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1 POSLANSTVO IN VIZIJA UNIVERZE 

1.1 Vizija 

Mednarodna Evro-sredozemska univerza (EMUNI Univerza), s sedeţem v Sloveniji, bo bistveno 

prispevala k harmonizaciji visokega šolstva in raziskovalnega prostora ter prispevala k trajnemu 

razvoju širšega druţbeno-ekonomskega in kulturnega okolja v drţavah evro-sredozemskega 

prostora, obenem pa prispevala k prepoznavnosti Slovenije na območju Evro-sredozemske unije. 

1.2 Poslanstvo 

EMUNI Univerza je mednarodna univerza s sedeţem v Sloveniji. Univerza je eden izmed šestih 

projektov Sredozemske unije, potrjenih s skupnim sklepom Unije, sprejetim v Parizu 13. julija 

2009. Poslanstvo EMUNI Univerze je zlasti: 

- Utrjevati kakovost visokošolskega izobraţevanja z izvajanjem študijskih in raziskovalnih 

programov;  

- Postati mednarodna univerza, ki upošteva in vrednoti kulturno raznolikost;  

- Vzpostaviti univerzitetno okolje, ki bo spodbudno učinkovalo na povezovanje med različnimi 

narodi in kulturami v akademskem prostoru;  

- Zagotoviti administrativno, operativno in materialno infrastrukturo in torej delovanje univerze. 

 

Cilj EMUNI univerze je ustvariti odlično mreţo specializiranih študijskih programov na področju 

prioritet Mediterana med evro-sredozemskimi univerzami. Študijski programi bodo mednarodno 

primerljivi po trajanju, kreditnih točkah, vsebini in pridobljenih znanstvenih in strokovnih nazivih. 

Programi bodo pokrivali teme in področja, pomembna za evro-sredozemski prostor. Študijski 

programi oziroma njihovi deli se bodo izvajali v Sloveniji in na številnih univerzah 

soustanoviteljicah EMUNI Univerze. 

 

Ena izmed poglavitnih dejavnosti EMUNI Univerze je tudi raziskovalna dejavnosti, ki je še eden 

izmed pomembnih vidikov razvoja, uspeha in kakovosti univerze.  

 

Temeljno poslanstvo univerze je s svojimi dejavnostmi na področju visokošolskega izobraţevanja 

in raziskav prispevati h krepitvi medkulturnega dialoga v evro-sredozemskem prostoru in 

podpirati barcelonski proces, ki je v širšem pomenu zajet tudi v Sredozemski uniji. 
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PREDSTAVITEV UNIVERZE 

Ime univerze: Evro-sredozemska univerza 

Skrajšano ime: EMUNI univerza  

Ime v angleščini: Euro-Mediterranean University 

Skrajšano ime v angleščini: EMUNI University 

Ime v francoščini: Univeristé Euro-Méditerranéenne 

Skrajšano ime v 

francoščini: 

Université EMUNI 

Sedeţ: Portoroţ, Sončna pot 20 

Matična številka: 

Davčna številka: 

3487288 

79525415 

Telefonska številka: +386 59 25 00 50 

Številka faksa: +386 59 25 00 54 

Spletna stran: www.emuni.si 

Ustanovni sklep: Statut  Evro-sredozemske  Univerze, sprejet 

26.11.2008 

 

EMUNI Univerza izvaja študijske dejavnosti na vseh področjih izobraţevanja, razvrščenih v 

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

študijskih programov, akreditiranih pri partnerskih univerzah v Sloveniji in pri različnih univerzah, 

soustanoviteljicah EMUNI Univerze. Univerza izvaja tudi raziskovalno dejavnost na vse 

znanstvenoraziskovalnih področjih, razvrščenih v skladu z mednarodno klasifikacijo Frascati 

(UNESCO, 2002).  

 

Nekaj pomembnejših datumov: 

- vpis v sodni register (izvršen 13.02.2009) 

- vpis v Razvid Visokošolskih inštitucij (izvršeno julija 2009)  

- EMUNI Univerza je pridobila listino Erasmus University Charter (izvedba 23. 12. 2009) 

  

Dejavnosti EMUNI Univerze so se financirale iz različnih virov:  

- javnega proračuna Republike Slovenije, Ministrstvo za visokošolstvo, znanost in tehnologijo v 

vrednosti 191.000 EUR,  

- Evropske komisije ADICO za ENPI projekt s predhodno nakazano vsoto 149.000 EUR 

(19.2.2010) 

- Ostalih različnih projektov (ETS, Norveških finančnih mehanizmov, Erasmus Mobilnost), 

- Sredstev EMUNI Ustanova   

- kotizacij za konference, pristojbin pri registraciji v študijske programe,  

- sponzorstva partnerskih univerz in drugih virov. 

 

EMUNI Univerza se uveljavlja v regionalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru.  

1.3 Organi Univerze 

- Predsednik univerze 

- Upravni odbor 

- Skupščina 

- Senat 

- Študentski svet 

 

Predsednik: prof. dr. Joseph Mifsud (imenovan 26. novembra 2008) 

Predsednik je poslovodni in strokovni organ Univerze ter njen pravni zastopnik. 

Naloge in pristojnosti predsednika so določene v 27. členu Statuta EMUNI Univerze.  

 

http://www.emuni.si/
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Upravni odbor je vodilni organ Univerze. Upravni odbor sestavlja enajst (11) članov, in sicer: 

 

- prof. Anasse Bouhlal, Univerza uporabnih ved v Tamperu, Finska 

- prof. Ugur Erdener, Univerza Hacettepe, Ankara, Turčija 

- prof. Hassan Nadir Kheirallah, Univerza v Aleksandriji, Egipt 

- prof. Francesco Paolo La Mantia, Univerza v Palermu, Italija 

- prof. Anton Grizold, Univerza v Ljubljani, Slovenija 

- prof. Maurits Van Rooijen, Univerzitetni kompleks v Composteli, Španija 

- prof. Ivan Rozman, Univerza v Mariboru, Slovenija 

- izr. prof. Nada Trunk Širca, Center EMUNI, Slovenija 

- Predstavniki zaposlenih na Univerzi,  

- Predstavniki zaposlenih na Univerzi,  

- Predstavnik študentov. 

 

Predsednik Upravnega odbora je prof. Maurits Van Rooijen. 

 

Naloge Upravnega odbora so določene v 18. členu Statuta EMUNI Univerze.  

 

Seje Upravnega odbora praviloma sklicuje sekretariat trikrat letno, in sicer v februarju, juniju in 

novembru, na predlog Predsednika Univerze ali ene tretjine članov Skupščine.  

 

Skupščina - Vsaka podpisnica Listine o ustanovitvi Evro-sredozemske univerze ima enega 

predstavnika v Skupščini. Visokošolske, raziskovalne in druge ustanove oziroma organizacije, ki 

so pri Sekretariatu zaprosile za članstvo in je njihovo članstvo potrdila Skupščina, imajo prav 

tako pravico do imenovanja enega predstavnika v Skupščini. 

 

Skupščina 2009: 114 članic iz 32 drţav 

Sopredsedujoča Skupščini 2009: prof. Hassan Nadir Kheirallah in prof. Maurits Van Rooijen.  

 

Skupščina 2010: 141 članic iz 37 drţav 

Sopredsedujoča Skupščini 2010: prof. Giuseppe Giliberti in prof. Ahmed Noureddine Helal. 

 

Naloge Skupščine so določene v 14. in 15. členu Statuta EMUNI Univerze. 

 

Skupščino po potrebi skliče Sekretariat. Praviloma pa naj bi se sklicala enkrat letno, in sicer 

predvidoma novembra, pri čemer pa je treba upoštevati register podpisnic Listine, torej vseh 

podpisnic, ki lahko uveljavljajo ustanoviteljske pravice, ter seznam članov Skupščine, ki ga vodi 

Evro-sredozemska univerza.  

 

Senat je strokovno akademsko telo Univerze in je predvsem odgovorno za dejavnosti, povezane s 

študijskimi programi. Senat sestavljajo Predsednik Univerze in: 

 

- prof. Labib M. M. Arafeh, Univerza Al-Quds, Jeruzalem, Palestinska oblast 

- prof. Yossi Ben-Artzi, Univerza v Haifi, Izrael 

- prof. Anasse Bouhlal, Univerza uporabnih ved v Tamperu, Finska 

- prof. Mohammed Dahbi, Univerza Al Akhawayn v Ifranu, Maroko 

- prof. Ugur Erdener, Univerza Hacettepe, Ankara, Turčija 

- prof. Mladen Franko, Univerza v Novi Gorici, Slovenija 

- prof. Giuseppe Giliberti, Univerza v Urbinu »Carlo Bo«, Italija 

- prof. Panagiotis Grigoriou, Egejska univerza, Lezbos, Grčija 

- prof. Hind Mohamed Mamdouh Hanafy, Univerza v Aleksandriji, Egipt 

- prof. Antoine Hokayem, Univerza St. Joseph, Bejrut, Libanon 
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- prof. Rolf Friedrich Krause, Univerza z nemškim učnim jezikom Andrássy Gyula v Budimpešti, 

Madţarska 

- prof. Elpida Keravnou-Papailiou, Ciprska tehnološka univerza v Limassolu, Ciper 

- prof. Jilani Lamloumi, Univerza v Gabèsu, Tunizija 

- prof. Albert Marouani, Univerza v Nici Sophia Antipolis, Francija 

- prof. Maria Amélia Martins-Loução, Univerza v Lizboni, Portugalska 

- prof. Joseph Mifsud, EMUNI Univerza 

- prof. Alejandro del Valle Galvez, Univerza v Cadizu, Španija 

- prof. Maurits Van Rooijen, Univerzitetni kompleks v Composteli, Španija 

- prof. Mohamed Salah Zerouala, ENSA - Drţavna višja šola za arhitekturo, Alţir, Alţirija 

- 5 predstavnikov študentov. 

 

Senatu Univerze predseduje Predsednik Univerze, katerega naloge so določene v 21. členu 

Statuta EMUNI Univerze.  

 

Seje Senata skliče Predsednik Univerze trikrat letno: v februarju, juniju in novembru.  

 

Februarja 2010 je Senat EMUNI univerze sprejel EMUNI politiko študijskih programov. Politika 

obsega smernice za vrste študijskih programov, organizacijo študijskih programov, način 

izvajanja študijskih programov in postopke zagotavljanja kakovosti.  

 

Razprava je bila posvečena tudi študijskim programom, pogovorom o smernicah EMUNI 

študijskih programov in zagotavljanja kakovosti, sprejetje novih magistrskih študijskih programov 

ter akreditaciji EMUNI programov in Svetu za viskoo šolstvo. Člani so se seznanili tudi z 

dejavnostmi EMUNI za leto 2010, kot so ReSouk 2010 in dnevi EMUNI.  

 

Za pripravo izjav, mnenj in predlogov ali izvedbo zahtevnejših in obseţnejših ali občasnih nalog 

lahko Senat imenuje izvedence in komisije ter druge delovne skupine. 

 

Do sedaj so bile imenovane naslednje stalne komisije: 

- Komisija za študijske zadeve (ki deluje tudi kot Komisija za preverjanje in zagotavljanje 

kakovosti); 

- Komisija za univerzitetne mreţe in raziskovalni potencial evro-sredozemskega prostora; 

- Komisija za univerze in skupnosti v evro-sredozemski regiji; 

- Komisija za inovativno pedagogiko v evro-sredozemskem prostoru za visoko šolstvo in 

raziskave 

- Komisija za pripravo smernic za sprejemanje novih članic 

 

Začasne komisije (za specifične projekte):  

- Komisija za pripravo Nagrade EMUNI za projekte 

- Komisija za Statut  

 

V skladu s 30. členom Statuta lahko Predsednik imenuje kolegij za obravnavanje pomembnih 

zadev univerze in za dajanje mnenj, pobud in predlogov v zvezi z njimi. Kolegij je posvetovalno 

telo Predsednika Univerze. Sestavlja ga šest (6) članov, pri čemer so enakopravno zastopani 

predstavniki Centra EMUNI, EMUNI ustanove in univerze. 

