlje, prav 

tako pa je Slovenijo dvakrat obiskal predstavnik Unije za Sredozemlje.  

 

German Marshall Fund of the United States (GMFUS) 

GMFUS spodbuja krepitev transatlantskega sodelovanja o regionalnih, nacionalnih in globalnih izzivih in 

priložnostih v duhu Marshallovega načrta. GMFUS podpira individualna in institucionalna prizadevanja v 

transatlantski regiji z združevanjem voditeljev in članov političnih in gospodarskih združenj, prispevanjem 

k raziskovanju in analiziranju transatlantskih tematik in z zagotavljanjem izmenjav z namenom krepitve 

transatlantskega sodelovanja. Sestanka delovne skupine za Sredozemsko strategijo se je v letu 2013 

udeležil en predstavnik EMUNI univerze.  

 

EMPA – Delovna skupina za EMUNI 

- EMPA delovno skupino za EMUNI sestavljajo 4 člani Evropskega parlamenta, 6 članov evropskih 

nacionalnih parlamentov in 10 članov iz držav članic Evro-Sredozemlja. S pomočjo delovne skupine 

EMPA (v skladu z njihovimi predlogi in priporočili) EMUNI pripravlja poročilo o aktivnostih in načrtih 
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za prihodnja leta. V letu 2013 se je predstavnik EMUNI univerze v Bruslju udeležil delovnega 

sestanka.  

 

Sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami v regiji 

EMUNI univerza je tudi v letu 2013 krepila sodelovanje s številnimi mednarodnimi institucijami in 

mrežami ter tako prispevala k proaktivni vlogi v političnem stebru evro-sredozemskih odnosov tudi zunaj 

akademske sfere. Predstavnik EMUNI univerze se je udeležil sestankov in srečanj z Diplomatsko 

akademijo na Dunaju, Evropsko komisijo, Evro-arabskega dialoga, Francoskega instituta Charles Nodier 

Ljubljana ter veleposlaništev v Sloveniji. 

-  

4.10 Raziskovanje 

 

Projekt HandsOn ICT 

Projekt Handson ICT je bil sprejet v letu 2012. EMUNI univerza v njem sodeluje kot partner. Rezultat 

projekta bo vzpostavitev novega in enostavnejšega načina učenja učiteljev z uporabo informacijske 

tehnologije pri podajanju znanja učencem/študentom/slušateljem. Glavni namen pilotnega programa je 

zagotavljanje kakovosti rezultatov projekta preko testiranja, evalvacije in izboljševanja. 

 

V letu 2013 je bilo v okviru projekta HandsOn ICT organiziranih več operativnih in tehničnih sestankov, ki 

so se jih kot partnerji v projektu udeležili tudi predstavniki EMUNI. 21. in 22. 1. 2013 je v Barceloni 

(Španija) potekal prvi sestanek, katerega namen je bil postaviti temelje projektu ter razdeliti vloge. Drugi 

sestanek je potekal od 25. do 27. 9. 2013 v Barceloni (Španija), katerega namen je bil predstaviti projekt 

na mednarodnem forumu EFQUEL, hkrati pa izvedba delavnic, na katerih so bila predstavljena nova 

elektronska orodja v procesu učenja. Partnerji v projektu smo posneli tudi nekaj predstavitvenih videov. 

 

V okviru projekta je bila razvita platforma za e-učenje, na kateri bo v 2014 potekalo pilotno testiranje v 

treh sklopih. Za evalvacijo omenjenega pilota so zadolženi predstavniki EMUNI, ki smo obenem 

moderatorji posameznih predmetov. V celoti je bil pripravljen prvi sklop testiranja, pri katerem bodo 

prostovoljciu preizkušali tri kreativne tehnike, ki jih lahko uporabljajo v izobraževanju na različnih 

stopnjah. Predvidoma bodo pilotna testiranja zaključena v letu 2014 in predstavljajo enega izmed 

pomembnejših delov projekta. 

 

Več o vsebini projekta, aktivnostih in že izvedenih dogodkih je dostopnih na spletni strani projekta na 

http://handsonict.eu/.  

 

Projekt CALAME 

EMUNI univerza je bila novembra 2013 s strani Université Paris Denis Diderot povabljena k sodelovanju 

v projektu CALAME (Coordination for the Action and Linkage between the Actors of the Mediterranean 

Economy). Namen projekta je organizacija več seminarjev, na katerih bi podrobno obravnavali določeno 

tematiko, povezano z evro-sredozemsko regijo (npr. alternativni viri energije, trajnostni turizem, 

zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu itd.). Do decembra 2013 so bili opravljeni pogovori in sklenjen 

dogovor o sodelovanju. Projektna dokumentacija bo dokončana v začetku leta 2014. 

 

Projekt ECFEFP 

EMUNI univerza je partner v mednarodnem projektu z naslovom »Evropski državljani za evropsko zunanjo 

politiko – European Citizens for European Foreign Policy (ECFEFP)«, ki je bil pri sprejet pri Izvajalski 

agenciji za izobraževanje, kulturo in avdiovizualne zadeve (EACEA). Namen projekta je razpravljati o 

večplastnosti evropske zunanje politike (del katere je tudi Evro-sredozemska regija) ter vlogi državljanov 

pri snovanju in oblikovanju njenih ciljev. Ker je EMUNI univerza eda ključnih prioritet Unije za 

Sredozemlje, ima znanje o trendih in potrebah v Evro-sredozemski regiji in hkrati široko mrežo, ki lahko k 

projektu pripomore s svojo dodano vrednostjo. V letu 2013 je bila v sklopu projekta organizirana 

mednarodna konferenca o evropski zunanji politiki, ki je potekala od 4. do 5. 10. 2013 na Dunaju, ki se 

je udeležilo preko 100 udeležencev iz 18 evropskih in ne-evropskih držav. 

 

http://handsonict.eu/
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4.11 Znanstvena revija IJEMS 

 

Mednarodna revija za evro-sredozemske študije (IJEMS – International Journal of Euro-Mediterrnaean 

Studies) in konferenčne publikacije (t. i. proceedings) predstavljajo interdisciplinarni prispevek k 

raziskavam tem, relevantnih za Evro-sredozemsko regijo. IJEMS je mednarodna znanstvena revija, 

usmerjena v promocijo medkulturnega dialoga in izmenjave med družbenimi okolji, razvoja človeških virov 

in zagotovilo boljšega medsebojnega razumevanja na širokem področju evro-mediteranske regije. Da bi 

izpolnil te cilje IJEMS teži po objavi visoko kakovostnih raziskovalnih nalog, znanstvenih člankov, 

pričevanj in študij primerov. Ključna vprašanja znanstvenih razprav vključujejo politiko, sociologijo, 

ekonomijo, rast in razvoj, družbeno geografijo, okolje, podjetništvo in management, izobraževanje, 

mednarodne odnose, študije spolov, znanosti o življenju in zgodovino. 

 

Revija IJEMS je za EMUNI zelo pomembna, ker omogoča na eni strani objave znanstveno-raziskovalnih 

dosežkov tako učiteljev kot raziskovalcev, ki so povezani z EMUNI, kakor tudi EMUNI študentov svojih 

raziskovalnih projektnih in magistrskih nalog, in na ta način služi kot ustrezna študijska literatura za 

predmete študijskih programov in študijskih programov za izpopolnjevanje, ki jih izvaja EMUNI. 

 

V letu je EMUNI univerza prekinila sodelovanje z založniško hišo Springer, po načrtu uredila pogodbeno 

razmerje ter poravnala prvi obrok finančnih obveznosti.  

 

Decembra 2013 sta izšli dve številki IJEMS: 

 

1. IJEMS Volume 6, Number 1, December 2013. Elektronska različica je dostopna na: 

http://www.emuni.si/en/strani/493/Vol.-6-No.-1.html. IJEMS vsebuje 5 strokovnih člankov, ki 

obravnavajo različne vidike evro-sredozemskih področij. Natisnjenih je bilo 50 izvodov IJEMS, ki 

jih bo EMUNI univerza uporabila kot knjižnično gradivo za študijske namene. 

2. IJEMS Volume 6, Number 2, December 2013. Elektronska različica je dostopna na: 

http://www.emuni.si/en/strani/494/Vol.-6-No.-2.html. IJEMS vsebuje 5 strokovnih člankov, ki 

obravnavajo različne vidike evro-sredozemskih področij. Natisnjenih je bilo 50 izvodov IJEMS, ki 

jih bo EMUNI univerza uporabila kot knjižnično gradivo za študijske namene. 

 

4.12 IT storitve, tehnična podpora in informacijsko-komunikacijske zadeve 

 

Glavne naloge in cilji IT enote so določeni z neposrednimi zahtevami EMUNI univerze – zagotovi 

operativno stanje in visoko učinkovitost računalniško podprtih sistemov. 

 

Podporne storitve se izvajajo na različnih področjih: 

- vzdrževanje in podpora računalniških rešitev, 

- komunikacijske tehnične storitve – vzdrževanje informacijske infrastrukture, 

- pisarniški in poslovni sistemi, 

- informacijska varnost, 

- grafično oblikovanje. 

 

Uporaba socialnih medijev 

EMUNI univerza uporablja od socialnih omrežij predvsem Facebook in Twitter. Omrežja se uporabljajo za 

distribucijo informacij, novic, dogodkov, povezav itn. 

  

Facebook 

EMUNI Facebook stran deluje kot dodatek k obstoječi spletni strani EMUNI univerze. Večina informacij, ki 

so na voljo na spletni strani EMUNI univerze, je na voljo tudi na spletni strani Facebook. S tem so novice 

EMUNI univerze uporabnikom Facebook strani posredovane takoj, ko so objavljene. Posodobitve se 

posredujejo predvsem prek povezav ali krmiljenja novic.  

 

http://www.emuni.si/en/strani/493/Vol.-6-No.-1.html
http://www.emuni.si/en/strani/494/Vol.-6-No.-2.html
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Facebook stran EMUNI univerze ima 1.357 sledilcev iz 54 držav, objave v letu 2013 pa so dosegle 

84.492 uporabnikov. 

 

Facebook stran EMUNI univerze je na voljo na spletni strani: 

www.facebook.com/emuni.university. 

 

Twitter 

Twitter stran deluje kot dodatek k obstoječi spletni strani EMUNI univerze. Twitter uporabljamo za objavo 

novic našim naročnikom s pomočjo objavljenih povezav. 

 

Do sedaj je bilo na Twitterju obajvljenih 538 sporočil. Twitter EMUNI univerze ima 177 sledilcev. 

 

Twitter stran EMUNI univerze je na voljo na spletni strani: twitter.com/#!/emuni. 

4.13 Konsolidacija EMUNI univerze 

 

Finančna konsolidacija 

V letu 2013 je EMUNI univerza šla skozi proces finančne konsolidacije in stabilizacije. Ukrepi so 

predvidevali vračanje sredstev nacionalni agenciji CMEPIUS, plačilo obratovalnih stroškov za delovanje 

EMUNI univerze, ureditev dogovora o uporabi prostorov med ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo, 

EMUNI univerzo in drugimi uporabniki poslovnih prostorov, pretvorba obstoječih posojil EMUNI ustanove 

v dotacijo in kritje stroškov, nastalih pri izdajanju mednarodne znanstvene revije IJEMS. 

 

Realizacija finančne konsolidacije in stabilizacije v letu 2013: 

- v celoti smo vrnili sredstva nacionalni agenciji CMEPIUS v višini 25.994 EUR,  

- na usklajevalnem sestanku v oktobru 2013 smo dosegli dogovor o delitvi obratovalnih stroškov med 

EMUNI univerzo in souporabnikom poslovnih prostorov in plačali celoten znesek obratovalnih stroškov 

za preteklo obdobje in leto 2013 v skupnem znesku 32.378 EUR (pogodba o ureditvi medsebojnih 

razmerij med uporabniki poslovnih prostorov je bila podpisana januarja 2014) in 

- plačali smo stroške, nastale pri izdajanju mednarodne revije IJEMS v višini 45.100 EUR,  

-  

Večina predvidenih ukrepov na področju finančne konsolidacije je bila realiziranih z izjemo pretvorbe 

posojil EMUNI ustanove v dotacijo ter ureditve dogovora o uporabi prostorov med ministrstvom, pristojnim 

za visoko šolstvo, EMUNI univerzo in drugimi uporabniki poslovnih prostorov. EMUNI univerza je imela na 

dan 31. 03. 2013 odprte terjatve pri ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, v skupni višini 

63.099,83 EUR, kar se nanaša na prejete zahtevke za plačilo najemnine za čas od 1. 10. 2009 do 31. 

3. 2013. Do konca leta 2013 je EMUNI univerza dodatno prejela še 3 zahtevke za plačilo najemnine za 

tekoče obdobje v višini 13.998 EUR, tako da skupne terjatve na dan 31. 12. 2013 znašajo 77.098 

EUR. V letu 2013 na EMUNI univerzi nismo uspeli skleniti dogovora za končno ureditev prostorske 

problematike, zaradi česar nismo plačali v rebalansu predvidenega plačila najemnine za tekoče obdobje v 

višini 16.691 EUR. Vendar si bomo v letu 2014 prizadevali za sklenitev dogovora o uporabi oziroma 

najemu prostorov med ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo, EMUNI univerzo in drugimi uporabniki 

poslovnih prostorov. V kolikor brezplačni najem prostorov za EMUNI univerzo ne bo mogoč, bomo 

ministrstvu predlagali poravnavo dolga. V skladu z zahtevo ministrstva, smo v finančni načrt za 2014 

vključili plačilo najemnine za tekoče obdobje, glede najemnine za preteklo obdobje pa bomo ministrstvu 

predlagali prerazporeditev obveznosti v letih 2015 in 2016 ter odpis zamudnih obresti za nastali dolg. 

Zaradi izjemno slabe finančne situacije, EMUNI univerza v letu 2014 dolga za preteklo obdobje ne bo 

mogla poravnati. 

 

V sklopu finančne in formalno-pravne konsolidacije je EMUNI univerza v letu 2013 izvedla notranjo 

revizijo, s katero smo odpravili pravno-formalne pomankljivosti iz preteklosti ter z uredbenimi pravili uvedli 

dodatne finančne regulative. Sprejetih je bilo 5 pravilnikov, ki so navedeni v razelku Konsolidacija 

formalno-pravnega okvirja notranjega delovanja EMUNI univerze.  

 

- Del finančne konsolidacije se bo nadaljeval v letu 2014, in sicer so predvideni naslednji ukrepi: 

http://www.facebook.com/emuni.university
http://twitter.com/#!/emuni
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- ureditev statusa plačevanja najemnine EMUNI univerze,  

- kritje preostalih stroškov, nastalih pri izdajanju znanstvene revije IJEMS in  

- pobuda EMUNI univerze za pretvorbo posojil EMUNI ustanove v dotacijo z namenom pokritja izgube iz 

obdobja 2011 in 2012. 

 

Konsolidacija formalno-pravnega okvirja notranjega delovanja EMUNI univerze 

V letu 2013 je EMUNI univerza izvedla konsolidacijo formalno-pravnih predpisov njenega delovanja, s 

čimer smo dvignili raven kakovosti delovanja univerze. Ukrepi so zajemali razpravo o spremembah Statuta 

EMUNI ter razvoj novih notranjih aktov EMUNI univerze.  

 

Ugotovili smo, da Statut in Akt nista ustrezno usklajena, poleg tega pa so določene zadeve v Statutu 

nejasno definirane (npr. postopek zamenjave članov Senata). Zaradi tega so bili pripravljeni predlogi 

spremembe Statuta EMUNI univerze, katerega proces operacionalizacije se bo začel odvijati leta 2014. 

 

Prav tako pa je za učinkovitejše notranje delovanje EMUNI univerza razvila določene pravilnike, ki urejajo 

poslovanje in delovanje EMUNI. Sprejeti so bili naslednji pravilniki:  

 

- Pravilnik o povračilu stroškov članom organov Evro-sredozemske univerze – EMUNI, sprejet dne 3. 7. 

2013; 

- Pravilnik o delovnem času na EMUNI univerzi, sprejet dne 31. 10. 2013; 

- Pravilnik o službenih potovanjih, sprejet dne 18. 11. 2013; 

- Pravilnik o odmeri in izrabi letnega dopusta in drugih odsotnostih z dela, sprejet dne 17. 11. 2013; 

- Pravilnik o parafiranju in podpisovanju uradnih dokumentov, sprejet dne 20. 12. 2013.  

 

5 PROMOCIJSKE PUBLIKACIJE 

-  

- EMUNI univerza je v letu 2013 pripravila naslednje elektronske promocijske vsebine: 

-  

- Strnjena 5-letna zgodovina delovanja in aktivnosti EMUNI univerze. 

- E-novice: julij (vol 5/št. 1), oktober (vol 5/št. 2), december (vol. 5/št. 3) in december (vol. 5/št. 4) 

- Zbornik prispevkov s konference HE&R, t. i. proceedings 

- Letak za HE&R konferenco 

- Letno poročilo EMUNI univerze v letu 2013  

-  

- Promocijske vsebine so namenjene tako ciljni kot širši zainteresirani javnosti z namenom obveščanja o 

aktivnostih in dogodkih EMUNI univerze. Vse promocijske vsebine so bile zaradi zagotavljanja 

največjega dosega narejene v elektronski obliki. Prejemnikov e-vsebin je bilo v letu 2013 preko 8.000, 

število naročnikov na novice pa se še povečuje. 

-  

6 ODNOSI Z JAVNOSTMI (PR) 

 

Odnosi z javnostmi so pomemben dejavnik mednarodne prepoznavnosti. EMUNI univerza komunicira z 

rednim obveščanjem o dogodkih in preko vključevanja javnosti v dejavnost univerze. Odnosi z javnostmi 

so še posebno intenzivni v času izvajanja dogodkov EMUNI univerze (EMUNI regionalni dnevi, HE&R 

konferenca), zasedanja organov EMUNI univerze, ob večjih dogodkih in ob začetku akademskega leta. 

 

V letu 2013 so bili v okviru aktivnosti odnosov z javnostmi posodobljena kontaktna mreža medijev, po 

vsakem večjem dogodku narejeno PR poročilo ter komuniciranje z mediji. V letu 2013 je bilo o EMUNI 

univerzi v 6 različnih slovenskih medijih (Finance, Večer, Slovenske novice, Siol.net, Požareport in 

Žurnal). 
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7 ZASEDANJA ORGANOV UNIVERZE V LETU 2013  

 

Seje Skupščine EMUNI univerze 

 

1. 23. 2. 2013 zasedanje Skupščine EMUNI univerze (Piran, Slovenija), 

2. 22. 11. 2013 zasedanje Skupščine EMUNI univerze (Brdo pri Kranju, Slovenija). 

 

Seje Upravnega odbora EMUNI univerze 

 

1. 23. 2. 2013 zasedanje Upravnega odbora EMUNI univerze (Piran, Slovenija), 

2. 24.–31. 5. 2013 korespondenčna seja Upravnega odbora EMUNI univerze, 

3. 3.–6. 7. 2013 korespondenčna seja Upravnega odbora EMUNI univerze, 

4. 17. 9. 2013 zasedanje Upravnega odbora EMUNI univerze (Portorož, Slovenija), 

5. 21. in 23. 11. 2013 zasedanje Upravnega odbora EMUNI univerze (Brdo pri Kranju, Slovenija), 

6. 12. 12. 2013 zasedanje Upravnega odbora EMUNI univerze (Rim, Italija). 

 

Seje Senata EMUNI univerze 

 

1. 25.–28. 6. 2013 korespondenčna seja Senata EMUNI univerze, 

2. 15.–10. 2013 korespondenčna seja Senata EMUNI univerze, 

3. 21. in 23. 11. 2013 zasedanje Senata EMUNI univerze (Brdo pri Kranju, Slovenija), 

4. 13.–17. 12. 2013 korespondenčna seja Senata EMUNI univerze. 

 

 

8 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

 

V letu 2013 ni bilo izvedenih investicij. 

 

9 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

 

Ocenjujemo, da je bilo delovanje EMUNI univerze v letu 2013 kljub finančnim omejitvam in kadrovskim 

spremembam uspešno. Sklenjena so bila pogajanja za začetek izvedbe prvega EMUNI študijskega 

programa »Poslovno komuniciranje v medkulturnem okolju« v sodelovanju z Univerzo v Urbinu 'Carlo Bo'. 

Z Unijo za Sredozemlje smo se dogovorili, da bomo v okviru EMUNI partnerskih institucij identificirali  

tiste univerze, ki ponujajo programe tretje stopnje s področij, ki jim je Unija za Sredozemlje dodelila t. i. 

»UfM labelo« - dodana vrednost študijskim programom, saj jih bo pod pokroviteljstvom ponujala tudi 

Unija za Sredozemlje. Z namenom lažje uresničitve študijskih programov je EMUNI univerza začela z 

oblikovanjem štipendijske sheme, katere namen bo pridobiti (ne)materialna sredstva za študente, ki bodo 

vpisani v EMUNI študijske programe. 

 

Uspešno smo pripravili vso potrebno dokumentacijo za projekt ENPI/2009/226-479, ki jo je zahteva 

Evropska komisija, predhodno pa izvedli evalvacijo vseh v okviru projekta pripravljenih študijskih 

programov. Hkrati je EMUNI postala partnerica v dveh novih večjih mednarodnih projektih, povabljena pa 

v novega, ki je še v fazi priprave. 

 

EMUNI univerza je bila uspešna na področju finančne in formalo-pravne konsolidacije. Poravnali smo vse 

preostale obveznosti do agencije CMEPIUS, kar je dalo EMUNI univerzi možnost ponovnega kandidiranja 

na razpisih programov, za katere je pristojna CMEPIUS. Sporazumno smo rešili odprto vprašanje izdajanja 

mednarodne revije IJEMS v sklopu založniške hiše Springer. Izdajanje revije IJEMS je tako že z letom 

2013 ponovno v okviru EMUNI univerze. Poravnali smo vse tekoče in pretekle obveznosti iz naslova 

obratovalnih stroškov. Prostorska problematika v letu 2013 ostaja nerešena, vendar si bomo v letu 2014 

na EMUNI univerzi prizadevali za ureditev dogovora o uporabi poslovnih prostorov.  

 

V sklopu predvidenih študijskih aktivnosti smo izvedli vse po programu dela zastavljenih ciljev – 4 poletne 

šole v sodelovanju s partnerskimi univerzami in študijski program za izpopolnjevanje (Evro-sredozemske 
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študije). Za prihodnost delovanja EMUNI univerze v mednarodnem prostoru pa smo uspešno izvedli HE&R 

konferenco, na kateri smo dosegli z udeleženci osnovali prihodnji razvojni model EMUNI univerze. 

 

Notranje delovanje EMUNI se je v letu 2013 spremenilo. S 1. 4. 2013 je EMUNI univerza dobila novega 

v. d. predsednika, septembra 2013 pa je bil objavljen razpis za novega mednarodnega predsednika, ki bo 

svoj mandat nastopil s 1. 2. 2014. Z decembrom 2013 je prenehal mandat podpredsedniku za finančne 

in administrativne zadeve. Zaradi povečanega obsega dela je EMUNI univerza julija 2013 na novo delno 

zaposlila dve osebi, prva zadolžena za administrativne zadeve in druga za izobraževalno področje. 

 

K boljšemu delovanju in lažjemu doseganju ciljev je EMUNI univerza v letu 2013 izvedla notranjo revizijo, 

s katero smo ugotovili in odpravili pravno-formalne pomankljivosti iz preteklosti ter z uredbenimi pravili 

uvedli dodatne finančne regulative. 

 

10 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU 

 

Leto 2013 je bilo za EMUNI univerzo v vseh pogledih eno ključnih za njen bodoči razvoj in delovanje, saj 

je v prvi polovici leta prišlo do zmanjšanja sredstev iz državnega proračuna. Zaradi tega je morala EMUNI 

univerza v letu 2013 narediti dvakrat rebalans programa dela – prvi rebalans je bil pripravljen, usklajen z 

MIZŠ in potrjen s strani Upravnega odbor EMUNI 6. 7. 2013, drugi pa 21.11.2013. Spremembe prvega 

rebalansa dela EMUNI univerze so bile povezane s prilivom dodatnih sredstev s strani državnega 

proračuna v višini 50.000 EUR kot posledica povečanega obsega aktivnosti. Drugi rebalans programa 

dela je bil potreben zaradi spremembe namenskosti porabe sredstev kot posledica prerazporeditve 

predvidenih aktivnosti.  

 

Na realizacijo ciljev pa so vplivali tudi drugi dejavniki, na katere EMUNI univerza mogla ni imela vpliva. 

Gre predvsem za dogovore o izvajanju študijskih programov s partnerskimi univerzami, ki so v procesu 

pogajanj nepričakovano odstopili od dogovora ali jih preložili v leto 2014. 

 

Navkljub naštetim dejstvom pa večjih nepričakovanih ali nedopustnih posledic pri izvajanju ciljev ni bilo. 

 

11 OCENA USPEHA DOSEGANJA CILJEV GLEDE NA PREJŠNJA LETA 

 

V primerjavi s prejšnjimi leti je EMUNI univerza v letu 2013 dosegla izjemen napredek na vseh področjih. 

V prvi vrsti je treba izpostaviti dogovor o pričetku izvajanja prvega lastnega EMUNI študijskega programa v 

sodelovanju z Univerzo v Urbinu 'Carlo Bo'. Študijski program »Poslovno komuniciranje v medkulturnem 

okolju« se bo začel izvajati v študijskem letu 2014/2015. Na študijskem področju smo dosegli dogovor z 

Unijo za Sredozemlje za izvajanje študijskih programov na tretji stopnji s t. i. »UfM labelo«. Programi 

tretje stopnje se bodo v skladu z dogovorom izvajale na univerzi v Palermu (Italija) in univerzi v Gironi 

(Španija).  

 

EMUNI univerzo smo uspešno finančno in pravno-formalno konsolidirali. V sklopu finančne konsolidacije 

EMUNI univerze je bila izvedena notranja revizija, katere namen je bil preveriti poslovanje EMUNI 

univerze in izboljšati učinkovitost njenega poslovanja. Upoštevajoč priporočila notranje revizije ter Statuta 

so bili vzpostavljeni notranji pravni predpisi, pravilniki in mehanizmi, ki urejajo notranje delovanje, s čimer 

so bili doseženi cilji na področju formalno-pravne konsolidacije. Poplačana je bila večina finančnih 

obveznosti, in sicer celotno plačilo obratovalnih stroškov za preteklo in tekoče obdobje, zaključek 

obročnega vračila sredstev nacionalni agenciji CMEPIUS ter delno plačilo stroškov, nastalih pri izdajanju 

mednarodne revije IJEMS (v skladu s sprejetim rebalansom je bilo 70 % stroškov izdaje revije IJEMS 

plačanih v letu 2013, preostanek zapade v plačilo v letu 2014). EMUNI univerza v letu 2013 ni dosegla 

dogovora s Sektorjem za investicije pri MIZŠ glede najema oziroma uporabe poslovnih prostorov, zato 

plačilo najemnine v letu 2013 ni bilo izvedeno. EMUNI univerza si bo prizadevala za ureditev prostorske 

problematike v letu 2014. EMUNI univerza se je v oktobru 2013 dogovorila s so-uporabnikom poslovnih 

prostorov glede delitve obratovalnih stroškov, vendar so nekatera vprašanja ostala še odprta, zato je 

pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij bila podpisana šele po zaključku poslovnega leta, to je v januarju 

2014.  
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0 mednarodno pravnem okviru je potrebno izpostaviti, da je EMUNI univerza v letu 2013 pridobila 

mnenje s strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, da je EMUNI mednarodna 

organizacija, kar daje univerzi še dodaten pomen in težo v mednarodnem prostoru. 