 

Študentsko telo, ki ga sestavljajo vsi študentje, vpisani na študijske programe, ki jih organizira in/ 

ali izvaja Univerza, izvoli pet (5) članov, ki sestavljajo Študentski svet. 

 

Naloge Študentskega sveta so določene v 31. členu Statuta EMUNI Univerze. 

Seje Študentskega sveta sklicuje Sekretariat na predlog Predsednika Študentskega sveta 
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Študentje, vpisani v študijske programme, ki jih organizira in izvaja EMUNI, predstavljajo 

študentsko telo; dva izvoljena predstavnika iz vsakega študijskega programa (1drţava članica EU 

in 1 drţava, ki ni članica EU, iz Unije za Sredozemlje) oblikujejo Študentsko skupščino. 

Študentska skupščina izvoli Študentski svet za obdobje dveh let in je tudi zakonodajni organ, ki 

tudi razpravlja o politiki in jo sprejema. Srečuje se letno. Študentski svet predlaga študentske 

predstavnike v Upravnem odboru in Senatu.  

 

The students enrolled in study programmes organised and implemented by EMUNI represent the 

Student body; Two elected representatives from each study programme (1 EU and 1 non-EU 

country of the Union for the Mediterranean) will form the Student Assembly; Student Assembly 

elects the Student Council for a mandate of two years and is also a legislative organ which also 

discusses and adopts policy, they meet on a yearly basis; Student Council nominates the 

students „representatives in the Management Board and Senate. 

1.3.1 Seje  Univerze v letu 2010  

Senat: 

- 26. in 27 februar  27 2010, Portoroţ, Slovenija 

- 11. in 12. junija 2010, Aleksandrija, Egipt  

- 25. in 26. novembra 2010, Ankara, Turčija 

 

Upravni odbor: 

- 26. in 27. Februar 2010, Portoroţ, Slovenija 

- 11. in 12. junij  2010, Aleksandrija, Egipt  

- 25. in 26. november 2010, Ankara, Turčija 

 

Skupščina: 

- 27. november 2010, Ankara, Turčija 

 

Študentski svet: 

- 27. november 2010, Ankara, Turčija 

 

Podelitev diplom za programe, izvedene na EMUNI univerzi:  

- 27. november 2010, Ankara, Turčija 

 

Sedma seja Upravnega odbora EMUNI in četrta  seja Senata EMUNI sta potekali v Portoroţu v 

Sloveniji 26. in 27. Februarja 2010. Na skupni seji Senata in Upravnega odbora so člani 

razpravljali o Programu dela za 2010 in ga sprejeli.  

V Aleksandriji v Egiptu je 11. in 12. Junija 2010 je na Univerzi v Aleksandriji, eni izmed članic 

EMUNI, potekala 8. seja Upranega odbora EMUNI in 5. seja Senata EMUNI, ki so se je udeleţili 

njeni člani – rektorji in profesorji institucij članic EMUNI. Na sejah so člani razpravljali o 

programu dela EMUNI univerze, merilih za financiranje univerze ter moţnostih za pripravništva 

in štipendije.   

 

Prof. Nehale Mostapha, vodja projekta ENPI, je predstavila projekt, ki zagotavlja financiranje 

EMUNI s strani Evropske komisije za razvoj programov iz prioritetnih območij Unije za 

Sredozemlje. Poleg članov Senata EMUNI in Upravnega odbora so se sej udeleţli tudi gostje s 

slovenskih ministrstev (Majda Širok, Darinko Vrečko, Milena Šmit) in vodje članov EMUNI, tudi 

predsednik Bejrutske arabske universe, kjer bo prihdnje leto potekala vsakoletna študentska 

konferenca ReSouk.  

 

Za dan pred Senatom in Upravnim odborom so predvidene tudi seje univerzitetnih komisij.  
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Organiziranost 

 

V sklopu univerze delujejo naslednje organizacijske enote: 

1. Enota za študijsko dejavnost; 

2. Enota za raziskovalno dejavnost; 

3. Enota za mednarodno sodelovanje;  

4. Enota za knjiţničarsko dejavnost in informacijsko-komunikacijsko podporo;  

5. Sekretariat (v letu 2010 je naloge sekretariata delno pokrival Center EMUNI); 

6. pisarna Predsednika Univerze.  

 

Predsednik Univerze lahko s soglasjem Upravnega odbora doloţi še druge notranje organizacijske 

enote (33. člen Statuta).  

 

Naloge Sekretariata opravlja Center EMUNI v skladu s pogodbo, ki jo sklene z Univerzo. 

 

Enoto za študijsko dejavnost, enoto za raziskovalno dejavnost, enoto za mednarodno 

sodelovanje, enoto za knjiţničarsko dejavnost in informacijsko-komunikacijsko podporo vodijo 

predstojniki, kabinet Predsednika univerze pa vodja. Predstojnike in vodjo imenuje in razrešuje 

Predsednik univerze. 
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2 USMERITVE IN CILJI UNIVERZE 

2.1 Zakonske in druge pravne podlage 

Evro-sredozemska univerza je univerza ustanovljena s Sporazumom  o pridruţitvi Evro-

Sredozemske Univerze  s skladu z Ustanovno listino Evro-sredozemske univerze  in Zakonom o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št 64/08). EMUNI Univerza je 

mednarodna univerza s sedeţem v Sloveniji in deluje kot slovenski pravni subjekt, registriran kot 

zasebni zavod in zavezan slovenski zakonodaji.   

 

Podlage za delovanje:  

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št 64/2008); 

- Statut (Ustanovni sklep) Evro-sredozemske univerze, sprejet 26. novembra 2008 na generalni 

skupščini v Barceloni v  Španiji.  

- Sporazum o pridruţitvi Evro-sredozemske univerze  sprejet 26. novembra 2008 na generalni 

skupščini v Barceloni v Španiji.  

2.2 Dolgoročna strategija 

Dolgoročna strategija EMUNI univerze je, da postane vodilna mednarodna univerza v Evro-

sredozemski regiji, da medsebojno poveţe visokošolske ustanove in njihove strokovnjake v regiji 

ter da razvije skupne študijske programe na področju prioritet Evropske unije za Sredozemlje. 

2.3 SREDNJEROČNI cilji EMUNI univerze 2010-2013 

O kratkoročnem programu EMUNI univerze za obdobje 2010-2013 je junija 2009 na sestanku v 

Brdu razpravljal senat EMUNI univerze.  

 

Člani senata so se dogovorili, da mora EMUNI univerza pozornost nameniti kakovosti izbranih 

študijskih programov. Diplome, pridobljene na EMUNI univerzi morajo odsevati sodelovanje in 

izmenjavo profesorjev in študentov s celotne mreţe EMUNI. Člani senata so se dogovorili, da bo 

Komisija za izbor in analizo študijskih programov nadaljevala s svojim delom kot Komisija za 

študijske zadeve in bo odgovorna tudi za oceno in zagotovilo kakovosti.  

 

Cilj EMUNI univerze za akademsko leto 2010/11 je bil, da izvaja »lastne« študijske programe in 

študijske programe, ki so ţe akreditirane s strani partnerskih visokošolskih ustanov (HEI), 

soustanoviteljic EMUNI univerze, ter tudi, da na teh področjih okrepi raziskovalno delo. 

2.4 Kratkoročne prioritete za leto 2010 

Glavni določeni kratkoročni cilji EMUNI univerze za leto 2010 so bili: 

- začetek »polnega« delovanja EMUNI univerze, 

- zagotavljanje finančnih sredstev za dolgoročne dejavnosti EMUNI univerze, 

- akreditacija ţe akreditiranih študijskih programov, 

- razvoj novih študijskih programov (dvojne in skupne diplome) in njihova akreditacija, 

- vpis v 5 podiplomskih študijskih programov v akademskem letu 2010/11, 

- realizacija projekta ENPI (Evropski sosedski in partnerski instrument) 2010-2011 (1 milijon 

EUR), 

- izvedba EMUNI projektov (poletna šola, kratki tečaji, okrogle mize, doktorski raziskovalni 

seminarji itd.), 

- soorganizacija mednarodnih konferenc, regionalnih dni v Sloveniji in v tujini, 

- publicistična dejavnost univerze: izdajanje Mednarodne revije za Evro-sredozemske študije 

(IJEMS), konferenčnih poročil in drugih publikacij, 

- postati viden element razvoja v Evro-sredozemski regiji. 
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EMUNI univerza je bila aktivna na področju: 

- poučevanja (študijski programi), 

- raziskovanja, 

- vseţivljenjskega učenja, 

- diseminacije: konference in publikacije. 

 

Akademsko leto 2009/10 traja od 1. oktobra 2009 do 30. septembra 2010 (ZViS 119/2006-

UPB3, 37. člen). 

 



 

9 

 

3 INVESTICIJE  

EMUNI univerza v letu 2010 ni imela nobenih nepremičninskih investicij. Pisarne se nahajajo v 

Dijaškem domu na četrtem nadstropju, kjer je tudi sedeţ univerze. EMUNI univerza je v letu 

2010 kar nekajkrat razpravljala o tem, da bi pridobila nove pisarne v Ljubljani in nove prostore 

za sedeţ EMUNI univerze.  

4 Poročilo in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev po dejavnosthih v 

letu 2010  

EMUNI univerza je bila v letu 2010 vključena v različne aktivnosti, podrobnosti pa so prikazane 

v tabelah v tem letnem poročilu. 

 

Aktivnosti je večinoma pripravljal in izvajal sekretariat (univerza in Center EMUNI do 1. junija 

2010). Univerza je postopoma začela s prenosom nalog, obveznosti in dolţnosti. Pri organizaciji 

in pripravi aktivnosti  v letu 2010 so sodelovale tudi ustanove članice ter strokovnjaki z Evro-

sredozemskega območja. 

 

V prvi polovici leta 2010 je Center EMUNI izvajal aktivnosti, ki so zapisane v nadaljevanju. 

 

V tem poglavju so naštete izvajane aktivnosti, kot so bile sprejete v Programu dela univerze za 

leto 2010. 

4.1 Izobraţevalne dejavnosti univerze 

Kratkoročni prioritetni cilji za 

2010 
Dejavnosti v letu 2010 

Rezultati v letu 

2010 

Študijske dejavnosti  

Izvedba študijskih programov v 

akademskem letu 2009/10 

 

- Izvajanje magistrskih 

študijskih programov »EMUNI 

Label«, tečajev v poletnem 

semestru, doktorskih 

seminarjev in samostojnih 

tečajev   

 

EMUNI magistrski študijski 

program »EMUNI Label«:  

- Okolje (120 ECTS)  

- Migracije in medkulturni 

odnosi (120 ECTS) 

- Magistrski program Evro-

sredozemska kultura in 

turizem (60 ECTS)  

 

- Vsi programi so se uspešno 

izvedli v partnerskih 

institucijah in v Sloveniji (36 

študentov in 50 profesorjev) 

- Del programa (2 tedna) se je 

februarja 2010 izvedel v 

Sloveniji (17 študentov in 9 

profesorjev)  

 

Doktorski raziskovalni seminar 

- Medkulturni dialog v visokem 

šolstvu/raziskovanje na Evro-

sredozemskem območju 

- Vodstvo za kulturno 

raznolikost  

 

- 19 udeleţencev iz Alţirije, 

Cipra, Grčije, Francije, 

Madţarske, Italije, Libanona, 

Maroka, Palestinske oblasti, 

Slovenije, Sirije, Tunizije in 

Turčije   

Poletne šole: 

- Management visokega šolstva 

in internacionalizacija 

visokega šolstva 
 

- Sredozemskost
 

- Komuniciranje v 

medkulturnem okolju – učenje 

preko spleta
 

(ICLeW)
 

- Identitete, politike in 

priporočila za regije 

EUROMEDa
 

- Evro-sredozemski mednarodni 

 

- Izvedeno je bilo 4/10 poletnih 

šol v 3 drţavah  

- Udeleţilo se jih je 143 

študentov in 60 profesorjev  

 



 

10 

 

odnosi in Arabščina kot jezik 

medkulturnega dialoga v 

Sredozemlju
 

- Ţivljenjske zgodbe migrantov 

in film 
 

- Povezovanje src, širjenje 

obzorij in sodelovanje
 

- Znanost in tehnologija: znanje 

in kulturna agregacija
 

- Spremembe v geografski 

organiziranosti druţbe 

(Srednja in Vzhodna Evropa: 

dve desetletji kasneje)
 

- De-polucija Sredozemlja na 

podlagi evropskega 

kazenskega sistema  

 

 Samostojni tečaji 

- Evro-sredozemski mednarodni 

odnosi  

- Geografske perspektive in 

turistične regije  

- Arabščina kot jezik 

medkulturnega dialoga v 

Sredozemlju 

- Javno upravljanje in trajnostni 

razvoj  

- Sredozemske geopolitike, 

usmeritve, ekonomija in večji 

projekti 

 

- Izvedeno je bilo 4/5 tečajev 

- Udeleţilo se jih je 12 

profesorjev in 34 študentov  

 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI  

Priprava dokumentov  za 

akreditacijo ţe akreditiranih 

študijskih programov. 