 

Uspešno smo izvedli mednarodno konferenco HE&R, katere namen je bil razpravljati o prihodnosti EMUNI 

univerze. Po več kot 2 letih smo ponovno na enem mestu zbrali več kot 100 udeležencev iz skoraj 30 

evro-sredozemskih držav. S tem smo širši mednarodni javnosti pokazali, da je EMUNI univerza še vedno 

pomembna mednarodna institucija tako v okviru Evro-sredozemske regije kot tudi Unije za Sredozemlje. 

 

V letu 2013 smo okrepili sodelovanje s partnerskimi univerzami iz Evro-sredozemske regije in tako izvedli 

štiri poletne šole in študijski program za izpopolnjevanje. Sodelovanje v mednarodnih projektih se je znova 

okrepilo, s čimer smo pri EMUNI univerzi ponovno obudili njeno strokovno-raziskovalno udejstvovanje. V 

tem sklopu je pomembno izpostaviti začetek vpisa EMUNI univerze v Razvid raziskovalnih organizacij pri 

Agenciji za raziskovalno dejavnost (ARRS), ki bo EMUNI odprl dodatne možnosti na področju 

raziskovanja. 

 

Uspeh je bil toliko večji zaradi omejitev, s katerimi se je EMUNI univerza soočala v letu 2013 – kadrovska 

in finančna podhranjenost. 

 

12 OCENA GOSPODARSNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 

 

Pri oceni gospodarnosti in učinkovitosti glede na opredeljene standarde in merila in ukrepe za izboljšanje 

učinkovitosti ter kakovosti poslovanja izhajamo iz določil Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in 

drugih zavodov, načel za financiranje visokošolskih zavodov vsebovanih v Nacionalnem programu 

visokega šolstva in Meril za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, 

študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela. 

 

EMUNI univerza z javnimi sredstvi, namenjenih iz proračuna Republike Slovenije, razpolaga v skladu s 

pogodbo o financiranju sklenjeno z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter hkrati z Zakonom o 

javnih financah in ostalo pravno regulativo na tem področju. EMUNI univerza z javnimi sredstvi posluje 

skladno z merili in standardi, ki jih za porabo namenskih sredstev določa MIZŠ. EMUNI univerza v polni 

meri upošteva načela gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja s sredstvi. 

 

Realizacija je odraz znižanja sredstev iz državnega proračuna v primerjavi z letom 2012 za 50.000 EUR v 

prvi polovici leta 2013. Zaradi tega smo morali aktivnosti ustrezno prilagoditi višini finančnih sredstev. 

Poleg tega pa EMUNI univerza sama ne more prosto razpolagati ali prerazporejati javna sredstva, saj 

posluje skladno z merili in standardi, ki jih za porabo namenskega denarja skozi določila sklepov in 

pogodb po posameznih področjih določa MIZŠ. Zaradi tega včasih prihaja do zamud pri poravnavi 

finančnih obveznosti. Glede na zastavljene cilje delovnega programa in boljšo realizacijo aktivnosti kot v 

letu 2012 lahko upravičeno trdimo, da je EMUNI univerza sredstva uporabljala izredno gospodarno in 

varčno. 

 

13 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

 

Oceno notranjega nadzora javnih financ smo pripravili v skladu z Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih 

financ v prilogi Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna (Uradni list RS, št. 102/10).  

 

14 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI 

 

EMUNI univerza je bila v primerjavi s preteklimi leti v letu 2013 uspešna, vendar določeni cilji niso bili v 

celoti doseženi zaradi različnih dejavnikov. V nadaljevanju so našteta področja in cilji, ki bodisi niso bili 

doseženi bodisi so bili le delno doseženi: 
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 Na študijskem področju nismo v celoti dosegli vseh zastavljenih ciljev, saj smo kot mrežna 

univerza v pretežni meri odvisni od partnerskih institucij ter sklenjenih dogovorov. Poleg tega je 

ostalo veliko odprtih vprašanj, vezanih na priglasitev ni akreditacijo študijskih programov pri 

NAKVIS. V delovnem načrtu smo načrtovali, da bodo postopki za določene študijske programe 

zaključeni v letu 2013, vendar se postopek nadaljuje tudi v letu 2014.  

 Na raziskovalnem področju so bili rezultati delno doseženi, vednar v okvirih zastavljenih ciljev. 

EMUNI univerza je sprejela 4 povabila k sodelovanju v mednarodnih projektih, katerih nosilci so 

bile univerze iz drugih držav. Projekti so bili prijavljeni v ustrezne podporne finančne mehanizme, 

vendar zaradi različnih razlogov niso bili sprejeti. 

 Posebno poglavje znotraj raziskovalnega dela je projekt podpore Evro-sredozemski univerzi 

ENPI/2009/226-479, ki v letu 2013 ni bil finančno zaključen, saj Evropska komisija ni sprejela 

končne ocene zaključnega poročila. Zaradi tega bodo finančne obveznosti iz tega naslova 

prenesene v leto 2014. 

 Na področju finančne konsolidacije je bil v letu 2013 delno dosežen cilj glede plačevanja 

obratovalnih stroškov za uporabo prostorov EMUNI univerze. Predvideno je bilo, da se pogodba 

podpiše že v letu 2013, vendar se je zaradi usklajevanja pogodbe zadeva prenesla v leto 2014, ko 

je bila pogodba tudi podpisana. 

 

15 OCENA UČINKOV POSLOVANJA VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV NA DRUGA PODROČJA 

 

EMUNI univerza je eden od najpomembnejših projektov Unije za Sredozemlje. Osredotoča se na 

povezovanje univerz, raziskovalnih institucij, raziskovalnih centrov in centrov odličnosti za skupno delo pri 

razvijanju novih študijskih programov in projektov, s katerimi bi premostili vrzeli med jugom in severom 

ter vzhodom in zahodom sredozemske regije. 

 

Med prednostna področja EMUNI univerze sodijo visokošolsko izobraževanje in raziskovanje, medkulturno 

poslovno komuniciranje in povezanje, trajnostno ohranjanje sredozemskega prostora, pomorske in 

kopenske avtoceste, alternativne energije ter civilna zaščita. Omenjene teme se obravnavajo v okviru 

EMUNI poletnih šol, raziskovalnih seminarjev, evropskih projektov in intenzivnih programov, ki združujejo 

študente, mlade diplomante in akademsko osebje, katerih cilj je oblikovati skupni jezik regije – jezik 

raziskovanja in odličnosti. EMUNI partnerske univerze soustvarajo temelje medkulturnega dialoga in 

skupne trajnostne rasti, saj se osredotočajo na teme in tematske sklope, ki neposredno zadevajo Evro-

sredozemsko regijo. 

 

Tematsko se EMUNI univerza osredotoča na prednostna področja Unije za Sredozemlje, pa tudi na druga 

področja, ki so trenutno najbolj zanimiva za mednarodno skupnost, med drugim na poslovni razvoj in 

ekonomske študije, pomorstvo, kulturo in turizem, človekove pravice in migracije, problematiko spolov, 

razvojne študije, upravljanje z vodo in regionalno povezovanje. Študijske aktivnosti, ki jih izvaja v 

sodelovanju s partnerskimi univerzami (npr. poletne šole, študijski programi za izpopolnjevanje idr.) so 

prek izbirnih in obveznih študijskih predmetov usmerjeni prav v prej našteta področja. 

 

Evro-sredozemska univerza bo v letu 2014 in s študijskim letom 2014/2015 prispevala k ustvarjanju 

enotnega, integriranega evro-sredozemskega visokošolskega izobraževanja, področja znanosti in 

raziskovanja. EMUNI univerza že sedaj služi kot središče za vzpostavljanje institucionalnih mrež, 

izmenjavo študentov in projektov v evro-sredozemski regiji. Glede na doseže rezultate v letu 2013 pa bo v 

letu 2014 začela aktivno prispevati tudi k področju raziskovalnega in akademskega osebja ter k razvoju 

skupnih študijskih programov. 
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16 DRUGA POJASNILA 

 

Pojasnila, ki dopolnjujejo poročilo delovanja EMUNI univerze v letu 2013 so podrobneje opisane in 

razčlenjene v spodnjih točkah. 

16.1 Poročilo o uresničevanju nalog iz pogodbe št. 3330-13-500019 

 

EMUNI univerza je v letu 2013 uresničila naslednje naloge pogodbe št. 3330-15-500019, ki so 

navedene v 5. členu: 

 

- mesečno do 10.  v mesecu izstavila zahtevek za izplačilo sredstev za tekoči mesec in poročilo o 

opravljenih nalogah in dinamiki stroškov in prihodkov,  

- ministrstvu do 28. 2. 2014 poslala letno poročilo za leto 2013 in poročilo o izvajanju pogodbe, 

- s sredstvi za stroške dela in izdatke za blago in storitve sofinancirala stroške delovanja vodstva in 

strokovnih služb EMUNI univerze, dejavnosti, povezane s pripravo in izvedbo študijskih programov v 

študijskem letu 2014/2015 ter stroške prostorov v vrednosti in na način, kot so opredeljeni v 

Rebalansu letnega programa dela za leto 2013, ki je bil sprejet s strani Upravnega odbora EMUNI 

univerze na 23. seji dne 23. 11. 2013 na Brdu pri Kranju,  

- spremljala porabo proračunskih sredstev na ločenem stroškovnem mestu/viru financiranja, tako da je 

mogoče preveriti izvajanje te pogodbe,  

- poslovala racionalno ter izvedla naloge, ki so sofinancirane iz proračuna RS, s skrbnostjo dobrega 

gospodarja, 

- nakazana sredstva porabila za namene, določene s to pogodbo,  

- ministrstvu omogočila nadzor nad uresničevanjem zgoraj navedene pogodbe v okviru mesečnega 

poročanja o opravljenih aktivnostih, prejemkih in izdatkih in posredovanih pojasnil, ki jih je ministrstvo 

zahtevalo v letu 2013.  

-  

V skladu s 5. alinejo 1. odstavka aneksa št. 3 k pogodbi št. 3330-15-500019 dodatno medletno 

poročanje za EMUNI univerzo ni bilo potrebno, zato nalog iz 2., 3. in 4. alineje 5. člena pogodbe EMUNI 

univerzi ni bilo potrebno izvesti.  

 

V povezavi z 11. alinejo 5. člena pogodbe do oddaje letnega poročila za leto 2013 ministrstvo ni 

zahtevalo vpogleda v poslovanje in dokumentacijo v zvezi z izpolnjevanjem zgoraj navedene pogodbe. 

EMUNI univerza bo na zahtevo ministrstva omogočila vpogled v poslovanje in dokumentacijo.  

 

EMUNI univerza v letu 2013 ni plačala najemnine za poslovne prostore, čeprav je bilo plačilo določeno v 

pogodbi št. 3330-15-500019 in Rebalansu letnega načrta dela. Najemnine za prostore v letu 2013 

nismo plačali, saj EMUNI univerza v letu 2013 še ni dosegla dogovora s Sektorjem za investicije na MIZŠ 

glede načina uporabe oziroma najema poslovnih prostorov. V letu 2014 si bomo na univerzi prizadevali za 

sklenitev dogovora o načinu uporabe oziroma najema poslovnih prostorov in rešitev prostorske 

problematike. V skladu s tem smo na zahtevo MIZŠ v Letni načrt dela za 2014 vključili plačilo najemnine 

za leto 2014.  

16.2 Poročilo o učinkih/rezultatih EMUNI konference v novembru 2013 

 

Konferenca HE&R (Higher Education and Research – Visoko šolstvo in izobraževanje) je potekala od 21. 

do 23. 11. 2013 na Brdu pri Kranju, ki se je udeležilo preko 100 udeležencev iz skoraj 30 evro-

sredozemskih držav. Namen konference je bila akademska razprava o prihodnosti EMUNI univerze, njenih 

študijskih in raziskovalnih programov, prenovi vizije, poslanstva in strategije ter o projektnem sodelovanju 

s partnerskimi univerzami. Eden ključnih ciljev konference pa je bila razprava s potencialnimi partnerskimi 

univerzami glede izvajanja študijskih programov v letu 2015/2016, pri čemer bi se pripravljalne aktivnosti 

začele odvijati v letu 2014. Z namenom optimalnega doseganja ciljev je bila konferenca razdeljena na 4 

delavnice z moderatorji: 

 

- Vizija in poslanstvo EMUNI univerze (prof. dr. Giuseppe Cataldi in prof. dr. Joseph Shevel). 
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- Študijski programi, študijski programi za izpopolnjevanje, poletne šole in druge študijske aktivnosti v 

Evro-sredozemski regiji (prof. dr. Karim Moustaghfir).  

- Raziskovanje, študijski programi tretje stopnje, projekti, raziskovani seminarji in konference v Evro-

sredozemski regiji (prof. dr. Labib Arafeh). 

- Mobilnost študentov, profesorjev, raziskovalcev in osebja (prof. dr. João Casqueria Cardoso). 

-  

- Vsako delavnico je vodil in usmerjal moderator, ki je po koncu delavnice strnil in predstavil zaključke. 

Delavnic se je v povprečju udeležilo 15 udeležencev. Po končani konferenci so vsi moderatorji poslali 

zaključke v obliki člankov, ki bodo objavljeni v mednarodni reviji IJEMS in strokovnem zaključnem 

poročilu konference (t. i. proceedings). 