- Proučevanje postopkov in 

obrazcev Sveta za visoko 

šolstvo in prilagajanje obrazcev 

za namene akreditacije ţe 

akreditiranih študijskih 

programov, 

- Izvedba dveh pozivov za 

pridobitev ţe akreditiranih 

študijskih programov in pregled 

prijav, 

- Podpora Odboru za izbor 

študijskih zadev
1

 

 

- Prilagojen obrazec za namene 

akreditacije ţe akreditiranih 

študijskih programov, 

 

 

- Gradivo za sestanke senata in 

Komisije za študijske zadeve. 

 

 

 

 

Izpopolnjevanje študijskega 

programa Evro-sredozemske 

študije (EMS) 

- Evro-sredozemski študijski 

program (10 ECTS)  

- Februarja 2010 je senat 

sprejel dopolnitve študijskega 

programa. 

- Izvedli so se posamezni 

seminarji, program pa je še 

vedno v postopku 

akreditacije. 

                                            

1

 Prevajanje dokumentov, usklajevanje dokumentov, usklajevanje s kandidati, organizacija in administracija sestankov 

odbora, pridobivanje strokovnih mnenj na področju visokega šolstva Slovenije 
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Poziv k vpisu bo odobril senat 

5 podiplomskih študijskih 

programov se bo izvajalo kot 

programi dvojnih in skupnih 

diplom. 

- Priprava prijav za obveščanje o 

8 magistrskih študijskih 

programih  

 

- Senat je določil poziv in rok 

za prijavo.  

- Obvestilo o vsaj dveh 

študijskih programih je bilo 

delno izvedeno (v postopku za 

vnos v seznam visokošolskih 

ustanov - HEI) 

 

Izvajanje doktorskega 

študijskega programa: 

Varstvoslovje 

-  Poziv k vpisu je bil izveden v 

2009/2010.  

 

- 5 študentov je potrdilo 

namero za vpis v 2009/10 

(Alţirija, Italija, Maroko, 

Palestinska oblast in Sirija).  

- Program se ni izvedel. 

Podpora razvijanju novih  

študijskih programov 

 

- Priprava dokumenta Smernice 

za oblikovanje novih študijskih 

programov. 

 

- Senat je 24.11.2009 

predlagal in sprejel 4 nove 

EMUNI magistrske programe 

- Senat je 27.2.2010 predlagal 

in sprejel 4 nove magistrske 

programe 

- Senat je 26.11.2010 

predlagal in sprejel 2 nova 

magistrska programa. 

- Vseh 10 novih EMUNI 

magistrskih programov je v 

začetni fazi akreditacijskega 

postopka. 

 

4.2 Raziskovalni projekti in razvojne dejavnosti (konference) EMUNI univerze 

Kratkoročni prioritetni cilji Dejavnosti v letu 2010 

Rezultati v letu 

2010 

Projektne dejavnosti  

Prijavljanje na razpise na 

nacionalni in mednarodni ravni. 

- EMUNI univerza se je v letu 

2010 prijavila na 12 

mednarodnih in nacionalnih 

razpisov,  

- prijavila se je na 4 slovenske 

projekte, 

- načrtovanje in oddaja prijav, 

- vodenje in izpolnjevanje 

dokumentov. 

Prijavljeni in odobreni projekti 

(glej naslednjo vrstico v tabeli in 

naslednje poglavje). 

Oblikovanje novih  študijskih 

programov (dvojne in skupne 

diplome) v letu 2010 v okviru 

pogodbe ENPI.  

 

Projekt ENPI je skušal razviti 6-8 

novih magistrskih programov.  

Dejavnosti se trenutno odvijajo in 

rezultati prvega obdobja so 

preloţeni za nekaj mesecev v 

2011. 

Stalno spremljanje objavljenih 

razpisov na področju visokega 

šolstva  

Načrtovanje, organizacija in 

izvajanje EMUNI projektov 

Sodelovanje s partnerskimi 

institucijami 

 

donacije Kraljevine Norveške / 

donacije EGPja, Ministrstvo za 

visoko šolstvo in raziskave 

Republike Slovenije. 

Načrtovana je bila izvedba 1 

mobilnosti, vendar se zaradi 

zunanjih okoliščin (vremenski 

pogoji in odpoved letov) ni 

izvedla. 

EC - ERASMUS intenzivni 

programi, tekoče dejavnosti 

Pogodba je bila podpisana leta 

2010, izvajanje se je začelo 

februarja 2011 in se konča 
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marca 2011.  

EC – mobilnost ERASMUS HEI, 

tekoče dejavnosti 

Je v letu 2011 v procesu 

izvajanja.   

V okviru ETF projekta (Evropske 

fundacije za usposabljanje) o 

podjetniškem učenju je EMUNI 

univerza sodelovala kot 

partnerica. 

V letu 2010 so se izvedle 

številne dejavnosti in sestanki, 

končal se je projekt (4 

udeleţenci: Sonia 

Ayachi(Tunizija), Karim 

Mustafhir(Maroko) in 2 profesorja 

iz Slovenije). 

 

 Erasmus partnerski sporazumi  Podpisanih 25 predhodnih 

dogovorov za akademska leta 

2010-13. 

 Erasmus mobilnost osebja 2 predstavnika z univerze 

Mykolas Romeris, Litva 

(25.9.2010) ter koordinator za 

Erasmus z univerze »Dimitrie 

Cantemir« Christian University, 

Romunija    

 

 Projekti Evropski strukturni skladi  Uporabljeni v EMUNI projektu 

profesionalnega izpopolnjevanja: 

Management v javni upravi in 

trajnostni razvoj, ki je bil izveden 

maja 2010.  

Konference in dogodki 

Organizacija mednarodnih 

konferenc v Sloveniji in v tujini 

 

Načrtovanje, organizacija,  

pomoč pri organizaciji in  

izvedba konferenc v letu 2010 

 

- EMUNI ReS: 2. EMUNI 

študentska raziskovalna 

konferenca EMUNI Research 

Souk 14. junij 2010, 

Aleksandrija, Egipt 

 

Predvajanje na spletu na 19 

lokacijah v 14 drţavah, 504 

študentov in 1000 udeleţencev 

je konferenco spremljalo na 

spletu. Predstavljeno je bilo 315 

prispevkov in 153 jih je bilo 

objavljenih. 

 

- EMUNI HE&R: 3. EMUNI 

konferenca o visokem šolstvu 

in raziskavah HE&R, 23.-25. 

september 2010, Portoroţ, 

Slovenija  

Sodelovalo je 78 udeleţencev, 

52 prispevkov je bilo oddanih in 

objavljenih 

- MIC: Mednarodna konferenca 

managementa 25.-27. 

november 2010, Ankara, 

Turčija 

Predstavitev konferenčnih 

publikacij na 23 sestankih 

Se bo organizirala za promocijo 

EMUNI univerze in prioritet Unije 

za Sredozemlje 

- EMUNI Regionalni dnevi  

(načrtovanih 5), priprava, 

organizacija in spremljanje) s 

partnerskimi institucijami 

in drugimi ustanovami  

Vseh pet regionalnih dni je bilo 

uspešno izvedeno v okviru 

diseminacije projekta ENPI.   

V letu 2010 je bilo v Sloveniji 

načrtovanih 6 do 8 EMUNI 

okroglih miz.  

- EMUNI okrogle mize 

 

V letu 2010 sta bili izvedeni dve 

EMUNI okrogli mizi ob robu 

EMUNI tečajev, programov 

profesionalnega izpopolnjevanja 

in drugih izobraţevalnih 

aktivnosti. 
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4.3 Odnosi z javnostjo, mediji in mednarodni odnosi EMUNI univerze 

Kratkoročni prioritetni cilji Dejavnosti v letu 2010 

Rezultati v letu 

2010 

Sodelovanje  z akademskimi, 

ekonomskimi in vladnimi organi 

na lokalni, nacionalni in 

mednarodni ravni 

 

- Poročanje in obveščanje 

javnosti o EMUNI projektih; 

- Organizacija različnih javnih 

dogodkov; 

- Pisanje opomnikov, informacij 

in EMUNI predstavitev za 

ministrstva in druge 

organizacije; 

- Integracija akademskih, 

ekonomskih in vladnih organi 

v EMUNI projekte; 

- Načrtovanje dejavnosti za 

2010/11, za sodelovanje z 

Zavezništvom civilizacij (AoF) 

in Fundacijo Anne Lindh 

(ALF)  

Sodelovanje in podpora pri 

mednarodnih dejavnostih 

 

- Podpora pri organizaciji 

mednarodnih obiskov, 

sprejem tujih delegacij v 

Sloveniji in sodelovanje na 

mednarodnih konferencah;
2

 

- Spremljanje na seje in 

konferencah (na predlog 

predsednika); 

- Sodelovanje na mednarodnih 

konferencah, seminarjih in 

drugih dogodkih (v letu 2010: 

47 obiskov v 15 drţavah) 

 

Odnosi z javnostjo (PR) - Objava novic na spletni strani 

v slovenščini, angleščini in 

francoščini;  

- Spremljanje objav v medijih 

(press clipping) ; 

- Informiranje medijev o 

pomembnih dogodkih in 

organizacija tiskovnih 

konferenc; 

- Mesečna objava e-novic; 

- Promocija EMUNI, Slovenije 

in slovenskega visokega 

šolstva v slovenskih in tujih 

medijih (v letu 2010: več kot 

110 omemb v več kot 20 

različnih medijih) 

Preoblikovanje spletne strani - Analiza potreb EMUNI 

univerze; 

- Izbira najboljšega ponudnika; 

Spletna stran, ki bo zadovoljila 

potrebe različnih uporabnikov v 

slovenščini, angleščini in 

francoščini. Je v postopku 

preoblikovanja. 

Izdaja revije IJEMS, zbiranje 

znanstvenih člankov, Poročilo 

2010, Akademsko leto 

2010/2011 in drugih publikacij 

ter znanstvenih in promocijskih 

materialov. 

- Izbor znanstvenih člankov za 

številki 2 in 3 revije IJEMS;  

- objava Poročila 2010 in 

drugih publikacij; 

- priprava drugih znanstvenih in 

promocijskih materialov za 

konferenčne publikacije;  

- priprava e-novic. 

- Izdani sta bili dve redni 

številki revije IJEMS, št. 2 v 

letu 2010 in št. 3 v letu 

2011; 

- Objava EMUNI Poročila 

2009/2010; 

- Objava publikacije 

Akademsko leto 2010/2011; 

- Objava zbirk znanstvenih 

člankov, vključno s 

konferenčnimi poročili 

(Research Souk, HE&R, MIC); 

- Mesečne e-novice, ki se redno 

pošiljajo na 5000 e-mail 

naslovov. 

Vzpostavitev e-knjiţnice. Identifikacija prosto dostopnih e-

podatkovnih baz; 

Analiza moţnosti, da bi postali 

članica slovenskega konzorcija e-

gradiv in konzorcija partnerskih 

- Vzpostavitev e-knjiţnice 

(prosto dostopne podatkovne 

baze in podatkovne baze 

partnerskih ustanov). 

 

                                            

2

 Organizacija prevozov in prenočišč, koordinacija sestankov, priprava potnih nalogov, opomnikov za obiske in 

sestanke, priprava materialov in zapisnikov 
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univerz. 

4.4 Splošno, pravno, finančno in informacijsko področje 

Kratkoročni prioritetni 

cilji 
Dejavnosti v letu 2010 

Rezultati v letu 

2010 

Pravne in strokovne 

podlage za delovanje 

univerze EMUNI. 

- Vodenje registra članic  

EMUNI Univerze, 

- Priprava različnih aktov / 

pravil za delovanje univerze 

- EMUNI univerza ima 179 članov, leta 

2010 37 novih članov, 

Zaradi pomanjkanja zaposlenih v pravni 

sluţbi v letu 2010 na univerzi ni bilo 

mogoče začeti s pripravo aktov / 

predpisov. 

Dejavnosti organov, 

komisij, kolegija univerze 

in kolegija predsednika 

- Priprava gradiva za sestanke; 

- Sklic seje; 

- Upravna in druga podpora za 

sestanke 

Seje:  

- 3 seje Senata 

- 3 seje upravnega odbora 

- 1 zasedanju Generalne skupščine, 

- 3 seje komisije za študijske zadeve, 

- 3 seje komisije za Statut, 

- 1 zasedanju Komisije za sprejem novih 

članov, 

- 0 forum študentov. 

Pravne zadeve in 

kadrovski sektor  

- Splošne administrativne 

naloge    

- priprava sporazumov in pogodb 

- objavljeni različni razpisi za delovna 

mesta,  

- leta 2010 na univerzi 

zaposleni:sekretarka Predsednik (1), 

administrator v IT oddelku (1), 

administrator za mednarodne odnose 

in PR (1), administrator za splošno, 

pravne in kadrovske zadeve (1) in 

administrator v izobraţevanju(1) 

 

4.4.1 Finančna in računovodska podpora v letu 2010 

EMUNI univerza v okviru sekretariata ni ustanovila svojega finančnega in/ali računovodskega 

oddelka. Vse naloge, povezane s tem področjem, je izvajal Center EMUNI in so podrobneje 

opisane v letnem poročilu za leto 2010 Centra EMUNI.  

 

EMUNI univerza je najela zunanji računovodski servis za pripravo obračuna plač, obračuna DDV 

in drugih obveznih finančnih in računovodskih poročil, ki se morajo institucijam v Republiki 

Sloveniji pošiljati v skladu s finančnimi in računovodskimi pravili in zakonodajo, ki zavezuje 

slovenske zasebne zavode. 
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4.5 ICT, tehnična podpora in informacijsko-komunikacijske zadeve 

Kratkoročni prioritetni cilji za 

2010 
Dejavnosti v letu 2010 

Rezultati doseţeni v letu 

2010 

Posodabljanje informacijskega 

sistema 

- zmanjševanje stroškov 

- izboljšava zanesljivosti in 

varnosti  

- preoblikovanje sistema, da je 

uporabnikom bolj prijazen in 

dostopen. 

- E-mail, koledar in nekatere 

druge storitve so se prenesle 

na platformo Google Apps za 

izobraţevalne institucije, 

- vršilo se je redno 

vsakodnevno vzdrţevanje. 

Sistem za video konference - nakup sistema za video 

konference 

- ni bil kupljen zaradi razvoja 

brezplačnih spletnih video 

konferenčnih sistemov, kot 

sta Skype, Google ipd. 

Tehnična pomoč in podpora 

EMUNI osebju, profesorjem in 

študentom 

- vsakodnevno reševanje 

računalniških teţav  

- bite-size usposabljanja 

- just-in-time usposabljanja 

- pomoč »1 na 1« in 

usposabljanja 

- skupinska usposabljanja 

- video usposabljanja 

Spletna stran  - Prenova spletne strani, da bo 

vsebovala popolnoma 

integriran sistem spletnih 

aplikacij (spletna stran, e-

učenje, podatkovna baza, 

študentsko mreţenje, e-mail, 

video konferenčni sistemi, 

posebni moduli ipd.) 

- se ni izvedlo zaradi 

pomanjkanja sredstev, 

načrtovano za leto 2011 

Podpora pri EMUNI konferencah 

in sejah 

- Tehnična in organizacijska 

podpora pri študentski 

raziskovalni konferenci 

Research Souk 2010, 

konferenci o visokem šolstvu 

in raziskavah HE&R 2010, 

generalni skupščini 2010 in 

sejah EMUNI organov v letu 

2010 (senat, upravni odbor, 

komisije). 

- Vse dejavnosti so se izvajale 

vsak dan. 

Podpora projekta ENPI  - Tehnična in organizacijska 

podpora projekta ENPI  

- Se je izvajalo vsak dan. 

Promocijski material in spletni 

marketing 

- Oblikovanje promocijskih 

materialov, 

- spletni marketing 

- Spletni marketing se je izvajal 

vsak dan preko EMUNI 

spletne strani, e-mailov, glasil 

ter strani Facebook, Twitter in 

Picasa. 

Izdaja revije IJEMS, zbiranje 

znanstvenih člankov, Poročilo 

2010, Akademsko leto 

2010/2011 in drugih publikacij 

ter znanstvenih in promocijskih 

materialov 

- Zbiranje znanstvenih člankov 

za številki 2 in 3 revije 

IJEMS,  

- objava Poročila 2010 in 

drugih publikacij, 

- priprava drugih znanstvenih in 

promocijskih materialov za 

konferenčne publikacije,  

- priprava e-novic 

- Izdani sta bili dve redni 

številki revije IJEMS, št. 2 v 

letu 2010 in št. 3 v letu 

2011. 

- Objava EMUNI Poročila 

2009/2010; 

- Objava publikacije 

Akademsko leto 2010/2011; 

- Objava zbirk znanstvenih 

člankov, vključno s 

konferenčnimi poročili (ReS, 

HE&R, MIC); 

- Mesečne e-novice, ki se redno 

pošiljajo na več kot 5000 e-
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mail naslovov. 

 

Vzpostavitev e-knjiţnice Identifikacija prosto dostopnih e-

podatkovnih baz; 

Analiza moţnosti, da bi postali 

članica slovenskega konzorcija e-

gradiv in konzorcija partnerskih 

univerz; 

Vzpostavitev e-knjiţnice (prosto 

dostopne podatkovne baze in 

podatkovne baze partnerskih 

institucij). 

Izdaja revije IJEMS, zbiranje 

znanstvenih člankov, Poročilo 

2010, Akademsko leto 

2010/2011 in drugih publikacij 

ter znanstvenih in promocijskih 

materialov 

- Zbiranje znanstvenih člankov 

za številki 2 in 3 revije 

IJEMS,  

- objava Poročila 2010 in 

drugih publikacij, 

- priprava drugih znanstvenih in 

promocijskih materialov za 

konferenčne publikacije, 

- priprava e-novic 

 

- Izdani sta bili dve redni 

številki revije IJEMS, št. 2 v 

letu 2010 in št. 3 v letu 

2011. 

- Objava EMUNI Poročila 

2009/2010; 

- Objava publikacije 

Akademsko leto 2010/2011; 

- Objava zbirk znanstvenih 

člankov, vključno s 

konferenčnimi poročili (ReS, 

HE&R, MIC); 

- Mesečne e-novice, ki se redno 

pošiljajo na 5000 e-mail 

naslovov. 

5 KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA 

EMUNI univerza dne 1. 1. 2010 ni imela nobenega zaposlenega. 

 

Pogodba o zaposlitvi za predsednika EMUNI Univerze  

 

Predsednik EMUNI univerze je 16.4.2010 podpisal pogodbo o zaposlitvi (št. U2-9-

002_100416_IK) za določen čas, in sicer od 1.1.2010 do izteka mandata. Pogodbo je v imenu 

univerze podpisal predsednik upravnega odbora prof. dr. Maurits Van Rooijen, dr. Joseph Mifsud 

pa jo je podpisal v svojem imenu. Pogodba je v veljavo stopila z dnem 1.5.2010. 

 

Pogodba je bila podpisana za 80% delovni čas, kar pomeni, da bo predsednik na EMUNI 

univerzi delal 15 dni mesečno (po odštetih prostih dneh). Vsaj polovico delovnih dni mora 

opraviti na sedeţu EMUNI univerze v Sloveniji. 

 

Dogovorjena bruto plača je 4.800,00 EUR in predsednik ima prav tako pravico, da prejme 

denarno nadomestilo za najemnino v Sloveniji, in sicer do višine 700 EUR. Ko delo opravlja na 

sedeţu univerze, je predsednik prav tako upravičen povračila potnih stroškov na delo in z dela, ki 

se obračunajo skladno s tarifami javnega prevoza, ter tudi dnevnega nadomestila za prehrano 

(3,69 EUR na dan). 

 

Pogodba predsedniku nalaga določene obveznosti, med drugim mora upravnemu odboru redno 

oddajati poročila o svojem delu ter dejavnostih EMUNI univerze. Predsednik mora za opravljanje 

vseh dejavnosti ali nalog, ki bi lahko pomenile konkurenco EMUNI univerzi, prejeti pisno 

odobritev upravnega odbora. 

 

Pregled sklepanja pogodb na univerzi v obdobju od 1. januarja 2010 do 30. junija 2010: 

 

V letu 2010 je EMUNI univerza začela ustanavljati svoj sekretariat in je zato, poleg pogodbe s 

predsednikom, v februarju sklenila pogodbe tudi: 
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z osebo, zaposleno na področju izobraţevalnih zadev in projektnega upravljanja, in sicer je bila 

pogodba o zaposlitvi sklenjena od 1. do 28. februarja 2010, tj. za čas trajanja projektov 

Evropskega strukturnega sklada (Blanka Palčič). 

 

Od konca maja je univerza postopoma zaposlila več ljudi: 

24. maj 2010 je bila zaposlena oseba za izobraţevalne zadeve in projektno upravljanje, in sicer 

je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi do 30.10.2010 (Blanka Palčič), 

1. junij 2010 je bila zaposlena oseba za mednarodne odnose in stike z javnostjo (PR) v 

predsednikovi pisarni. Pogodba je bila sklenjena za eno leto (Jana Jurjec), vendar je zaposlena 

dala odpoved in pogodba je bila prekinjena 28.10.2010, 

1. junij 2010 je bila zaposlena oseba za splošne, pravne in kadrovske zadeve. Pogodba je bila 

sklenjena za eno leto (Irene Krulčič),  

15. junij 2010 je bila za eno leto sklenjena pogodba z osebo za informatiko in organizacijske 

sisteme (Denis Čurčić), 

8. november 2010 je bila sklenjena pogodba za določen čas za zaposlenega na področju stikov z 

javnostjo in mednarodnih odnosov, ki preteče 31. avgust 2011 – v skladu z delovnim 

dovoljenjem za tujce (Mohamed Chatouami). 

 

Pomanjkanje osebja v drugi polovici leta 2010 se je pogosto zapolnilo z najemanjem dodatnih  

oseb, in sicer na podlagi pogodb za posamezne storitve in/ali avtorskih pogodb. 