-  

- Zaključki prve delavnice (vizija in poslanstvo EMUNI univerze) so, da bi morali EMUNI univerzo 

pretvoriti v samostojni subjekt, ki bi ponujal študijske programe z izrazito sredozemsko vsebino in 

predmeti v različnih evro-sredozemskih jezik. Z novimi pristopi k izobraževanju in predvsem 

inovativnimi ter atraktivnimi študijskimi programi bi morali ustvariti okolje za študente evro-

sredozemskih držav, prav tako pa ne pozabiti na študente iz novih, hitro rastočih trgov izobraževanja 

(npr. Kitajska, Afrika in Južna Amerika). EMUNI univerza bo morala začeti z izvajanjem in s 

financiranjem raziskav ter tako svoje znanje in prednosti internacionalizirati. Ker na področju visokega 

šolstva svetovno povpraševanje presega ponudbo, je potrebno študenta obravnavati kot stranko in 

izobraževanje kot trg ter tako na visoko šolstvo gledati skozi očala gospodarstva.  

-  

- Zaključki druge delavnice (Študijski programi, študijski programi za izpopolnjevanje, poletne šole in 

druge študijske aktivnosti v Evro-sredozemski regiji) so, kako lahko EMUNI univerza najbolje izkoristi 

svoj položaj in poslanstvo – predvsem s študijskimi programi, pri katerih bo potrebno upoštevati razvoj 

in priložnosti, kot so tehnološke spremembe, IT napredek, učenje, inovacije, e-okolje itd. Velik 

poudarek je potrebno nameniti tudi ustvarjanju lastnih in inovativnih programov, ki odražajo potrebe 

trga dela ne le v evro-sredozemski regiji, temveč predvsem potrebam multinacionalnim podjetjem in 

perspektivnim panogam preko zagotavljanja trajnostnega financiranja. 

-  

- Zaključki tretje delavnice (Raziskovanje, študijski programi tretje stopnje, projekti, raziskovani seminarji 

in konference v Evro-sredozemski regiji) so, da so ključ napredka EMUNI univerze in dosežki raziskav 

študentov tretje stopnje. S tem se odpirajo nove priložnosti ne le za EMUNI univerzo temveč tudi sama 

raziskovalna področja. Veliko pozornost je zaradi tega potrebno nameniti ustvarjanju trdnih tematskih 

mrež s kakovostnimi in zanesljivimi partnerji, ki so hkrati edini garant za skupno prijavljanje in 

izvajanje  medanrodnih projektov. V tem sklopu pa so pomembne tudi medanrodne konference, katerih 

namen mora biti predvsem predstavljanje rezultatov raziskav ter izmenjava znanja in izkušenj. 

-  

- Zaključki četrte delavnice (Mobilnost študentov, profesorjev, raziskovalcev in osebja) so, da je 

mobilnost realnost univerz in jo je treba presojati v luči potrebe v globalnem kontekstu, kakor tudi 

povečati mobilnost sever-jug in jug-sever. Tovrstna mobilnost je še posebej zanimiva in perspektivna za 

Evropo in pomembna za južno Sredozemlje – novi trgi, nova znanja, skupna prihodnost. EMUNI 

univerza bo morala dolgoročno zagotoviti oddelek, odgovoren za internacionalizacijo / mednarodno 

mobilnost, in vpeljati posebna orodja na področju mobilnosti,  kot so skupni študijski programi, 

jezikovna partnerstva, povečanje obsega mobilnosti in orodja za zagotovitev njegovega financiranja. 

Hkrati pa ravno mobilnost prispeva k uresničevanju enega glavnih ciljev Unije za Sredozemlje – krepiti 

medkulturni dialog in medsebojno razumevanje. 

-  

- Prispevki moderatorjev v obliki člankov bodo objavljeni v zborniku, t. i. proceedings, predvidoma 

februarja 2014. Zbornik bomo poslali vsem univerzam članicam, vsem udeležencem konference ter 

drugim zainteresiranim institucijam. 

16.3 Poročilo o izvajanju varčevalnih oziroma sanacijskih ukrepov univerze 

 

EMUNI univerza je v letu 2013 izvedla več ukrepov, ki so imeli za posledico varčevanje na področju 

stroškov dela, stroškov, vezanih na službena potovanja in obratovalnih stroškov.   
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Spomladi je EMUNI univerza uskladila plače in plačne razrede zaposlenih s plačno lestvico v javnem 

sektorju, ki je veljala od 1. 6. 2012. V skladu z dodatni ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v 

javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014, smo s 1. 6. 

2013 pričeli upoštevati novo veljavno plačno lestvico. Stroški dela na zaposlenega so se znižali s 33.152 

EUR iz leta 2012 na 31.389 EUR v letu 2013. V letu 2013 je bil zaposlenim izplačan regres v skladu z 

Zakonom o uravnoteženju javnih financ upoštevajoč zgoraj navedene dodatne ukrepe na področju plač in 

drugih stroškov dela.  

 

Stroški na službenih potovanjih so se v letu 2013 zmanjšali za 9.759 EUR oz. 35 % glede na leto 2012 

iz vira MIZŠ. Prihranki so vidni tudi pri stroških prevoznih storitev, ki so nižji za 3.831 EUR ali 12 % 

glede na leto 2012.  

 

EMUNI univerza se je na usklajevalnem sestanku s souporabnikom in delnim upravljavcem poslovnih 

prostorov dogovorila glede površine poslovnih prostorov, ki so v uporabi s strani EMUNI univerze in glede 

delitve obratovalnih stroškov med uporabniki poslovnih prostorov. Na podlagi dogovora se je znesek 

obratovalnih stroškov na letni ravni znižal povprečno za 3.800 EUR oziroma 26 % v letu 2012 in 2013 

glede na 2011.  

 

EMUNI univerza je v letih od 2011 do 2012 poslovala s presežkom odhodkov nad prihodki v 

kumulativnem znesku 69.182 EUR, ki je bila delno pokrita s presežkom prihodkov v višini 1.347 EUR v 

letu 2013. Zaradi presežka odhodkov iz preteklega obdobja je EMUNI univerza dala pobudo EMUNI 

ustanovi za pretvorbo prejetih posojil v dotacijo, s pomočjo katerih se bo lahko izguba iz preteklega 

obdobja pokrila.   

 

Učinki varčevalnih ukrepov bodo vidni tudi dolgoročno zaradi upoštevanih priporočil notranje revizije, ki 

bodo pripomogli k bolj učinkovitemu in transparentnemu delovanju EMUNI univerze. Pri tem velja omeniti 

tako sprejete pravilnike, kakor tudi druga priporočila, ki se nanašajo na analizo delovnih procesov in 

postopkov.  

16.4 Analiza kadrovanja in kadrovske politike 

 

EMUNI univerza je imela 8 zaposlenih na dan 31. 12. 2013 oziroma 6,2 FTE-jev. Povprečno število 

zaposlenih v letu 2013 je znašalo 6,82.   
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Tabela: Seznam zaposlenih glede na delovno mesto in organizacijsko enoto (FTE) 

Delovno mesto Organizacijska enota 

Stanje na 

dan 31. 12. 

2013 

(realizacija) 

Stanje na 

dan 31. 12. 

2013 

(rebalans 

programa 

dela) 

Stanje na 

dan 31. 12. 

2012 

(realizacija) 

Vrsta pogodbe 

Vir 

financiranja 

2013 

(realizacija) 

V. d. predsednika 

EMUNI univerze 

Predsednik EMUNI 

univerze 
0,2 0,2 0,5 

Pogodba o 

zaposlitvi 
Drugi viri 

Podpredsednik za 

administracijo in 

finance 

Predsednik EMUNI 

univerze 
0* 1 0,5 

Pogodba o 

zaposlitvi 
MIZŠ 

Vodja 

predsednikove 

pisarne 

Pisarna predsednika 

univerze 
0 0 1 

Pogodba o 

zaposlitvi 
MIZŠ 

Samostojni 

strokovni 

sodelavec 

Pisarna predsednika 

univerze / Tajništvo 
0,5 0,5 0 

Zaposlitev za 

določen čas 
MIZŠ 

Samostojni 

strokovni 

sodelavec 

Enota za mednarodno 

sodelovanje/ Enota za 

raziskovalno 

dejavnost 

1 1 0 
Pogodba o 

zaposlitvi 
MIZŠ 

Samostojni 

strokovni 

sodelavec 

Enota za študijsko 

dejavnost 
0,5 0,5 1 

Zaposlitev za 

določen čas 
MIZŠ 

Samostojni 

strokovni 

sodelavec 

Enota za študijsko 

dejavnost / 

Akreditacija 

1 1 1 
Pogodba o 

zaposlitvi 
MIZŠ 

Samostojni 

strokovni 

sodelavec 

Enota za 

informacijsko – 

komunikacijsko 

podporo 

1 1 1 
Pogodba o 

zaposlitvi 
MIZŠ 

Vodja oddelka 

Sektor za poslovanje, 

finance in 

računovodstvo 

1 1 1 
Pogodba o 

zaposlitvi 
MIZŠ 

Samostojni 

strokovni 

sodelavec 

Sektor za poslovanje, 

finance in 

računovodstvo 

0 0 1 
Pogodba o 

zaposlitvi 
MIZŠ 

Vodja oddelka 
Sektor za splošne, 

pravne in zadeve 
1 1 1 

Pogodba o 

zaposlitvi 
MIZŠ 

SKUPAJ zaposleni 6,2* 7,2 8,0    

 Podpredsedniku za administracijo in finance je prenehalo delovno razmerje 21. 12. 2013 

 

Pregled zaposlovanja na univerzi v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

Januarja 2013 je EMUNI univerza zaposlila novega sodelavca na področju mednarodnih zadev in 

projektov zaradi odhoda vodje pisarne kabineta predsednika. Meseca aprila je Upravni odbor EMUNI 

univerze imenoval prof. dr. Dušana Lesjaka na mesto v.d. predsednika za obdobje devetih mesecev. 

Dotedanji v.d. predsednika mag. Laris Gaiser je nadaljeval z delom podpredsednika za administracijo in 

finance, na katero je bil imenovan v letu 2012. V juliju je EMUNI univerza prevzela delno zaposlitev dveh 

sodelavk EMUNI ustanove za polovični delovni čas za obodbje do konca leta na področju izobraževanja in 

v tajništvu univerze. Zaposlitvi sta bili potrebni zaradi pripravljalnih aktivnosti, povezanih z izvedbo 

študijskih programov v študijskem letu 2014/2015, akreditacijo in organizacijo in izvedbo 4. HE&R 

konference. Upravni odbor je 12. 12. 2013 na svoji 24. seji imenoval prof. dr. Abdelhamida El-Zoheiryja 

za predsednika EMUNI univerze za obdobje 5 let s pričektom zaposlitve s 1. 2. 2014.  

 

Pregled prekinitev zaposlitve v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

Štirje zaposleni so zapustili EMUNI univerzo v letu 2013: 

- uslužbenec na področju vodje kabineta predsednika univerze je prekinil delovno razmerje z mesecem 

februarjem 2013,  

- uslužbenki na področju izobraževanja je potekla pogodba o zaposlitvi v januarju 2013, 
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- uslužbenki v enoti za finance je potekla pogodba v januarju 2013,  

- dne 21. 12. 2013 je prenehala zaposlitev podpredsednika za administracijo in finance.  

 

Pogodbeni sodelavci 

Z EMUNI univerzo so v letu 2013 sodelovali tudi pogodbeniki na podlagi podjemnih in avtorskih pogodb. 

Avtorske pogodbe so bile v letu 2013 sklenjene s predavatelji na študijskem programu za izpopolnjevanje 

''Evro-sredozemske študije'', z evalvatorji študijskih programov projekta ENPI, z moderatorji delavnic 4. 

HE&R konference, fotografinjo na konferenci in z lektorico člankov mednarodne revije IJEMS. Podjemne 

pogodbe so bile sklenjene za pravno pomoč na EMUNI univerzi za obdobje od avgusta 2013 do januarja 

2014.  

 

EMUNI univerza je v letu 2013 sklenila pogodbe o sodelovanju s svetovalci na področju pravne pomoči in 

svetovanja za potrebe formalno-pravne konsolidacije in delovnega spora na delovnem sodišču ter na 

področju svetovanja na izobraževanju, akreditaciji in projektu ENPI.  

16.5 Poročilo o investicijskih vlaganjih 

 

EMUNI univerza v letu 2013 ni imela investicijskih vlaganj. 
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17 RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 

 

17.1 Računovodske usmeritve 

 

Računovodsko poročilo EMUNI univerze za leto 2013 je pripravljeno skladno z Zakonom o računovodstvu 

(Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE) in slovenskimi računovodskim standardom 

številka 36 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava 

(Uradni list 118/05), kontnim okvirjem za nepridobitne organizacije (Uradni list RS 9/06), Uredbo o 

javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11. 34/11 – odl. US, 

64/12 in 12/13) ter navodilom Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS štev. 6037-

98/2013/12 z dne 09.01.2014. 

 

EMUNI univerza upošteva pri pripravi računovodskih izkazov splošna pravila o vrednotenju: 

- časovne neomejenosti delovanja, 

- dosledno stanovitnost in 

- nastanek poslovnega dogodka. 

 

Računovodski izkazi s pojasnili kažejo resnično in pošteno sliko poslovanja. 

 

17.2 Bilanca stanja  

 

Bilanca stanja se izdeluje za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu. V bilanco stanja na dan 

31.12.2013 sodi tudi stolpec o podatkih iz bilance stanja na dan 31.12.2012.  

 

EMUNI univerza pri pojasnjevanju postavk v bilanci stanja upošteva določila pravilnika o vsebini, členitvi 

in obliki računovodskih izkazov.  