6 OPIS DEJAVNOSTI EMUNI UNIVERZE PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

V tem odstavku so dejavnosti EMUNI univerze, ki so bile omenjene v prejšnjih odstavkih, 

opisane bolj podrobno. Razloţene so administrativne, organizacijske in druge naloge, ki jih je 

izvajal EMUNI sekretariat. 

6.1 Izobraţevalne dejavnosti – študijski programi in vseţivljenjsko učenje 

Februarja 2010 je senat EMUNI univerze sprejel EMUNI politiko študijskih programov, ki 

vsebuje smernice o vrsti, organizaciji in načinu izvedbe študijskih programov ter postopke 

zagotovila kakovosti. 

6.2 “EMUNI label” magistrski študijski programi:  

Programi se izvajajo na ustanovah, ki bodo izdale diplomo, in dva tedna v Sloveniji na EMUNI 

univerzi, kjer se izvaja modul Evro-sredozemske študije (10 ECTS kreditnih točk). 

- Okolje (120 ECTS) v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici, 

- Migracije in medkulturni odnosi (120 ECTS) skupni magistrski program šestih univerz:  

- Magistrski program Evro-sredozemska kultura in turizem (60 ECTS) v sodelovanju z 

Univerzo v Bariju, Italija. 

6.2.1 Evro-sredozemske študije – strokovna nadgradnja študijskega programa 

Februarja 2010 je senat sprejel dopolnitev za nadgradnjo študijskega programa Evro-

sredozemske študije (EMS) - 18 predmetov. Program je v postopku akreditacije, ki ga izvaja 

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. V letu 2010 so se 

predmeti programa EMS ter nekateri drugi predmeti v Sloveniji izvajali v sodelovanju s 

partnerskimi univerzami: 

6.2.2 7.1.3. Doktorski študijski program: Varstvoslovje (180 ECTS)  

Program se je izvedel v sodelovanju z Univerzo v Mariboru. EMUNI univerza je 11.9.2009 

podpisala pogodbo z Univerzo v Mariboru. V pozivu k vpisu za leto 2009/2010 je EMUNI prejela 

prijave 9 študentov, od katerih je bilo 8 popolnih, 5 jih je potrdilo namero za vpis (iz Alţirije, 

Italije, Maroka, Palestinske oblasti in Sirije). Univerza v Mariboru je študente prosila za presojo 
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dokumentov za namen priznanja njihovega prejšnjega študija, na podlagi katere je samo en 

študent izpolnil pogoje za vpis v program. Program se v letih 2009/2010 ni izvajal zaradi 

preloţitve vpisnega postopka. 

6.2.3 7.1.4  Akreditacija študijskih programov, ki so že akreditirane pri partnerskih 

visokošolskih ustanovah HEI 

Senat EMUNI univerze je ţe sprejel 15 študijskih programov (14 programov na zasedanjih 

senata aprila 2009 in 1 program na zasedanju senata novembra 2009). V letu 2010 sta bila 

akreditirana 2 študijska programa, 2 sta še vedno v postopku  akreditacije, za 3 študijske 

programe pa so bila izdana negativna mnenja (glej spodnjo tabelo).  
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Tabela 1 Trenutno stanje ţe akreditiranih študijskih programov 

Ime študijskega 

programa 
Trajanje 

Vrsta 

programa 

Ime visokošolske 

ustanove, drţava 
Rezultati v letu 2010  

Morska hidrologija 2 leti magistrski Univerza 

Klaipėda, Litva 

Pozitivno mnenje je leta 2010 

zavrnila Univerza v Mariboru.  

Poslovno 

komuniciranje v 

medkulturnem 

okolju 

2 leti magistrski Univerza v 

Urbinu "Carlo 

Bo," Italija 

Študijski program je bil 

akreditiran. 

V letu 2010 je bilo 

pridobljeno delno pozitivno 

mnenje Univerze na 

Primorskem. 

Uporabne geološke 

znanosti in 

prostorski 

management 

2 leti magistrski Univerza v 

Urbinu "Carlo 

Bo," Italija 

V postopku akreditacije. 

V letu 2010 je bilo 

pridobljeno pozitivno mnenje 

Univerze v Ljubljani. 

 

Magistrski program 

Management v javni 

upravi, 

specializacija. 

Management  v 

Evro-sredozemskem 

prostoru 

1 leto magistrski Univerza Paul 

Cezanne iz 

Francije 

Pozitivno mnenje je leta 2010 

zavrnila Univerza v Ljubljani. 

Okoljska analiza in 

management 

2 leti magistrski Univerza iz 

Palerma, Italija 

Študijski program je bil 

akreditiran. 

V letu 2010 je bilo 

pridobljeno pozitivno mnenje 

Univerze v Novi Gorici. 

 

Okolje, prostor in 

kulturna dediščina 

2 leti magistrski Univerza iz 

Soussa, Tunizija 

Pozitivno mnenje je leta 2010 

zavrnila Univerza v Ljubljani. 

Magistrski program 

Evro-sredozemska 

kultura in turizem 

1 leto magistrski Univerza v 

Bariju, Fakulteta 

za jezike, Italija, 

Zveza 

sredozemskih 

univerz 

V postopku akreditacije. 

V letu 2010 je bilo 

pridobljeno pozitivno mnenje 

Univerze na Primorskem. 
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6.2.4 Razvoj novih EMUNI magistrskih študijskih programov  

EMUNI univerza je podprla razvoj novih magistrskih študijskih programov na prioritetnih 

področjih Unije za Sredozemlje, kot sledi: 

 

Leta 2010 se je senat EMUNI univerze na zasedanju 26. in 27. junija dogovoril, da bo v razvoj 

novih magistrskih študijskih programov vključenih 5 visokošolskih ustanov (EMUNI partnerjev), 

2 od katerih morata biti iz drţav, ki nista članice EU in sta članice Sredozemske unije, 2 pa 

morata biti članici EU. Senat EMUNI univerze je na zasedanju dne 27.11.2010 sprejel 4 

predloge za nove magistrske študijske programe: 

Tabela 2 Razvoj novih EMUNI magistrskih študijskih programov 

Št. Področje 

študijskega 

programa 

Ime odgovornega HEI 

(diploma), drţava; 

profesor koordinator 

Drugi partnerji Predlog 

ideje, 

sprejet 

s strani 

senata  

Predlog 

študijskega 

programa, 

sprejet s strani 

senata, 

imenovanje 

neodvisnih 

strokovnjakov 

1. Razvojne 

študije in 

medkulturni 

dialog 

 

EMUNI univerza  

 

Prof. dr. Maja Bučar 

Maja.Bucar@fdv.uni-lj.si  

- Univerza v Ljubljani, 

Slovenija 

- Univerza v Paviji, 

Italija  

- Univerza v Lizboni, 

Portugalska 

- Univerza Al  

Akhawayn,  

Maroko 

- Univerza An- 

Najah,  

Palestinska  

oblast  

24. 

11. 

2009 

 27. 02. 2010 

- Pavel Zgaga, 

Univerza v 

Ljubljani, 

Slovenija; 

- Ettore Deodato, 

Evropska 

komisija; 

- Kellerman 

Aharon,  

  Univerza v 

Haifi, Izrael; 

2. Infrastruktura 

in pokrajina 

prihodnosti v 

okviru 

EuroMeda 

 

Univerza Fernando Pessoa, 

Portugalska, in  

EMUNI univerza  

 

Prof. dr. Jose Manuel 

Pagés Madrigal 

jmpmadrigal@gmail.com  

- Univerza iz 

Soussa,Tunizija, 

- Univerza  

uporabnih znanosti  

v Saxionu,  

Nizozemska 

- Univerza v Ljubljani, 

Slovenija,  

- Univerza Birtzet 

Palestinska oblast 

- Univerza  Calabria, 

Italija  

24. 

11. 

2009 

27. 02. 2010 

- Kinda Tabbah, 

Wadi 

  Mednarodna 

Univerza,  

  Sirija;  

- Hassan Abdel 

Salam,    

Univerza Beirut  

  Arab 

University, 

Libanon;  

- Ettore Deodato, 

Evropska 

komisija; 

mailto:Maja.Bucar@fdv.uni-lj.si
mailto:jmpmadrigal@gmail.com
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3. Okolje 

 

Univerza v Novi Gorici, 

Slovenija, in EMUNI 

univerza 

 

Prof. dr. Mladen Franko 

mladen.franko@ung.si  

- Univerza v Aleksandriji, 

Egipt 

- EMUNI,Slovenija 

- Univerza 

Hacettepe,Turčija 

- Univerza iz 

Soussa,Tunizija 

- Univerza v Trstu, Italija 

24. 

11. 

2009 

27. 02. 2010 

- Maria Amélia 

Martins- 

  Loução,  

  Univerza v 

Lizboni,  

  Portugalska 

- Ettore Deodato, 

Evropska 

komisija; 

- Marc Palahi, 

EFIMED,   

  Španija 

4. »Varnost« 

 

Univerza Aegean/CREMO , 

Grčija, (za potrditev) in 

EMUNI univerza   

 

Prof. dr. Grigoriou 

Panayiotis 

P.Grigoriou@soc.aegean.gr  

 

- CESMO, Libanon 

- Univerza v Mariboru, 

Slovenija 

- Univerza v Ljubljani, 

Slovenija (za potrditev) 

- Univerza v Cataniji, 

Italija (za potrditev) 

- Univerza Cadi  

Ayyad, Maroko  

(za potrditev) 

24. 

11. 

2009 

Načrt –  

november 2010 

 

V letu 2010 sta senat in Komisija za študijske zadeve izdala dva poziva za nove EMUNI 

študijske programe. Za enega je bil rok do 15.2.2010. Predlagani so bili spodnji programi in 

čakajo na postopek akreditacije: 

 

Št. Področje 

študijskega 

programa 

Ime odgovorne 

HEI (diploma), 

drţava; 

profesor 

koordinator 

 

Drugi partnerji Predlog 

ideje, sprejet 

s strani 

senata  

1. Kulturna 

dediščina morja 

Univerza v 

Aleksandriji, Egipt, 

in EMUNI univerza  

 

Prof. dr. Emad 

Khalil 

emadkhalil@hotm

ail.co.uk  

- Univerza Southampton, Zdruţeno 

Kraljestvo; 

- Fakulteta Facultè des Lettres, des 

Arts et des Humanites, Tunizija; 

- Univerza Dokuz Eylul, Inštitut za 

pomorske znanosti in tehnologijo, 

Turčija;  

- Univerza v Zadru, Hrvaška 

27. 02. 

2010 

2. Migracije, kultura 

in človekove 

pravice 

 

Univerza v 

Mariboru, 

Slovenija, in 

EMUNI univerza 

  

Prof. dr. Lučka 

Lorber,  

Prof. dr. Bojan 

Boštner 

bojan.borstner@u

ni-mb.si  

- Univerza Hacettepe, Turčija;  

- Univerza Aegean, Grčija;  

- Univerza v Haifi, Izrael;  

- Univerza Fernando Pessoa, 

Portugalska 

27. 02. 

2010 

mailto:mladen.franko@ung.si
mailto:P.Grigoriou@soc.aegean.gr
mailto:emadkhalil@hotmail.co.uk
mailto:emadkhalil@hotmail.co.uk
mailto:bojan.borstner@uni-mb.si
mailto:bojan.borstner@uni-mb.si
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3. Sistemska 

dinamika za 

trajnostno 

gospodarsko rast 

Univerza iz 

Palerma, Italija in 

EMUNI univerza  

 

Prof. dr. Carmine 

Bianchi 

bianchi@unipa.it  

- Univerza v Aleksandriji, Egipt;  

- Univerza v Mariboru, Slovenija;  

- Univerza Nyenrode Business 

Universiteit,   

Nizozemska;  

- Akademski center Ruppin, Izrael  

27. 02. 

2010 

4. Magistrski 

program 

Executive: 

Management v 

visokem šolstvu, 

povečanje 

prihodkov in 

kakovosti 

 

Zdruţenje univerz 

Compostela, 

Španija, (za 

potrditev) in  

EMUNI univerza  

 

Prof. dr. Maurits 

Van Rooijen 

mauritsvr@google

mail.com  

Partnerje bo predlagalo Zdruţenje 

univerz Compostela, Španija 

27. 02. 

2010 

 

Drugi poziv je bil izdan 20.5.2010, predlagal pa je še dodatna dva magistrska študijska 

programa. Predloga sta bila sprejeta novembra 2010. 

 

Št. Naslov  Ime visokošolskega zavoda 

(HEI) 

Predlagane partnerice 

1. EuroMed magistrski 

študijski program 

razvojna komunikacija 

(COMDEV) za 

regionalno integracijo in 

trajnostni razvoj v 

Sredozemlju 

 

Avtonomna univerza 

Barcelona, Španija  

 

Kontakt: 

Abbas.Ibrahim@campus.u

ab.cat  

Univerza Akdeniz, Turčija; 

Univerza v Mariboru, Slovenija; 

Univerza Rovira i Virgili (URV) in 

UNESCO Sedeţ medkulturnega 

dialoga v Sredozemlju, Španija; 

Zdruţenje sredozemskih univerz 

(UNIMED), Italija 

2. Evro-sredozemski 

magistrski študij 

medverski dialog in 

turizem (EMIDT) 

 

Univerza v  Salentu in 

Zveza sredozemskih 

univerz, Italija 

Kontakt: notarst@tin.it  

Univerza iz Soussa,Tunizija;  

Univerza Bari, Italija; 

Univerza Aegean – CREMO, Grčija;  

Univerza v Mariboru, Slovenija; 

Univerza v Samsunu, Turčija;  

Univerza “Nostra Signora Buon 

Consiglio”, 

Albanija; 

Univerza v Bergamu, Italija; 

C.I.R.E.T., Francija 

 

6.2.5 EMUNI programi profesionalnega izpopolnjevanja 

EMUNI programi profesionalnega izpopolnjevanja zdruţujejo medkulturni dialog ter zanimivo 

izmenjavo stališč in mnenj o različnih temah. V okviru programov profesionalnega 

izpopolnjevanja so bile izvedene tri vrste programov: poletne šole, doktorski seminarji in 

samostojni tečaji.  

 

mailto:bianchi@unipa.it
mailto:mauritsvr@googlemail.com
mailto:mauritsvr@googlemail.com
mailto:Abbas.Ibrahim@campus.uab.cat
mailto:Abbas.Ibrahim@campus.uab.cat
mailto:notarst@tin.it
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Poletne šole 

Tabela 3 Poletne šole 2010 

 

Ime tečaja  ECTS Odgovorna ustanova  Obdobje   Jezik  Lokacija 

Management visokega 

šolstva in 

internacionalizacija 

visokega šolstva
1

 

10 EMUNI univerza 28 junij – 

9 julij 

2010 

ANG EMUNI univerza, 

Portoroţ – Piran, 

Slovenija 

Sredozemskost
1

 4 Univerza v Haifi,Haifa, 

Izrael 

28  junij - 

11  julij 

2010 

ANG Univerza v Haifi, 

Haifa, Izrael 

Komuniciranje v 

medkulturnem okolju 

– učenje preko spleta 

(ICLeW)
1

 

6 Fakulteta za medije, 

Ljubljana, 

Slovenija 

3 – 17  

julij 2010 

ANG EMUNI univerza, 

Portoroţ – Piran, 

Slovenija 

Identitete, politike in 

priporočila za regije 

EUROMEDa
 

 

3 Univerza Fernando Pessoa, 

Portugalska 

6 – 19  

julij 

ANG Univerza Fernando 

Pessoa, 

Portugalska 

Evro-Sredozemski 

mednarodni odnosi in 

Arabščina kot jezik 

medkulturnega dialoga 

v Evro-sredozemskem 

prostoru
 1

 

10 Univerza iz Soussa,Tunizija 19 - 30  

julij 

ANG,  

ARAB 

Univerza iz 

Soussa,Tunizija 

Ţivljenjske zgodbe 

migrantov in film
1

 

3 Univerza Aristotel, 

Grčija 

2 avgust – 

13 

avgust 

2010 

ANG Poletni tabor 

Univerza Aristotel, 

Kalandra – 

Chalkidiki, 

Grčija 

Povezovanje src, 

širjenje obzorij in 

sodelovanje 

 

 Zdruţeni narodi -  

Zavezništvo civilizacij 

15 – 21 

avgust 

2010 

ANG Univerza v Aveiru, 

Portugalska 

Znanost in  

tehnologija:   

znanje in kulturna  

agregacija
 

 

3 Univerza v Cataniji, 

Italija 

30 avgust 

– 10 

september 

2010 

ANG Univerza v 

Cataniji, 

Italija 

Spremembe v  

geografski  

organiziranosti druţbe  

(Srednja in Vzhodna  

Evropa:  

dve desetletji kasneje)
 

 

5 Univerza Palacký, 

Češka 

30 avgust 

– 10 

september 

2010 

ANG Univerza Palacký, 

Češka 

De-polucija  

Sredozemlja na  

podlagi evropskega  

kazenskega sistema 
1

 

7 Univerza iz Foggie, 

Italija 

6 

september 

– 18 

september 

2010 

ANG Univerza iz Foggie 

, 

Italija 
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Doktorski raziskovalni seminarji 

Doktorski raziskovalni seminarji so gostili priznane profesorje in mlade raziskovalce (doktorske 

kandidate), ki so z medkulturnega vidika obravnavali vprašanja, relevantna za regijo. 

 

Seminar  Obdobje in 

lokacija izvajanja  

Jezik Odgovorna 

ustanova 

Partnerska institucija 

univerza, drţava 

Medkulturni dialog v 

visokem 

šolstvu/Raziskovanje 

v Evro-sredozemlju  

22. 3. – 3. 4. 

2010; 

EMUNI univerza, 

Slovenija 

ANG Univerza iz 

Soussa,Tunizija 

Univerza Aleppo, Sirija 

Univerza v Novi Gorici, 

Slovenija 

Univerza v Perugi, Italija 

Vodstvo za kulturno  

raznolikost  

 

9.5. – 22.5. 

2010; 

EMUNI univerza, 

Slovenija 

ANG Univerza v Cipru, 

Ciper 

Univerza na Primorskem, 

Slovenija 

Univerza Notre Dame, 

Libanon 

Univerza An-Najah, 

Palestinska oblast 

 

Samostojni tečaji 

 

Udeleţenci, ki so v okviru programa izpolnili vse študijske obveznosti, so prejeli uradni certifikat 

s pridobljenimi ECTS kreditnimi točkami. 

 

Seznam samostojnih tečajev v letu 2010: 

 

Tečaji  Obdobje  Jezik ECTS Ustanova organizatorica 

Evro-Sredozemski 

mednarodni odnosi  

15.2.-6.3.2010 ANG 5 EMUNI univerza 

Geografska  

perspektiva in 

turistične regije 

15.2.-6.3.2010 ANG 5 Univerza v Mariboru (Slovenija), 

CMU/ 

Univerza Bari (Italija) in EMUNI 

univerza 

Arabščina kot jezik 

medkulturnega dialoga 

v Evro-sredozemskem 

prostoru
 1

 

15.2.-6.3.2010 ANG 5 Univerza iz Soussa in EMUNI 

univerza 

Javno upravljanje in  

trajnostni razvoj  

 

24.5.-5.6.2010 ANG 5 Univerza Paul Cezanne in 

EMUNI univerza 

Sredozemske  

geopolitike,  

usmeritve, ekonomija  

in večji projekti 

 

24.5.-5.6.2010 ANG 5 Univerza Paul Cezanne  

in 

EMUNI univerza 

 

1 Zaradi premajhnega števila prijav se tečaj ni izvedel 

6.3 Raziskovalna in razvojna dejavnost ter diseminacija  

Glavni odobreni projekti spadajo pod različne mednarodne in slovenske strukture financiranja:  

- donacije Kraljevine Norveške / donacije EGPja, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in 

tehnologijo Republike Slovenije.  Projekt zaradi zunanjih dejavnikov ni bil izveden (ti dejavniki 

so navedeni v poročilu, ki je bilo  februarja 2011 poslano Centru CMEPIUS).  

- ES -  ERASMUS Intenzivni programi. Projekt je trenutno v fazi izvajanja in bo zaključen 

meseca marca 2011.  
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- ES – ERASMUS mobilnost projekt HEI je leta 2010 podpisala Nacionalna agencija CMEPIUS, 

njegovo izvajanje pa je načrtovano za leto 2011.   

- ENPI projekt z različnimi podprojekti je 2-letni pilotski projekt, ki sta ga Evropska komisija in 

EMUNI univerza podpisali leta 2009. Aktivnosti projekta so trenutno v teku in se bodo 

zaključile ob koncu leta 2011.  

- Podjetniško učenje, projekt ETF – EMUNI je partner štirih univerz.  

- Projekti Evropskega strukturnega sklada: sredstva iz sklada so bila uporabljena za projekt 

EMUNI univerze strokovna šola: javna uprava in trajnostni razvoj.  

-  

 

Poleg zgoraj naštetih projektov je EMUNI univerza sodelovala pri številnih drugih mednarodnih 

programih in dogodkih in tudi sama predlagala ter se prijavljala na projekte z določenimi 

partnerskimi univerzami. Te aktivnosti so naštete spodaj:   

 

Erasmus partnerski sporazumi  

Do novembra 2010 je univerza podpisala 25 Erasmus predhodnih partnerskih dogovorov za 

akademska leta 2010-13 z naslednjimi drţavami: Bolgarijo, Francijo, Madţarsko, Italijo, Litvo, 

Nizozemsko, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Srbijo in Turčijo.  

 

Erasmus mobilnost osebja  

25. septembra 2010 je EMUNI v okviru Erasmus mobilnost osebja gostil dva predstavnika 

univerze Mykolas Romeris iz Litve in Erasmus koordinatorja z univerze »Dimitrie Cantemir« 

Christian University v Romuniji.  

 

Erasmus Mundus 

V sodelovanju z Univerzo Fernando Pessoa na Portugalskem (ustanova koordinatorica), Univerzo  

iz Soussa v Tuniziji, Univerzo Foggia v Italiji, Univerzo Hacettepe v Turčiji in s pridruţenim 

partnerjem Občino Nazaré na Portugalskem je EMUNI univerza pripravila predlog za Erasmus 

Mundus magistrski program Infrastruktura in pokrajina prihodnosti v okviru EuroMeda. Čeprav 

vloga ni bila odobrena, pa je bila s tem predlogom vzpostavljena dobra osnova za nadaljnje 

sodelovanje in vodenje projektov.  

 

Erasmus IP (Intenzivni program) 

Univerza EMUNI je vloţila predlog za Erasmus IP projekt Evro-sredozemske študije, ki je bil 

odobren leta 2010 in zdruţuje več partnerskih  institucij.  Projekt se izvaja tekom 

februarja/marca 2011.  

 

Profesura Jean Monnet Chair 

EMUNI univerza skuša pridobiti profesuro Jean Monnet Chair. S tem namenom je vloţila vlogo 

za modul Evro-sredozemske študije  (tečaja Evro-sredozemski mednarodni odnosi  in Geografska 

perspektiva in turistične regije ). Vloga je bila zavrnjena, univerza pa jo bo ponovno vloţila leta 

2011.  

6.3.1 EMUNI ENPI projekt  

Projekt ENPI je za EMUNI eden izmed najbolj pomembnih projektov v letih 2010-2011. Projekt 

se financira s strani Evropske komisije, vodi pa ga prof. dr. Nehale Fariid Mostapha, egiptovska 

strokovnjakinja, zaposlena na univerzi Beirut Arab University v Libanonu.  