 

Sredstva in obveznosti do njihovih virov so razčlenjena glede na vrste in ročnost.  

 

 

Neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva 

 

Vrste neopredmetenih dolgoročnih sredstev so določene po SRS 2, vrste opredmetenih osnovnih sredstev 

pa po SRS 1. Vrednotijo se v skladu s SRS ob začetnem prepoznanju po nabavni vrednosti. Nabavno 

vrednost sestavljajo nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški usposobitve za 

nameravano uporabo. Nakupno ceno se zmanjša za morebitne trgovinske in druge popuste. 

 

Neodpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev po SRS 1.17 in 

SRS 2.20 se izkazuje v bilanci stanja kot razlika med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom 

vrednosti. Za opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva se v knjigovodskih 

razvidih izkazuje posebej nabavna vrednost in posebej nabrani popravki vrednosti. 

 

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev se opravlja redno in 

posamično, z uporabo proporcionalne metode, ki se dosledno uporablja iz obračunskega v obračunsko 

obdobje. Zavod  samostojno določa letne amortizacijske stopnje. Preostala vrednost opredmetenega 

osnovanega sredstva je razlika med nabavno in amortizacijsko vrednostjo. 

 

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem računu ne 

presega 500 EUR, se izkazuje kot drobni inventar.  

 

Stvari drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR,  

se razporedi med material. 

 



43 

 

Zaloge materiala se vodijo po nabavni vrednosti. 

 

Tbela 17.1 Bilanca stanja 

Postavka  
Oznaka za 

AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta  

Prejšnjega 
leta  

2 3 4 5 

  SREDSTVA (002+021+037) 1 192.947 227.528 

A
. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+006+013+014+018) 2 0 0 

I. 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
omejitve (004+005) 3 0 0 

1. Neopredmetena sredstva  in dolgoročne aktivne časovne omejitve                             4 0 0 

2. Predujmi za neopredmetena sredstva 5 0 0 

II. Opredmetena osnovna sredstva (007 do 012) 6 0 0 

1. Zemljišča  7 0 0 

2. Zgradbe  8 0 0 

3. Oprema 9 0 0 

4. Druga opredmetena osnovna sredstva 10 0 0 

5. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi 11 0 0 

6. Predujmi za opredmetena osnovna sredstva  12 0 0 
III
. Naložbene nepremičnine 13 0 0 

IV
. Dolgoročne finančne naložbe (015 do 017) 14 0 0 

1. Dolgoročne kapitalske naložbe 15 0 0 

2. Dolgoročno dana posojila 16 0 0 

3. Dolgoročni depoziti 17 0 0 

V.  Dolgoročne poslovne terjatve (019+020) 18 0 0 

1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 19 0 0 

2. Druge dolgoročne poslovne terjatve 20 0 0 

B
. KRATKOROČNA SREDSTVA (022+023+029+032+036) 21 132.744 213.158 

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 22 0 0 

II. Zaloge (024 do 028) 23 60.000 0 

1. Material 24 60.000 0 

2. Proizvodi 25 0 0 

3. Nedokončani proizvodi in storitve 26 0 0 

4. Trgovsko blago 27 0 0 

5. Predujmi za zaloge 28 0 0 
III
. Kratkoročne poslovne terjatve (030+031) 29 95.018 161.489 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 30 49.507 86.015 

2. Druge kratkoročne poslovne terjatve  31 45.511 75.474 
IV
. Kratkoročne finančne naložbe (033 do 035) 32 0 0 

1. Kratkoročne kapitalske naložbe 33 0 0 

2. Kratkoročno dana posojila 34 0 0 

3. Kratkoročni depoziti 35 0 0 
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V.  Denarna sredstva 36 37.726 51.669 

C
. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 37 203 14.370 

  Zabilančna sredstva 38 0 0 

  
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
(040+043+047+050+055+060) 39 192.947 227.528 

A
. USTANOVITVENI VLOŽEK (041+042) 40 0 0 

1. Ustanovitveni vložek 41 0 0 

2. Presežek iz prevrednotenja 42 0 0 

B
. 

PRESEŽEK PRIHODKOV OZIROMA ODHODKOV (044-
045+046) 43 -67.835 -69.182 

1. Presežek prihodkov 44 0 0 

2. Presežek odhodkov 45 67.835 69.182 

3.  Presežek iz prevrednotenja 46 0 0 

C
. 

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE (048+049) 47 0 0 

1. Rezervacije 48 0 0 

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 49 0 0 
Č
. POSLOVNE OBVEZNOSTI (051 DO 054) 50 66.764 102.692 

1. Dolgoročne poslovne obveznosti 51 0 0 

2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 52 31.512 51.435 

3. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 53 30.540 35.313 

4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 54 4.712 15.944 
D
. FINANČNE OBVEZNOSTI (056 DO 059) 55 194.018 194.018 

1. Dolgoročna posojila finančnih organizacij 56 0 0 

2. Dolgoročna posojila drugih pravnih oseb 57 0 0 

3. Kratkoročna posojila finančnih organizacij 58 0 0 

4. Kratkoročna posojila drugih pravnih oseb 59 194.018 194.018 

E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 60 0 0 

  Zabilančne obveznosti 61 0 0 

 

17.2.1 Pojasnila k bilanci stanja 

 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 

Neopredmetenih dolgoročnih sredstev EMUNI univerza v letu 2013 ni imela. 

 

Opredmetena osnovna sredstva 

Opredmetenih osnovnih sredstev EMUNI univerza v letu 2013 ni imela. 

 

Dolgoročne finančne naložbe 

Dolgoročnih finančnih naložb EMUNI univerza v letu 2013 ni imela. 

 

 

Dolgoročne poslovne terjatve 

Dolgoročnih poslovnih terjatev EMUNI univerza v letu 2013 ni imela.  
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Zaloge 

EMUNI univerza ima na dan 31.12.2013 zaloge strokovne literature v višini  60.000,00 EUR, ki je bila v 

celoti dobavljena s strani nemškega dobavitelja SPRINGER Costumer Service Center GmbH. 

 

Kratkoročna poslovne terjatve 

Zavod ima na dan 31.12.2013 kratkoročnih poslovnih terjatev v vrednosti 95.018 EUR in sicer iz naslova:  

- kratkoročne  terjatve do kupcev doma 33.541,42 EUR 

- kratkoročne terjatve do kupcev v tujini v višini 15.965,57 EUR 

- kratkoročne terjatve iz naslova danih predujmov v višini 2.417,26 EUR  

- kratkoročne terjatve do države iz naslova refundacije ZZZS v višini 4.016,00 EUR 

- druge kratkoročne terjatve do fizičnih oseb v skupni višini 39.077,39 EUR, ki so v pretežni meri 

naslovljene na bivšega predsednika EMUNI univerze prof.dr. Joseph Mifsuda.  

 

 

Gotovina v blagajni  

EMUNI univerza tudi v letu 2013 ni poslovala z gotovino oz. ni izplačevala materialnih stroškov preko 

blagajne. 

  

 

Denarna sredstva 

Skupna višina sredstev na dveh transakcijskih računih pri Novi KBM je znašala na dan 31.12.2013 EUR 

37.726,24. 

 

Aktivne časovne razmejitve 

Vrednost aktivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2013 je bila v višini 203,07 EUR, ki izvira iz 

razmejenih telefonskih stroškov in zavarovalne premije. 

V letu 2013 se niso oblikovale nikakršne časovne razmejitev iz naslova obresti po posojilnih pogodbah z 

EMUNI ustanovo. 

 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 

- EMUNI univerza, ki je bila ustanovljena 13.2.2009, v letu 2009 še ni imela zaposlencev. V letu 2013 

je bilo povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur 6,82. Na dan 31.12.2013 je zavod 

izkazoval obveznost do zaposlencev za obračunano plačo, povračila stroškov iz delovnega razmerja in 

obveznost iz naslova obračunanih potnih nalogov v višini 30.540,21 EUR. Obveznost iz naslova potnih 

nalogov izhaja v pretežni meri do bivšega predsednika EMUNI univerze prof.dr. Joseph Mifsuda. Med 
obveznostmi iz naslova neizplačanih plač je  tudi obveznost do prof. dr. Joseph Mifsuda v višini 
4.800,00 EUR (bruto), ki izhaja iz neizplačane zadnje plače .  

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev EMUNI univerze na dan 31.12.2013 v višini 31.512,04 EUR 

predstavljajo obveznosti : 

- do domačih dobaviteljev v višini 5.237,10 EUR in  

- do dobaviteljev iz tujine v višini 26.274,94 EUR. 

 

Na tem mestu želimo povdariti, da v poslovnih knjigah EMUNI univerze nimamo zavedenih nikakršnih 

obveznosti iz naslova najemnin do Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, tako ne v letu 2013 kot 

tudi ne v preteklih letih. V januarju 2014 je zavod prejel izpisek odprtih terjatev (IOP) s strani Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport na dan 31.12.2013, iz katerega izhaja, da je v njihovih poslovnih 

knjigah iz naslova najemnin zavedena terjatve v skupni višini 77.097,74 EUR (od tega se na leto 2013 

nanaša 25.275,66 EUR). EMUNI ustanova je tako kot predhodna leta IOP v celoti oporekala, saj je 
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tekoče zahtevke ves čas pismeno zavračala z ustrezno utemeljitvijo. Vodstvo se še nadalje pogaja z 

Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport o možnosti brezplačnega najema prostorov. 

 

 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 

Med druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 4.712,29 EUR so na dan 31.12.2013 

uvrščene: 

- obveznost iz naslova prejetih predujmov v višini 325,55 EUR 

- obveznosti iz podjemnih in avtorskih pogodb v višini 2.793,74 EUR  

- obveznosti do države iz naslova obračunanega DDV v višini 1.593,00 EUR. 

 

 

Dolgoročne poslovne obveznosti 

Dolgoročnih poslovnih obveznosti zavod v celotnem letu 2013 ni imel. 

 

 

Kratkoročne finančne obveznosti 

EMUNI univerza ima na dan 31.12.2013 kratkoročne obveznosti po posojilnih pogodbah z EMUNI 

ustanovo in sicer: 

- iz decembra 2011 v višini 27.000,00 EUR 

- iz septembra 2012 v višini 50.000,00 EUR in  

- iz decembra 2012 v višini 116.000,00EUR, 

skupaj iz naslova glavnice 193.000,00 EUR ter iz naslova obresti 1.017,73 EUR.  

 

 

Dolgoročne finančne obveznosti 

EMUNI univerza tudi v letu 2013 ni imela dolgoročnih finančnih obveznosti. 

 

 

Pasivne časovne razmejitve    

Zavod v letu 2013 ni imel evidentiranih nikakršnih pasivnih časovnih razmejitev.  

 

 

Presežek odhodkov nad prihodki 

V letu 2013 je zavod EMUNI univerza ustvaril za 1.346,82 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Zavod  

ima tako  skupaj s presežkom odhodkov nad prihodki iz preteklih let v višini 69.182,14 EUR na dan 

31.12.2013 za 67.735,32 EUR presežka odhodkov nad prihodki. 

 

17.3 Izkaz prihodkov in odhodkov  

 

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega obdobja je EMUNI univerza skladno s Slovenskimi 

računovodskimi standardi upoštevala načelo nastanka poslovnega dogodka.   
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Tabela 17.2  Izkaz prihodkov in odhodkov 

Postavka  Oznaka 
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta  
Prejšnjega 

leta 

2 3 4 5 

  
PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(081+086) 

080 446,040 651.816 

A. 
POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 
NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB (082 do 084-085) 

081 446.040 651.816  

1. Prihodki iz sredstev javnih financ 082 387.241 633.824  

2. 
Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih 
služb  

083 58.799 17.992 

3. 
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 

084 0  0  

4. 
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 

085 0  0  

B. 
POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE 
DEJAVNOSTI (087+088-089) 

086 0  0  

1. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti 087 0  0  

2. 
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 

088 0  0  

3. 
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 

089 0  0  

C. FINANČNI PRIHODKI  090 28 19 

Č. DRUGI PRIHODKI  091 4.505 1  

D. CELOTNI PRIHODKI  (080+090+091) 092 450.573 651.836  

E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (094 do 096) 093 232.900  427.629   

1. Nabavna vrednost prodanega blaga 094 0  0  

2. Stroški materiala 095 7.042 6.838  

3. Stroški storitev 096 225.858  420.721  

F. STROŠKI DELA (098 do 100) 097 187.462  231.713 

1. Plače in nadomestila plač 098 108.055  160.944  

2. Prispevki za socialno varnost zaposlencev 099 61.370 27.688  

3. Drugi stroški dela 100 18.037  5.075 

G. AMORTIZACIJA (102+103) 101 0  0  
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1. 
Amortizacija, nadomeščena v breme dolgoročno odoloženih 
prihodkov 

102 0  0  

2. Druga amortizacija 103 0  0  

H. REZERVACIJE 104 0  0  

I. DRUGI STROŠKI (106+107) 105 289 0  

1. Prevrednotovalni odhodki 106 0  0  

2. Ostali drugi stroški 107 289  0  

J. FINANČNI ODHODKI 108 33 1.030 

K. DRUGI ODHODKI 109 28.542  6.904  

L. CELOTNI ODHODKI   (093+097+101+104+105+108+109) 110 449.226 667.276 

M. PRESEŽEK PRIHODKOV (092-110)  111 1.347  0 

M. PRESEŽEK ODHODKOV (110-092)  112 0 15.440 

N. DAVEK OD DOHODKOV PRIDOBITNE DEJAVNOSTI 113 0  0  

O. 
ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA (111-113) 

114 1.347  0  

P. 
PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
(112+113) 

115 0  15.440 

R. 
PRESEŽEK PRIHODKOV IZ PREJŠNJIH LET, NAMENJEN 
POKRITJU PRESEŽKA ODHODKOV ALI IZBRANIH 
STROŠKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

116 0  0  

S. 
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI 
DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve 
decimalki)* 

117 6,82 7,76 

Š. ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 118 12  12 

 

 

17.3.1 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov 

 

Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb  

 

Prihodke je EMUNI univerza v letu 2013 pridobila od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb 

v skupni višini 446.040,30 EUR in sicer iz naslednjih virov: 

 sredstva iz proračuna RS (MVZT) v višini 387.241,05 EUR oz. 86,82 % vseh prihodkov 

 dotacije po sporazumih/pogodbah v višini  55.451,75 EUR oz. 12,43 % vseh prihodkov 

 iz naslova prodaje storitev in prefakturiranja stroškov je evidentiranih  le 3.347,50 EUR oz. 0,75 

%  vseh prihodkov, kar pomeni, da  so le-ti v strukturi doseženih prihodkov zavoda tudi v letu 

2013 nepomembni. 
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Finančni prihodki 

Finančnih prihodkov je imela EMUNI univerza v letu 2013 le za 27,42 EUR. 