Izvedba projekta je bila preloţena na leto 2011. Več podrobnih informacij o projektu je na voljo v 

Zaključnem poročilu ENPI, ki ga je pripravil vodja projekta profesorica Mostapha.  
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6.3.2 Projekt Evropske fundacije za usposabljanje (ETF) o podjetniškem učenju  

EMUNI se je v projekt vključil leta 2009, medtem ko se je polno sodelovanje začelo leto kasneje. 

Projektu so se pridruţile tudi nekatere EMUNI partnerske institucije, s čimer je bila v okviru 

projekta oblikovana EMUNI vodilna skupina: Mednarodna fakulteta za druţbene in poslovne 

študije (Celje, Slovenija), Univerza v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija), Univerza iz Soussa 

(Sousse, Tunizija), Univerza Al Akhawayn (Ifrane, Maroko). Koordinator projekta za EMUNI je 

prof. Abdouli Touhami (z Univerza iz Soussa, Tunizija). V okviru projekta je meseca maja 2001 

EMUNI izvedel študijski obisk univerze Queens College v Belfastu. Udeleţene univerze se 

ukvarjajo s samoocenjevanjem in eksternim ocenjevanjem v okviru indikatorjev Evropske 

fundacije za usposabljanje. Konec septembra in oktobra 2010 so člani EMUNI skupine svoje 

ideje in izkušnje izmenjevali na delovnih sestankih v Sloveniji, Maroku in Tuniziji.   

6.3.3 EMUNI konference  

EMUNI univerza je bila v letu 2010 glavna organizatorka treh konferenc:  

 

6.3.3.1 2. Konferenca EMUNI Research Souk 20103 

Evro-sredozemska študentsko raziskovalna multi-konferenca Skupno ţivljenje v multikulturni 

druţbi  (Living Together in Multi-Cultural Society) . Glavni dogodek je potekal v aleksandrijski 

knjiţnici, na vseh drugih 19 lokacijah v 14 drţavah pa so program spremljali s pomočjo 

neposrednega spletnega video prenosa. Program so lahko na vseh lokacijah s pomočjo 

neposrednega video prenosa spremljali preko interneta. 

6.3.3.2 3. Evro-sredozemska konferenca o visokem šolstvu in raziskavah (EMUNI HE&R)4 

Predmet konference je bilo Podjetniško učenje in vloga univerz. V okviru konference sta bili 

organizirani dve javni razpravi, ki ju je bilo mogoče spremljati s pomočjo neposrednega video 

prenosa preko interneta.   

6.3.3.3 Mednarodna konferenca managementa - MIC 20105 

Mednarodna konferenca managementa (MIC 2010) je projekt, ki je nastal kot rezultat 

sodelovanja več organizatorjev: Fakultete za management (Univerza na Primorskem, 

Slovenija), EMUNI Centra (s sodelovanjem EMUNI univerze) in Univerze  Hacettepe iz Turčije. 

Naslov konference je bil Druţbena odgovornost, poslovna etika in management, prispevki pa so 

predstavljeni v 23 delih, ki so bili posvečeni različnim temam. Med konferenčnimi publikacijami 

so bile: vabilo za sodelovanje, knjiţica z zbranimi povzetki in zgoščenka z vsemi prispevki. 

                                            

3

 Več informacij je na voljo na spletni strani  http://res.emuni.si/ 

4

 Več informacij je na voljo na spletni strani http://www.he-r.emuni.si/2010/  

5

 Več informacij je na voljo na spletni strani http://www.mic.fm-kp.si/2010/ 

 

EMUNI ReS: 2. konferenca 

EMUNI Research Souk  

14. junij 2010  Aleksandrija, Egipt 

EMUNI HE&R: 3. EMUNI  

konferenca o visokem šolstvu in 

raziskavah 

23.-25. september 2010 Portoroţ, Slovenija 

Mednarodna konferenca 

managementa - MIC 

25.-27. november 2010 Ankara, Turčija 

http://res.emuni.si/
http://www.he-r.emuni.si/2010/
http://www.mic.fm-kp.si/2010/
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6.3.4 EMUNI regionalni dnevi    

EMUNI regionalni dnevi so bili organizirani z namenom promoviranja EMUNI univerze in 

prednostnih nalog Unije za Sredozemlje v različnih regijah EUROMEDa. EMUNI ţeli na ta način 

na tem področju pridobiti nove partnerje. V letu 2010 je bilo uspešno izpeljanih pet EMUNI 

regionalnih dni:  

 

6.3.5 EMUNI okrogle mize  

EMUNI je ob različnih priloţnostih organiziral več tematskih okroglih miz, katerih namen je bil 

okrepiti sodelovanje profesorjev in povabljenih strokovnjakov ter študentov pri dejavnostih v 

okviru EMUNI. V akademskem letu 2009/10 je bilo v sodelovanju s partnerskimi institucijami 

organiziranih več diskusij povezanih z Evro-sredozemsko tematiko.  

 

Naslov Lokacija Datum Govorniki  

Mednarodni dialog v 

visokem šolstvu na območju 

Evro-sredozemlja. 

Prihodnost Unije za 

Sredozemlje?  

EMUNI 

univerza, 

Portoroţ, 

Slovenija 

29. marec 

2010 

Dr. Touhami Abdouli, Univerza iz Soussa, 

Tunizija  

Dr. Ghanem Georg Hana, Univerza Aleppo, 

Sirija  

Dr. Mirjam Milharčič Hladnik, Univerza v Novi 

Gorici, Slovenija  

Dr. Alexander Moll, Univerza v Perugi, Italija 

 

Izzivi turizma v Evro-

sredozemski regiji  

EMUNI 

univerza, 

Portoroţ, 

Slovenija 

23. 

februar 

2010 

Dr. Touhami Abdouli, Univerza iz Soussa, 

Tunizija 

Dr. Ţiva Čeh, Univerza na Primorskem, 

Turistica, Slovenija 

Dr. Lučka Lorber, Univerza v Mariboru, 

Filozofska fakulteta, Slovenija 

Ţiga Murko, Bernardin Arkade, Portoroţ, 

Slovenija 

Dr. Velvet Nelson, Drţavna univerza Sam 

Houston, Texas, ZDA 

Dr. Cosimo Notarstefano, Evro-sredozemski 

Jean Monnet Center odličnosti, CUM, Italija 

 

6.3.6 V letu 2010 je EMUNI univerza sodelovala pri organizaciji naslednjih konferenc:  

- MED 3: Tretji Evro-sredozemski dialog o javni upravi z naslovom Trajnostni razvoj in 

delovanje v imenu javnosti, ki je potekal 7. in 8. oktobra 2010 v Tunisu, Tunizija.  

- Koherenca multi- in bilateralnega razvojnega sodelovanja v primeru Evro-sredozemske 

regije, ki je potekala 15. aprila 2010 v Hotelu Central v Ljubljani, Slovenija.   

- Visoko šolstvo, raziskovanje in tehnologija – 2030 v Uniji za Sredozemlje: Konferenca o 

visokem šolstvu in vlogi univerz pri podpiranju strategij PAM na območju Sredozemlja, ki je 

potekala 16. aprila 2010 v Hotelu Histrion (dvorana Asteria, Portoroţ, Slovenija).  

Prvi EMUNI DAN Kairo, Egipt 25.-28.1.2010 

Drugi EMUNI DAN Poznań, Poljska 9.3. 2010 

Tretji EMUNI DAN Koper, Slovenija 16.3 .2010 

Četrti EMUNI DAN Beirut,Libanon 3.5.2010 

Peti EMUNI DAN Nice, Francija 26. 5.2010 
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6.4 Mednarodna dejavnost in odnosi z javnostjo  

Odnosi z javnostjo igrajo pomembno vlogo pri mednarodni prepoznavnosti. EMUNI univerza 

ohranja stik z javnostjo tako, da jo redno obvešča o dogodkih in jo vključuje v svoje dejavnosti 

(okrogle mize, EMUNI predavanja, tiskovne konference itd.). Skrb za odnose z javnostjo je še 

posebej intenzivna med izvajanjem EMUNI projektov, v času, ko potekajo seje organov EMUNI 

univerze, ob EMUNI obletnicah in na začetku akademskega leta.  

 

Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami v regiji - namen tega je doseči sinergijo glede 

prioritetnih tem tako v regiji kot tudi v visokem šolstvu. EMUNI sodeluje z mednarodnimi 

institucijami, ki imajo isto splošno poslanstvo in cilje kot EMUNI univerza. Sodelovanje poteka 

na vseh področjih EMUNI dejavnosti in se lahko prilagaja načinom, ki so koristni za obe 

instituciji. EMUNI  je oblikoval akcijski načrt za sodelovanje s Fundacijo Anne Lindh (ALF) in 

Zavezništvom civilizacij (AoC) za leti 2010-11, za leto 2011 pa ima namen pripraviti akcijski 

načrt za sodelovanje z Unescom.  

6.4.1 Novi EMUNI člani  

V letu 2010 je EMUNI podpisal nove sporazume in memorandume s številnimi mednarodnimi 

institucijami, ki so zavezane podobnemu poslanstvu kot EMUNI. Te so:  

- IPEMED - Institut de Prospective Economique du Monde Mediterraneen (Francija, 25. marec 

2010),  

- Foro Jávea de Vecindad (Španija, 25. marec 2010),  

- Zveza arabskih univerz (Jordanija, Maj 2010),  

- Fundacija za kulturo miru (Španija, 29. junij 2010),  

- Mednarodni center za nenasilen konflikt (International Center on Nonviolent Conflict) (ZDA, 2. 

junij 2010),  

- Fundacija ECCC (Poljska, 22. september 2010). 

6.4.2 EMUNI sodelovanje na mednarodnih konferencah  

V letu 2010 je bila EMUNI univerza povabljena, da se udeleţi različnih konferenc in dogodkov v 

različnih drţavah in predstavi svoje dejavnosti. Tako je bila prisotna na več kot 54 konferencah 

in sestankih v tujini.  

Bolj natančne informacije in opis udeleţbe EMUNI univerze na mednarodnih dogodkih so na 

voljo na spletni povezavi http://www.emuni.si/en/strani/255/EMUNI-News.html. 

6.4.3 Dogodki v okviru EMUNI ustanove: EMUNI pogovori 

Evro-sredozemska univerzitetna ustanova je otvorila serijo dogodkov z imenom EMUNI pogovori. 

V letu 2010 sta bila organizirana dva dogodka:  

- v sklopu serije veleposlanikov: Unija za Sredozemlje: stanje in pričakovanja, gostujoča 

govorka je bila, Nje. Eksc. Ga. Nicole Michelangeli,  veleposlanica Francoske Republike v 

Republiki Sloveniji (26.2.2010),  

- EMUNI pogovor, na katerem je bil gostujoči govornik gospod Amr Moussa (15.4.2010). 

6.5  ICT, tehnična podpora in informacijsko-komunikacijske zadeve  

Informacijski sistem  

Izveden je bil prehod elektronske pošte, koledarjev in nekaterih drugih storitev na brezplačno 

Google Apps platformo za izobraţevalne institucije, namen česar je bil zmanjšati stroške, 

izboljšati zanesljivost in varnost, ter te storitve narediti bolj dostopne in uporabnikom prijazne. 

Potrebno vzdrţevanje se je izvajalo na dnevni bazi.  

 

http://www.emuni.si/en/strani/255/EMUNI-News.html
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V mesecu decembru 2010 je bil zamenjan ponudnik telefonije in internetnih storitev. Zamenjava 

ponudnika telefonije je omogočila zmanjšanje stroškov mednarodnih klicev, zamenjava 

internetnega ponudnika pa boljšo stabilnost, varnost in večjo hitrost internetne povezave. 

 

Video konferenčni sistem  

Do nakupa video konferenčnega sistema ni prišlo, in sicer zaradi znatnega napredka ponudbe 

brezplačnih spletnih video konferenčnih sistemov (kot so na primer Skype, Google itd.).     