 

Drugi prihodki 

V letu 2013 je EMUNI univerza na osnovi sklepa inventurne komisije odpisala dvomljive oz. sporne 

obveznosti v skupni vrednosti 4.505,25 EUR in sicer 4.012,61 EUR iz naslova obveznosti do 

dobaviteljev v tujini in 492,64 EUR do dobaviteljev doma. Med druge prihodke je evidentirana tudi 

pozitivna parska izravnava v višini 0,04 EUR. 

 

Strošek materiala  

EMUNI univerza je imela v letu 2013 za 7.041,85 EUR stroškov materiala oz. 1,6 % celotnih  odhodkov 

in sicer vrednost v pretežni meri predstavljajo stroški pisarniškega materiala in  strokovne literature.  

 

Stroški storitev 

Zavod je v letu 2013 imel za 225.858,09 EUR stroškov storitev oz. 50,3 % vseh stroškov in sicer: 

 storitve na službenih poteh (hotelske storitve, prevozne storitve, parkirnine, dnevnice) v višini 

47.701,37 EUR oz. 21,1 % 

 stroški honorarjev v višini 59.854,73 EUR oz. 26,5 % 

 stroški šolnin v višini 45.356,30 EUR oz. 20,1% 

 stroški reklame in reprezentance v višini 5.437,08 EUR oz. 2,4 % 

 stroški telefonskih in poštnih storitev v višini 8.993,56 EUR oz. 4,0 % 

 stroški občasnih intelektualnih storitev (revizijske, računalniške, tiskarske, lektoriranja) v višini 

23.377,38 EUR oz. 10,4 % 

 stroški računovodskih storitev v višini 8.712,00 EUR oz. 3,6 % 

 stroški najemnin v višini 1.179,15 EUR oz. 0,5 % 

 11,4 % stroškov storitev pa predstavljajo stroški drugih storitev kot so: obratovalni stroški, stroški 

izobraževanja, prehrana in prevoz na delo zaposlencev, zavarovalne premije, stroški plačilnega 

prometa in podobno. 

 

 

Stroški dela 

Stroški dela so bili doseženi v višini 187.461,64 EUR  in  predstavljajo 41,7 % celotnih stroškov. Le-ti so 

sestavljeni iz: 

 plače in nadomestila plač v višini 108.054,80 EUR  

 prispevki za socialno varnost v višini 61.369,62 EUR in 

 drugi stroški dela v višini 18.037,22 EUR. 

 

 

 

Drugi stroški 

EMUNI univerza je imela v letu 2013 drugih stroškov v skupni višini 289,32 EUR, kar v celoti 

predstavljajo obračunane/plačane upravne takse.  

 

 

Finančni odhodki 

Zavod je  v letu 2013 imel evidentiranih finančnih odhodkov v višini 33,49 EUR in sicer iz naslova 

opominov za plačilo in zamudnih obresti. Obresti po kratkoročnih posojilnih pogodbah v letu 2013 

EMUNI univerzi niso bile zaračunane. 

 

 

Drugi odhodki 

Pretežni del  t.j. 25.999,06 EUR v strukturi drugih odhodkov predstavljajo vračila prejetih sredstev v letu 

2010 po sporazumu s CMEPIUS.  
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Presežek odhodkov nad prihodki 

Kot je razvidno iz izkaza prihodkov in odhodkov v Tabeli 2 je v letu 2013 zavod EMUNI univerza ustvaril 

za 1.346,82 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Zavod  ima tako  skupaj s presežkom odhodkov nad 

prihodki iz preteklih let v višini 69.182,14 EUR na dan 31.12.2013 za 67.835,32 EUR presežka 

odhodkov nad prihodki (Tabela 1). 

 

17.4 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije 

 

EMUNI univerza je v letu 2013 prejela 387.241 EUR sredstev iz proračuna Republike Slovenije skladno z 

načelom obračunskega obdobja. Porabljena so bila za namene, opredeljene v 5. členu pogodbe št. 3330-

13-500019 in v skladu z zadnjim veljavnim Rebalansom letnega načrta dela za leto 2013. S sredstvi 

proračuna smo krili delovanje vodstva in strokovnih služb EMUNI univerze, finančno konsolidirali in 

stabilizirali EMUNI univerzo, organizirali in izvedli razvojno konferenco EMUNI in opravili dejavnosti, 

povezane s pripravo in izvedbo študijskih programov, ki se bodo izvajali v študijskem letu 2014/2015.  

 

Porabo proračunskih sredstev lahko razčlenimo na naslednji način (pregled odhodkov po namenih v tabeli 

17.5): 

 

- stroški dela v višini 178.450 EUR oz. 49 %,  

- skupne naloge univerze - drugi izdatki za blago, material in storitve v višini 76.383 EUR oz. 20 % 

- skupne naloge univerze – obratovalni stroški za delovanje univerze v višini 32.378 EUR oz. 9 %,  

- skupne naloge univerze – avtorske in podjemne pogodbe zunanjih sodelavcev v višini 22.403 EUR oz. 

6 %, 

- razvojna konferenca HE&R EMUNI v višini 22.200 EUR oz. 6 %, 

- splošne službene poti zaposlenih v višini 18.744 EUR oz. 5 %,  

- zasedanja organov univerze v letu 2013 v višini 7.626 EUR oz. 2 %. 

- mednarodni institucionalni okvir delovanja in  v višini 7.119 EUR oz. 2 %,  

- izvajanje študijskega programa za izpopolnjevanje Evro-sredozemske študije v višini 2.711 EUR oz. 1 

%.  

-  

Skupni znesek porabljenih sredstev iz vira MIZŠ v letu 2013 znaša 368.014 EUR po načelu 

obračunskega obdobja. Razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi znaša 19.227 EUR. Presežek 

prihodkov nad odhodki je nastal predvsem zaradi neplačanega zneska za plačilo najemnine v višini 

16.691 EUR, saj EMUNI univerza v lanskem letu še ni dosegla dogovora z MIZŠ v zvezi z načinom 

uporabe oziroma najema poslovnih prostorov. Preostali del presežka je nastal zaradi nižjih stroškov dela 

od predvidenih in nižjih stroškov na službenih poteh. 

 

V letu 2013 so bila prejeta sredstva iz proračuna za 4.396 EUR oz. 1 % višja kot v letu 2012, medtem 

ko je bila poraba teh sredstev za 14.831 EUR oz. za 4 % nižja kot v letu 2012. Nižji stroški glede na 

leto 2012 se nanašajo na neporabljena sredstva, namenjena plačilu najemnine. Pregled posameznih 

stroškovnih kategorij nam kaže tudi nižjo porabo na stroških dela, stroških prevoznih storitev in službenih 

poti ter višjo porabo pri stroških avtorskih in podjemnih pogodb. V letu 2013 smo ponovno dosegli 

prihranke pri  stroških dela, ki so bili nižji za 29.129 EUR ali 13 % (v letu 2012 je bil doseženi 

prihranek 36.213 ali 14 % glede na leto 2011). Povprečno število zaposlenih v letu 2013 je znašalo 

6,82 v primerjavi s 7,8 v letu 2012. Stroški dela so bili nižji glede na plan zaradi uskladitve plač 

zaposlenih s plačno lestvico, veljavno za javni sektor in dodatnimi ukrepi na področju plač in drugih 

stroškov dela v javnem sektorju. Zaradi potrebe po specifični delovni sili na pravnem področju in področju 

izobraževanja ter zagotovitve izvajanja aktivnosti, potrebnih za izvedbo študijskih programov v študijskem 

letu 2014/2015, smo sklenili pogodbe s sodelavci na podlagi podjemnih in avtorskih pogodb ter pogodb 

o sodelovanju. Stroški podjemnih in avtorskih pogodb so iz tega razloga višji glede na leto 2012 za 

11.580 EUR. Stroški službenih poti in prevoznih storitev so skupno nižji za 13.590 EUR glede na 

realizacijo 2012.  
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Pri primerjavi realizacije za leto 2013 glede na finančni načrt, to je zadnji sprejeti rebalans, je največji 

odmik moč zaznati pri stroških stroških najema poslovnih prostorov v uporabi s strani EMUNI univerze v 

višini 16.691 EUR.  

 

Večja odstopanja od plana je moč zaznati tudi pri stroških razvojne konference EMUNI, saj so bili za 

3.773 EUR nižji od načrtovanega. V okviru stroškov konference so bili nižji tako stroški prevoznih storitev 

članov organov EMUNI univerze kot tudi stroški nočitev. Prihranki so vidni tudi pri stroških splošnih 

službenih poti za zaposlene, in sicer v višini 2.566 EUR. Višji stroški od načrtovanih so vidni le pri 

stroških avtorskih in podjemnih pogodb v višini 3.766 EUR in pri stroških mednarodnega 

institucionalnega okvira delovanja EMUNI univerze v višini 1.997 EUR.  

 

Razlike pri drugih stroških storitev ter stroških materiala ne presegajo 1 % v celotni strukturi odhodkov.  

 

Obrazložitev za vir MIZŠ po denarnem toku 

Prihodki iz vira MIZŠ po denarnem toku znašajo 388.985 EUR, kar je v skladu z rebalansom finančnega 

načrta za 2013. Celotni prihodki iz vseh virov skupno znašajo 538.631 EUR, kar je za 242.866 EUR 

manj, kot je bilo načrtovano v rebalansu finančnega načrta za 2013. Razlika izhaja iz sredstev Evropske 

unije za ENPI projekt, saj pregled končnega vsebinskega in finančnega poročila na Evropski komisiji še ni 

bil zaključen.  

 

Realizacija odhodkov iz vira MIZŠ je bila v preteklem letu za 19.486 EUR nižja od rebalansa. Načrtovano 

plačilo najemnine za uporabo poslovnih prostorov v višini 16.691 EUR ni bilo izvedeno, saj EMUNI 

univerza še ni sklenila dogovora s Sektorjem za investicije na MIZŠ glede uporabe poslovnih prostorov in 

morebitnega plačila najemnine. Preostala razlika med prihodki in odhodki iz vira MIZŠ v korist EMUNI 

univerze v višini 2.795 EUR se nanaša na nižje stroške dela od načrtovanih, kar je posledica bolniške 

odsotnosti v mesecu novembru in decembru 2013. Celotni odhodki v letu 2013 iz vseh virov znašajo 

552.558 EUR, kar je za 234.219 EUR manj, kot je bilo načrtovano v rebalansu finančnega načrta za 

2013. Največja razlika je posledica načrtovanih obveznosti iz naslova projekta ENPI.  

 

Prihodki iz vira MIZŠ po denarnem toku so višji za 4.287 EUR od sredstev, prejetih v letu 2012, medtem 

ko so prejeta sredstva iz vseh virov financiranja nižja za 206.115 EUR, kar gre pripisati prilivom v letu 

2012 s strani EMUNI ustanove (posojila v skupni višini 166.000 EUR) in sredstvom INPS, namenjenim 

štipendijam za študijske programe pri partnerskih institucijah.  

 

Realizirani odhodki iz vira MIZŠ so v letu 2013 za 15.199 EUR nižji od leta 2012. Največja razlika 

izhaja iz nerealiziranih odhodkov iz naslova najemnin. Stroški materiala so bili višji za 19.366 EUR glede 

na leto 2012 zaradi plačila obratovalnih stroškov za preteklo in tekoče obdobje v sklopu finančne 

konsolidacije. Stroški storitev so bili skupno višji za 30.568 EUR. Rast stroškov storitev smo zabeležili na 

področji avtorskih in podjemnih pogodb in stroških, povezanih z razvojno konferenco, ki jo je v letu 2013 

prvič financiralo ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. Stroški dela iz vira MIZŠ po denarnem toku so 

nižja za 52.674 EUR, zaradi manjšega števila zaposlenih, znižanju plač v skladu z 

dodatnimi ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju in izplačilu regresa v skladu z 

Zakonom o uravnoteženju javnih financ. Celotni odhodki v letu 2013 so znašali 144.244 EUR manj kot 

realizacija v letu 2012. Največja razlika se nanaša na izvedeno plačilo avtorskih honorarjev ekspertom 

projekta ENPI iz sredstev EU.  

 

17.5 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti 

 

EMUNI univerza v letu 2013 ni prejela sredstev iz proračunov lokalnih skupnosti.  
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17.6 Poročilo o ostalih sredstvih, prejetih iz proračunov Evropske skupnosti 

 

Celotni prihodki, ki jih je EMUNI univerza prejela s strani Evropske skupnosti za namene projekta 

Handson ICT znašajo 14.963 EUR. Odhodki iz projekta znašajo 11.792,40 EUR. Sredstva so bila 

porabljena za delo strokovnjakov na projektu v okviru avtorskih honorarjev, vodenje projekta s strani 

vršilca dolžnosti predsednika EMUNI univerze ter stroške na službenih potovanjih v okviru sestankov 

konzorcija projekta.   

 

V letu 2013 se kljub načrtovanemu zaključku projekta ENPI niso realizirala planirana plačila v višini EUR 

in prihodki v višini EUR. Ker Evropska komisija še ni podala končne ocene projekta in s strani Evropske 

komisije evalviranih študijskih programov, bomo morali izplačila realizirati v letu 2014. Načrtovani 

prihodki iz naslova projekta ENPI v letu 2014 znašajo 206.849 EUR.  

 

EMUNI univerza v letu 2013 ni prejela sredstev Evropske skupnosti po sporazumih z nacionalno agencijo 

CMEPIUS, saj se zaradi obveznosti iz naslova vračila sredstev nacionalni agenciji nismo mogli prijaviti na 

nove razpisane projekte. V decembru 2013 je bilo izvedeno zadnje plačilo iz tega naslova in tako se bo v 

letu 2014 EMUNI univerza smela ponovno prijaviti na razpisane projekte mobilnosti, za katere 

pričakujemo dotacijo v letu 2015.   

 

17.7 Poročilo prejetih sredstvih EMUNI ustanove 

 

Sredstva, ki jih je EMUNI univerza prejela s strani EMUNI ustanove v letu 2013, znašajo 28.000 EUR. 

Dotacija namenjena izvajanju poletne prevodoslovne pole za doktorske učitelje prevajanja je znašala 

3.000 EUR, medtem ko so sredstva, namenjena delnemu plačilu izdaje revije IJEMS pri založniški hiši 

Springer, znašala 25.000 EUR.  

 

EMUNI univerza je v letih 2011 in 2012 prejela posojila s strani EMUNI ustanove v skupni višini 

193.000 EUR z namenom plačila stroškov programov za izpopolnjevanje EMS, stroškov poslovanja in 

obveznosti iz naslova projekta ENPI. EMUNI univerza je EMUNI ustanovi podala pobudo za pretvorbo 

prejetih posojil v dotacijo, s pomočjo katerih bo lahko pokrila presežek odhodkov nad prihodki iz obdobja 

2011-2012.  

 

O morebitni pretvorbi posojil v dotacijo bo odločal Upravni odbor EMUNI ustanove.  

17.8 Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2013 po virih sredstev 

 

Tabela 17.3:  Struktura prihodkov in odhodkov po virih sredstev (v EUR) 

Vir Prihodki Odhodki 

Razlika med 

prihodki in 

odhodki 

Delež 

odhodkov v 

prihodkih 

(indeks) 

Sestava 

prihodkov 

(indeks) 

Sestava 

odhodkov 

(indeks) 

Prihodki iz sredstev javnih financ 450.573,05  449.226,00  1.347,05  99,70  100,00  100,00  

MIZŠ 387.241,05  368.013,58  19.227,47  95,03  85,94  81,92  

Ostala sredstva iz proračuna EU 

(drugi projekti iz proračuna EU) 14.663,40  11.792,40  2.871,00  80,42  3,25  2,63  

Drugi viri 48.668,60  69.420,02  -20.751,42  142,64  10,80  15,45  

Trg: Prodaja blaga in storitev na 

trgu 
0,00  0,00  0,00  - 0,00  0,00  

Skupaj 

450.573,05  449.226,00  1.347,05  99,70  100,00  100,00  

 

Struktura prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu (v EUR) 

V letu 2013 EMUNI univerza ni imela prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu.  
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18 PRILOGE 

 

Tabela 17.4: Povzetek prikaza finančnega načrta za leto 2014 po denarnem toku (v EUR) 

Vrsta stroška 

Realizacija 2013 

Skupaj 

Real. 13 / 

Reb. FN13 

MIZŠ Real. 

13 / Reb. 

FN13 

Skupaj 

Real. 13 / 

Realiz.12 

MIZŠ 

Real. 13 / 

Realiz.12 Skupaj MIZŠ 

Sredstva 

EU 

EMUNI 

ustanova Drugo 

PRIHODKI SKUPAJ 538.631 388.985 14.718 28.000 106.927 68,9 100,0 72,3 101,1 

ODHODKI SKUPAJ 552.558 369.499 53.657 30.845 98.556 70,2 95,0 79,3 96,0 

RAZLIKA MED 

PRIHODKI IN 

ODHODKI -13.927 19.486 -38.939 -2.845 8.371 263,8 

1.316.317.

187 -29,0 

-

376.526.

506 

Stroški materiala 71.129 25.529 500 25.000 20.100 118,2 101,8 1.146,1 414,2 

Stroški storitev 190.670 137.619 45.137 819 7.095 47,8 89,5 67,4 128,6 

Stroški dela 213.932 205.911 8.021 0 0 97,0 98,2 82,7 79,6 

Drugi stroški 76.827 440 0 5.026 71.361 71,5 108,4 51,5 3,4 

 

Tabela 17.5: Realizacija odhodkov v letu 2013 po namenih in viru financiranja (v EUR) – načelo 

obračunskega obdobja 

Odhodki po namenu 

Vir, iz katerega so bili poravnani stroški posameznega namena 

Skupaj MIZŠ EU sredstva 
Prihodki od 

šolnin 
Drugo 

Skupne naloge univerze - stroški dela 187.462 178.450 9.012   0 

Skupne naloge univerze - izdatki za blago, 

material in storitve - splošne službene poti 

zaposlenih  18.744 18.744       

Skupne naloge univerze - izdatki za blago, 

material in storitve - avtorske in podjemne 

pogodbe zunanjih sodelavcev 22.403 22.403       

Skupne naloge univerze - izdatki za blago, 

material in storitve - drugo 104.590 104.590       

Izvajanje študijskega programa za 

izpopolnjevanje Evro-sredozemske študije 2.711 2.711   0   

EMUNI prevodoslovna poletna šola za 

doktorske študente in učitelje prevajanja 3.000     3.000   

INPS 0       0 

ENPI projekt 39.664   39.664     

Handon ICT4T projekt 3.542   3.542     

Euromed Migration III  0         

Vračilo CMEPIUS  25.994       25.994 

Mednarodni institucionalni okvir delovanja 7.119 7.119       

Razvojna konferenca EMUNI 22.200 22.200       

Odnosi z javnostmi (PR) 0 0       

IT storitve, tehnična podpora in informacijsko-

komunikacijske zadeve 4.171 4.171       

Zasedanja organov univerze v letu 2013 7.626 7.626       

Skupaj 

449.226 368.014 52.218 3.000 25.994 
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Tabela 17.6: Tabela prejemkov in izdatkov EMUNI univerze za leto 2013 po virih financiranja (v EUR) – načelo denarnega toka 

Skupaj MIZŠ

Sredstva 

EU

Šolnine/pri

spevki

EMUNI 

ustanova Drugo Skupaj MIZŠ

Sredstva 

EU

Šolnine/pri

spevki

EMUNI 

ustanova Drugo Skupaj MIZŠ

Sredstva 

EU

Šolnine/pri

spevki

EMUNI 

ustanova Drugo

PRIHODKI SKUPAJ 538.631 388.985 14.718 0 28.000 106.927 781.496 388.985 264.511 0 28.000 100.000 744.746 384.698 40.083 250 169.823 149.893 68,9 100,0 72,3 101,1

ODHODKI SKUPAJ 552.423 369.364 53.657 0 30.845 98.556 786.776 388.985 255.697 0 28.000 114.094 696.801 384.698 138.703 0 50.940 122.460 70,2 95,0 79,3 96,0

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI -13.792 19.621 -38.939 0 -2.845 8.371 -5.280 0 8.814 0 0 -14.094 47.945 0 -98.621 250 118.883 27.433 261,2 1.325.421.712,8 -28,8 -379.130.814,4

Stroški materiala 71.129 25.529 500 0 25.000 20.100 60.181 25.081 0 0 25.000 10.100 6.206 6.163 43 0 0 0 118,2 101,8 1.146,1 414,2

Stroški električne energije 11.249 11.249 0 0 0 0 11.990 11.990 0 0 0 0 2.128 2.128 0 0 0 0 93,8 93,8 528,7 528,7

Stroški za ogrevanje 9.883 9.883 0 0 0 0 8.555 8.555 0 0 0 0 532 532 0 0 0 0 115,5 115,5 1.857,8 1.857,8

Stroški porabe vode 2.411 2.411 0 0 0 0 2.299 2.299 0 0 0 0 450 450 0 0 0 0 104,9 104,9 535,7 535,7

Stroški strokovne in druge literature 45.600 0 500 0 25.000 20.100 35.100 0 0 0 25.000 10.100 72 72 0 0 0 0 129,9 63.333,3 0,0

Stroški pisarniškega materiala 1.259 1.259 0 0 0 0 1.345 1.345 0 0 0 0 505 505 0 0 0 0 93,6 93,6 249,3 249,3

Drugi porabljeni material 727 727 0 0 0 0 891 891 0 0 0 0 2.520 2.476 43 0 0 0 81,6 81,6 28,9 29,4

Stroški storitev 190.535 137.484 45.137 0 819 7.095 398.579 153.799 244.780 0 0 0 282.945 107.050 129.347 0 28.781 17.766 47,8 89,4 67,3 128,4

Stroški sotritev za opravljanje dejavnosti 10.133 7.709 1.823 0 0 601 9.397 8.029 1.368 0 0 0 22.205 4.651 3.972 0 1.014 12.567 107,8 96,0 45,6 165,7

Stroški poštnih storitev, poštnina 2.695 849 1.823 0 0 22 1.060 1.060 1.368 0 0 0 3.459 826 646 0 496 1.492 254,1 80,1 77,9 102,8

Stroški telefona 7.438 6.859 0 0 0 578 6.969 6.969 0 0 0 0 18.746 3.825 3.327 0 518 11.076 106,7 98,4 39,7 179,3

Drugi stroški storitev za opravljanje dejavnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stroški tekočega investicijskega vzdrževanja in najemnin 6.468 6.468 0 0 0 0 23.962 23.962 0 0 0 0 6.175 5.775 0 0 0 400 27,0 27,0 104,8 112,0

Stroški tekočega vzdrževanja 6.468 6.468 0 0 0 0 6.527 6.527 0 0 0 0 1.064 1.064 0 0 0 0 99,1 99,1 608,0 608,0

Stroški najema prostorov 0 0 0 0 0 0 17.434 17.434 0 0 0 0 5.111 4.711 0 0 0 400 0,0 0,0 0,0 0,0

Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih storitev 1.161 993 71 0 45 53 2.156 806 1.350 0 0 0 1.931 781 617 0 131 402 53,8 123,1 60,1 127,1

Stroški zavarovalnih premij 77 77 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 489 360 93 0 36 0 335,4 335,4 15,8 21,4

Stroški plačilnega prometa 1.084 916 71 0 45 53 2.133 783 1.350 0 0 0 1.442 421 524 0 95 402

Stroški komunalnih in prevoznih storitev 32.857 30.088 1.829 0 0 940 27.256 27.256 0 0 0 0 71.945 32.411 29.388 0 8.450 1.696

Stroški komunalnih storitev 2.367 2.367 0 0 0 0 3.151 3.151 0 0 0 0 859 859 0 0 0 0

Stroški prevoznih storitev 30.490 27.721 1.829 0 0 940 24.105 24.105 0 0 0 0 71.086 31.552 29.388 0 8.450 1.696 126,5 115,0 42,9 87,9

Stroški intelektualnih storitev 24.706 15.233 9.473 0 0 0 48.838 15.538 33.300 0 0 0 19.567 10.035 8.032 0 1.500 0 50,6 98,0 126,3 151,8

Stroški kotizacij, seminarjev, posvetovanj 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Stroški strokovnega izobraževanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 0 228 0 0 0 0,0

Stroški zdravstvenih storitev 142 142 0 0 0 0 142 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 100,0

Stroški IT storitev 4.171 4.171 0 0 0 0 4.176 4.176 0 0 0 0 968 968 0 0 0 0 99,9 99,9 430,9 430,9

Stroški lektoriranja, prevodi 1.500 1.500 0 0 0 0 1.500 1.500 0 0 0 0 5.951 1.147 3.304 0 1.500 0 100,0 100,0 25,2 130,8

Stroški računovodstva 18.893 9.420 9.473 0 0 0 42.720 9.420 33.300 0 0 0 12.420 7.920 4.500 0 0 0 44,2 100,0 152,1 118,9

Število službenih poti 72 69 3 0 0 0 97 54 21 5 13 4 138 88 30 0 15 5 74,2 127,8 52,2 78,4

Stroški na službenem potovanju 19.722 17.837 1.803 0 0 82 22.312 22.312 0 0 0 0 36.670 27.596 21 0 6.352 2.701 88,4 79,9 53,8 64,6

Dnevnice in službena potovanja 2.246 1.808 438 0 0 0 2.307 2.307 0 0 0 0 6.392 5.817 0 0 575 0 97,3 78,4 35,1 31,1

Kilometrina 6.716 6.402 313 0 0 0 7.031 7.031 0 0 0 0 7.624 6.656 0 0 968 0 95,5 91,1 88,1 96,2

Stroški nočnin na službenem potovanju 9.484 8.517 967 0 0 0 10.543 10.543 0 0 0 0 21.515 14.038 0 0 4.776 2.701 90,0 80,8 44,1 60,7

Strošek parkirnin, cestnin na službenem potovanju 962 840 40 0 0 82 1.209 1.209 0 0 0 0 259 226 0 0 33 0 79,5 69,5 371,7 371,9

Drugi stroški vezani na službeno potovanje 315 270 45 0 0 0 1.222 1.222 0 0 0 0 881 860 21 0 0 0 25,8 35,8 31,4

Stroški avtorskih in pdjemnih pogodb 55.410 24.498 30.138 0 774 0 231.389 22.627 208.762 0 0 0 108.027 12.917 85.690 0 9.420 0 23,9 51,3 189,7

Stroški avtorskih pogodb 11.840 9.716 1.349 0 774 0 189.083 9.111 179.973 0 0 0 92.653 2.323 80.910 0 9.420 0 6,3 12,8 418,3

Stroški podjemnih pogodb 43.571 14.782 28.789 0 0 0 42.305 13.516 28.789 0 0 0 15.375 10.595 4.780 0 0 0 103,0 283,4 139,5

Drugi stroški storitev 40.078 34.658 0 0 0 5.420 33.269 33.269 0 0 0 0 16.424 12.883 1.627 0 1.915 0 120,5 104,2 244,0 269,0

Stroški konferenc in drugih večjih prireditev 8.960 8.960 0 0 0 0 2.305 2.305 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 4.479,9 4.479,9

Stroški hrane konferenc in drugih večjih pripreditev 3.147 300 0 0 0 2.847 5.134 5.134 0 0 0 0 2.074 1.563 0 0 511 0 61,3 5,8 151,7 19,2

Stroški tiskanja 3.512 2.566 0 0 0 946 2.861 2.861 0 0 0 0 7.606 4.806 1.500 0 1.300 0 122,8 89,7 46,2 53,4

Stroški propagande, reklame, promocije 2.495 1.804 0 0 0 691 2.276 2.276 0 0 0 0 1.714 1.714 0 0 0 0 109,6 79,3 145,6 105,3

Stroški administrstivnih in drugih oglasov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 0 0 0 0,0 0,0

Stroški za delo študentov preko študentskega servisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stroški čiščenja prostorov 3.806 3.806 0 0 0 0 3.806 3.806 0 0 0 0 3.636 3.636 0 0 0 0 100,0 100,0 104,7 104,7

Stroški ostalih storitev 16.050 16.000 0 0 0 50 15.631 15.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102,7 102,4

Stroški reprezentance 2.109 1.222 0 0 0 887 1.257 1.257 0 0 0 0 944 714 127 0 104 0 167,8 97,2 223,3 171,2

Stroški varstva pri delu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Povprečno število zaposlenih 7 6,6 0 0 0 0 8 7,2 0 0 0 1 8 8 0 0 0 0 86,1 92,4 90,1 88,3

Stroški dela 213.932 205.911 8.021 0 0 0 220.617 209.699 10.917 0 0 0 258.586 258.586 0 0 0 0 97,0 98,2 82,7 79,6

Plače zaposlenim 168.974 162.066 6.908 0 0 0 169.809 162.682 7.127 0 0 0 208.670 208.670 0 0 0 0 99,5 99,6 81,0 77,7

Nadomestila plač zaposlenim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Povračila zaposlenim v zvezi z delom 16.023 16.023 0 0 0 0 19.193 16.550 2.643 0 0 0 17.425 17.425 0 0 0 0 83,5 96,8 92,0 92,0

Regres za letni dopust 1.730 1.730 0 0 0 0 1.730 1.730 0 0 0 0 5.077 5.077 0 0 0 0 100,0 100,0 34,1 34,1

Prispevki delodajalca 27.205 26.093 1.113 0 0 0 29.885 28.737 1.147 0 0 0 27.413 27.413 0 0 0 0 91,0 90,8 99,2 95,2

Drugi stroški 76.827 440 0 0 5.026 71.361 107.400 406 0 0 3.000 103.994 149.065 12.899 9.313 0 22.159 104.694 71,5 108,4 51,5 3,4

Davek od dobička pravnih oseb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stroški taks 116 116 0 0 0 0 136 136 0 0 0 0 258 258 0 0 0 0 85,3 85,3 45,1 45,1

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Članarine 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Štipendije študentom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.500 0 0 0 0 16.500 0,0

Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stroški študijskih programov 76.656 269 0 0 5.026 71.361 107.263 269 0 0 3.000 103.994 132.306 12.641 9.313 0 22.159 88.194 71,5 100,0 57,9 2,1

MIZŠ Realiz. 

13 / Realiz.12Vrsta stroška

Realizacija 2013 Rebalans finančnega načrta 2013 Realizacija 2012

Skupaj 

Realiz.13 / 

Reb. FN13

MIZŠ Realiz. 13 

/ Reb. FN13

Skupaj 

Realiz. 13 / 

Realiz.12



Tabela 17.7: Tabela izdatkov EMUNI univerze za leto 2013 po mesecih za vir MIZŠ (v EUR) – načelo denarnega toka 

 

Vrsta stroška 
Skupaj MIZŠ jan-2013 feb-2013 mar-2013 apr-2013 maj-2013 jun-2013 jul-2013 avg-2013 sep-2013 okt-2013 nov-2013 dec-2013 

 

             

PRIHODKI SKUPAJ 
388.985,00 27.885,95 25.480,45 29.190,47 29.190,47 28.262,96 33.106,96 26.407,95 28.243,17 39.831,9 38.172,03 32.625,69 50.587,00 

  
  

         
      

STROŠKI SKUPAJ 369.498,73 25.605,91 23.015,86 18.695,34 34.505,42 30.701,42 23.162,14 39.604,77 24.399,83 23.842,91 39.398,66 31.835,81 54.730,66 

                            

STROŠKI MATERIALA 25.529,21 64,64 0,00 120,62 6.381,52 1.723,38 250,45 6.778,95 1.616,01 268,40 7.809,07 199,09 317,09 

Stroški električne energije 11.248,92 
 

    4.227,48 500,00   3.736,22 721,37   1.807,52   256,33 

Stroški za ogrevanje 9.882,82       1.056,94 500,00   2.503,81 695,09   5.126,98     

Stroški porabe vode 2.411,16       894,33     502,71 139,56   874,56     

Stroški strokovne in druge 

literature 

0,00       0,00           
 

    

Stroški pisarniškega 

materiala 

1.259,06 64,64     25,60 445,38 250,45     268,40 
 

143,83 60,76 

Drugi porabljeni material 727,25     120,62 177,17 278,00   36,20 60,00   
 

55,26   

                            

STROŠKI STORITEV 137.618,77 6.427,46 3.768,36 3.301,83 12.039,71 13.275,80 4.929,48 17.006,40 5.725,58 6.698,99 13.603,34 14.081,32 36.760,49 

Stroški storitev za 

opravljanje dejavnosti 

7.708,70 575,87 555,18 815,95 727,72 768,80 884,08 930,80 556,08 594,83 436,80 334,57 528,02 

Stroški poštnih storitev, 

poštnina 

849,46 25,56   131,69 0,00 182,49 32,67 30,41 79,27 191,72 51,60 33,11 90,94 

Stroški telefona 6.859,24 550,31 555,18 684,26 727,72 586,31 851,41 900,39 476,81 403,11 385,20 301,46 437,08 

Drugi stroški storitev za 

opravljanje dejavnosti 

0,00                          

                            

Stroški tekočega in 

investicijskega vzdrževanja 

in najemnin 

7.211,25 0,00 0,00 0,00 2.113,88 0,00 0,00 1.579,06 438,37 0,00 2.336,94 0,00 743,00 

Stroški tekočega 

vzdrževanja 

6.468,25       2.113,88     1.579,06 438,37   2.336,94     

Stroški najema prostorov 743,00       
       

  743,00 
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Stroški plačilnega prometa 

in zavarovalnih storitev 

992,97 23,80 0,80 124,05 76,46 51,12 64,24 64,75 86,95 65,42 207,38 116,62 111,38 

Stroški zavarovalnih premij 77,15 23,00     
       

54,15   

Stroški plačilnega prometa 915,82 0,80 0,80 124,05 76,46 51,12 64,24 64,75 86,95 65,42 207,38 62,47 111,38 

                            

Stroški komunalnih in 

prevoznih storitev 

30.088,33 943,65 627,32 95,99 3.303,40 2.254,98 1.234,96 3.394,23 610,37 925,00 521,70 4.312,47 11.864,26 

Stroški komunalnih storitev 2.367,19       1.707,37     516,45 143,37   
 

    

Stroški prevoznih storitev 27.721,14 943,65 627,32 95,99 1.596,03 2.254,98 1.234,96 2.877,78 467,00 925,00 521,70 4.312,47 11.864,26 

                            

Stroški intelektualnih 

storitev 

15.232,81 1.960,50 877,57 720,00 2.412,80 1.840,00 1.440,00 1.060,00 832,00 1.233,40 904,00 1.025,70 926,84 

Stroški kotizacij, 

seminarjev, posvetovanj 

0,00       
 

          
 

    

Stroški strokovnega 

izobraževanja (študij ob 

delu)  

0,00       
 

          
 

    

Stroški zdravstvenih 

storitev  

141,57   91,57   
 

      50,00   
 

    

Stroški IT storitev 

(računalniške storitve)  

4.170,94 363,00 66,00   1.070,00 1.120,00   340,00 50,00 501,40 172,00 293,70 194,84 

Stroški lektoriranja, prevodi  1.500,30 877,50     622,80           
  

  

Stroški računovodstva 9.420,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 1.440,00 720,00 732,00 732,00 732,00 732,00 732,00 

                            

Stroški na službenem 

potovanju  

17.837,16 1.458,59 1.197,08 1.089,73 1.558,15 3.954,37 890,09 744,54 1.992,46 1.399,65 916,26 443,45 2.192,80 

Dnevnice za službena 

potovanja  

1.807,74 130,40 865,74 121,10 32,00 150,00 88,00 94,00     8,80   317,70 

Kilometrina  6.402,17 1.180,69 273,54 626,23 252,69 822,74 506,48 527,13 166,22   682,14 200,85 1.163,47 

Stroški nočnin na 

službenem potovanju  

8.516,89     125,50 1.250,00 2.911,33 186,01 86,01 1.818,04 1.279,65 192,02 165,30 503,03 

Stroški parkirnin, cestnin 

na službenem potovanju  

840,46 147,50 27,80 216,90 18,16 70,30 63,20 37,40     33,30 17,30 208,60 

Drugi stroški vezani na 

službeno potovanje 

269,90   30,00   5,30   46,40   8,20 120,00 
 

60,00   
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Stroški avtorskih in 

podjemnih pogodb  

24.497,72 807,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.627,55 0,00 0,00 5.210,65 6.737,12 6.114,75 

Stroški avtorskih pogodb  9.715,95       
 

    5.627,55     387,50   3.700,90 

Stroški podjemnih pogodb 14.781,77 807,65     
 

          4.823,15 6.737,12 2.413,85 

                            

Drugi stroški storitev 34.049,82 657,40 510,41 456,11 1.847,31 4.406,53 416,11 3.605,47 1.209,35 2.480,69 3.069,61 1.111,39 14.279,44 

Stroški konferenc in 

dr.večjih prireditev  

4.289,96       
 

          
 

  4.289,96 

Stroški hrane konferenc in 

dr. večjih prireditev  

4.226,77       
 

        300,00 
 

  3.926,77 

Stroški tiskanja  2.566,28 263,25 78,76 78,76 1.078,76 78,76 78,76 80,07 80,07 213,73 183,12 165,32 186,92 

Stroški propagande, 

reklame, promocije 

1.804,20       431,20 1.373,00         
 

    

Stroški administrativnih in 

drugih oglasov 

0,00       
 

          
 

    

Stroški za delo študentov 

preko študentskega servisa  

0,00       
 

          
 

    

Stroški čiščenja prostorov  3.805,64 254,15 337,35 337,35 337,35 337,35 337,35 338,63 338,63 171,59 338,63 338,63 338,63 

Stroški ostalih storitev  16.134,86       0,00 2.420,00   3.186,77 601,19 1.626,63 2.426,71 600,00 5.273,56 

Stroški reprezentance  1.222,11 140,00 94,30 40,00 0,00 197,42     189,46 168,74 121,15 7,44 263,60 

Stroški varstva pri delu 0,00       
  

        
 

    

                            

STROŠKI AMORTIZACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                            

REZERVACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                            

STROŠKI DELA 205.911,17 19.113,81 19.247,50 15.152,89 16.065,01 15.455,84 17.982,21 15.819,42 17.058,24 16.875,52 17.986,25 17.501,40 17.653,08 

Plače zaposlenim 162.065,88 15.660,56 15.580,89 12.208,35 12.289,99 12.423,25 12.502,76 12.582,49 13.214,93 13.792,75 13.979,83 13.805,73 14.024,35 

Nadomestila plač 

zaposlenim  

0,00       
       

    

Povračila zaposlenim v 

zvezi z delom 

16.022,68 931,90 1.158,10 979,00 1.796,32 1.032,44 1.736,50 1.211,16 1.715,69 862,14 1.755,67 1.472,94 1.370,82 
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Regres za letni dopust 1.730,00       
 

  1.730,00       
  

  

Prispevki delodajalca 26.092,61 2.521,35 2.508,51 1.965,54 1.978,70 2.000,15 2.012,95 2.025,77 2.127,62 2.220,63 2.250,75 2.222,73 2.257,91 

                            

                            

DRUGI STROŠKI 439,58 0,00 0,00 120,00 19,18 246,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 

Davek od dobička pravnih 

oseb 

0,00       
 

          
 

    

Stroški taks 116,40       
 

116,40         
 

    

Nadomestilo za uporabo 

stavbnega zemljišča  

0,00       
 

          
 

    

Članarine 54,00       
 

          
 

54,00   

Štipendije študentom 0,00       
 

          
 

    

Nagrade dijakom in 

študentom na delovni 

praksi  

0,00       
 

          
 

    

Stroški študijskih 

programov 

269,18     120,00 19,18 130,00         
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