 

Tehnična pomoč in podpora EMUNI  osebju, profesorjem in študentom  

ICT oddelek je računalniške teţave reševal vsakodnevno. Prav tako je bila EMUNI osebju dnevno 

na voljo dodatna podpora v obliki bite-size usposabljanj in just-in-time usposabljanj (pomoč »1 

na 1«, v skupini ali s pomočjo videa), to pa jim je omogočilo povečati svojo storilnost in 

učinkovitost na delovnem mestu. 

 

Spletna stran  

Na glavni spletni strani so bile opravljene določene prilagoditve, poleg tega pa sta bili po meri 

izdelani posebni spletni strani za ENPI projekt in konference v okviru EMUNI. 

 

Podpora EMUNI konferencam in sejam organov  

Tehnična in organizacijska podpora je bila na voljo v okviru konference Research Souk 2010, 

konference HE&R 2010, generalne skupščine 2010 in sej EMUNI organov v letu 2010 (senata, 

upravnega odpora in komisij).  

 

Podpora ENPI projektu  

Tehnična in organizacijska podpora je bila skozi vse leto vsakodnevno prav tako na voljo v okviru 

ENPI projekta (spletna stran, razpis za strokovnjake, urejanje podatkov itd.).  

 

Promocijska gradiva in spletno trţenje  

Nekatere izmed promocijskih gradiv za EMUNI za leto 2010 so oblikovali in razdelili v ICT 

oddelku. 

 

Internetno trţenje se je  izvajalo dnevno in sicer s pomočjo EMUNI spletnih strani, elektronske 

pošte, glasil, Facebooka, Twitterja in Picase. 

 

E-učenje  

EMUNI  univerza je tudi v letu 2010 portal Moodle uporabljala za:  

- e-učenje (študijski programi, tečaji, seminarji) v kombinaciji s poukom v ţivo (mešano 

učenje),  

- podporo projektom in  

- podporo dejavnostim v okviru univerze (e-EMUNI). 

6.5.1 Raziskovalne publikacije  

Revija IJEMS in konferenčni zbornik predstavljata interdisciplinaren prispevek k proučevanju in 

vpogledu v teme, ki so pomembne za Evro-sredozemsko regijo.  

 

Mednarodna revija za Evro-sredozemske študije (IJEMS) 

Leta 2009 je bil imenovan novi uredniški odbor, leta 2010 pa je EMUNI univerza izdala dva 

redna izvoda in dva tematska izvoda revije (letnik 3, številki 2 in 3). Revija je na voljo tako v 

tiskani kot tudi digitalni obliki (digitalne različice posameznih člankov in celotnih izvodov so na 

voljo v Adobe Acrobat PDF formatu).  

Digitalna različica revije je na voljo na spletni strani revije www.ijems.emuni.si, kot tudi na številnih 

akademskih spletnih straneh, med drugim na:  

http://www.ijems.emuni.si/
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- LivRe! (http://livre.cnen.gov.br),  

- Elektronische Zeitschriftenbibliothek (http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit),  

- Intute (http://www.intute.ac.uk);  

- poleg tega pa je Revija uvrščena tudi v Cabellov seznam zaloţniških priloţnosti (Cabell's 

Directory of Publishing Opportunities  - www.cabells.com). 

 

Konferenčni zbornik  

Vsi konferenčni prispevki so pregledani dvakrat in izdani kot zbornik v obliki zgoščenke. V letu 

2010 so bili pripravljeni zborniki treh EMUNI letnih konferenc:  

- konference EMUNI Research Souk (EMUNI ReS), 

- EMUNI konference o visokem šolstvu in raziskavah (EMUNI HE&R), 

- Mednarodne konference managementa (MIC).  

 

Promocijske publikacije izdane leta 2010 so med drugim:  

- Letno poročilo 2010 (2009/10), 

- brošura Akademsko leto 2010/11, 

- EMUNI revija, katere prvi izvod je načrtovan za mesec oktober 2010, 

- EMUNI e-novice,  

- pribliţno 10 različnih letakov.  

7 RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 

7.1  Računovodske usmeritve 

Računovodsko poročilo EMUNI univerze za leto 2010 je pripravljeno skladno z Zakonom o 

računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 30/02-1253) in slovenskimi računovodskim standardom 

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

prava (Uradni list 118/05) ter kontnim okvirjem za nepridobitne organizacije (Uradni list RS 

9/06).  

 

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

- časovne neomejenosti delovanja, 

- dosledno stanovitnost in 

- nastanek poslovnega dogodka. 

 

Računovodski izkazi s pojasnili kaţejo resnično in pošteno sliko poslovanja. 

7.2  Bilanca stanja – splošna pravila  

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

dan 31.12.2010 sodi tudi stolpec o podatkih iz bilance stanja na dan 31.12.2009.  

 

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. 

http://www.intute.ac.uk/
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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. 

 

7.2.1 BILANCA STANJA – Tabela 1 

 

ostavka  Oznaka 

za AOP 

Znesek 

Tekočega 

leta  

Prejšnjega 

leta  

2 3 4 5 

  SREDSTVA (002+021+037) 001 120.714  2.745  

A. 
DOLGOROČNA SREDSTVA 

(003+006+013+014+018) 
002 0  0  

I. 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

omejitve (004+005) 
003 0  0  

1. 
Neopredmetena sredstva  in dolgoročne aktivne časovne 

omejitve                             
004 0  0  

2. Predujmi za neopredmetena sredstva 005 0  0  

II. Opredmetena osnovna sredstva (007 do 012) 006 0  0  

1. Zemljišča  007 0  0  

2. Zgradbe  008 0  0  

3. Oprema 009 0  0  

4. Druga opredmetena osnovna sredstva 010 0  0  

5. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi 011 0  0  

6. Predujmi za opredmetena osnovna sredstva  012 0  0  

III. Naloţbene nepremičnine 013 0  0  

IV. Dolgoročne finančne naloţbe (015 do 017) 014 0  0  
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1. Dolgoročne kapitalske naloţbe 015 0  0  

2. Dolgoročno dana posojila 016 0  0  

3. Dolgoročni depoziti 017 0  0  

V.  Dolgoročne poslovne terjatve (019+020) 018 0  0  

1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 019 0  0  

2. Druge dolgoročne poslovne terjatve 020 0  0  

B. 
KRATKOROČNA SREDSTVA 

(022+023+029+032+036) 
021 120.287  2.745  

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 022 0  0  

II. Zaloge (024 do 028) 023 0  0  

1. Material 024 0  0  

2. Proizvodi 025 0  0  

3. Nedokončani proizvodi in storitve 026 0  0  

4. Trgovsko blago 027 0  0  

5. Predujmi za zaloge 028 0  0  

III. Kratkoročne poslovne terjatve (030+031) 029 17.728  2.500  

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 030 3.905  0  

2. Druge kratkoročne poslovne terjatve  031 13.823  2.500  

IV. Kratkoročne finančne naloţbe (033 do 035) 032 0  0  

1. Kratkoročne kapitalske naloţbe 033 0  0  

2. Kratkoročno dana posojila 034 0  0  

3. Kratkoročni depoziti 035 0  0  

V.  Denarna sredstva 036 102.559  245  

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 037 427 0  

  Zabilančna sredstva 038 0  0  

  
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

(040+043+047+050+055+060) 
039 120.714  2.745  

A. USTANOVITVENI VLOŢEK (041+042) 040 0  0  
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1. Ustanovitveni vloţek 041 0  0  

2. Preseţek iz prevrednotenja 042 0  0  

B. 
PRESEŢEK PRIHODKOV OZIROMA ODHODKOV (044-

045+046) 
043 2.583  -7.685  

1. Preseţek prihodkov 044 2.583  0  

2. Preseţek odhodkov 045 0  7.685  

3.  Preseţek iz prevrednotenja 046 0  0  

C. 
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE (048+049) 
047 0  0  

1. Rezervacije 048 0  0  

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 049 0  0  

Č. POSLOVNE OBVEZNOSTI (051 DO 054) 050 43.631  10.430  

1. Dolgoročne poslovne obveznosti 051 0  0  

2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 052 21.645  587  

3. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 053 12.204  0  

4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 054 9.782  9.843  

D. FINANČNE OBVEZNOSTI (056 DO 059) 055 0  0  

1. Dolgoročna posojila finančnih organizacij 056 0  0  

2. Dolgoročna posojila drugih pravnih oseb 057 0  0  

3. Kratkoročna posojila finančnih organizacij 058 0  0  

4. Kratkoročna posojila drugih pravnih oseb 059 0  0  

E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 060 74.500  0  

  Zabilančne obveznosti 061 0  0  
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7.2.2 POJASNILA K BILANCI STANJA 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 

Neopredmetenih dolgoročnih sredstev EMUNI univerza v letu 2010 ni imela. 

 

Opredmetena osnovna sredstva 

Opredmetena osnovna sredstva EMUNI univerza v letu 2010 ni imela. 

 

Dolgoročne finančne naloţbe 

Dolgoročnih finančnih naloţb EMUNI univerza v letu 2010 ni imela. 

 

Dolgoročne poslovne terjatve 

Dolgoročnih poslovnih terjatev EMUNI univerza v letu 2010 ni imela.  

 

Zaloge 

EMUNI univerza v letu 2010 ni imela nikakršnih zalog. 

 

Kratkoročna poslovne terjatve 
Zavod ima na dan 31.12.2010 kratkoročnih poslovnih terjatev v vrednosti 17.730,32 EUR in sicer 
iz naslova:  

- kratkoročne terjatve do kupcev doma v višini  

- kratkoročne terjatve do kupcev v tujini v višini 1.305,00 EUR 

- kratkoročne terjatve iz naslova danih predujmov v višini 4.120,00 EUR  

- kratkoročne terjatve do drţave iz naslova DDV v višini 110,67 EUR in 

- druge kratkoročne terjatve do fizičnih oseb v skupni višini 9.594,65 EUR.  

 

Gotovina v blagajni  

EMUNI univerza ne posluje z gotovino oz. ne izplačuje materialnih stroškov preko blagajne. 

  

Denarna sredstva 

Višina sredstev na transakcijskem računu pri Novi KBM znaša na dan 31.12.2010 EUR 

102.559,07. 

 

Aktivne časovne razmejitve 

Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2010 v višini 426,72 EUR izvirajo iz razmejenih 

telefonskih stroškov.  

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 

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

Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur pa je bilo v tekočen 2010. letu le 2. Na 

dan 31.12.2010 zavod izkazuje obveznost do zaposlencev za obračunano plačo za mesec 

december in sicer v višini 12.204,29 EUR. 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev EMUNI univerze predstavljajo obveznosti : 

- do domačih dobaviteljev v višini 14.846,38 EUR in  

- do dobaviteljev iz tujine v višini 6.799,30 EUR. 

 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 

Med druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 9.783,46 EUR so bile na dan 

31.12.2010 uvrščene: 

- obveznosti iz podjemnih in avtorskih pogodb v višini 5.972,36 EUR in 

- obveznosti do drţave iz naslova podjemnih in avtorskih pogodb v višini 3.811,10 EUR. 
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Dolgoročne poslovne obveznosti 

Dolgoročnih poslovnih obveznosti zavod v celotnem letu 2010 ni imel. 

 

Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti 

EMUNI univerza v letu 2010 ni imela ne kratkoročnih in tudi ne dolgoročnih finančnih 

obveznosti. 

 

Pasivne časovne razmejitve    

Zavod je v letu 2009 prejel med drugim tudi donacije po sporazumih/pogodbah v skupni višini 

51.189,49 EUR, ki so v celoti zajete med prihodki leta 2010. Glede na dejstvo, da se končna 

poročila izdelujejo v letu 2011, obstaja verjetnost, da se bodo morala prejeta sredstva delno 

vrniti v letu 2011. 

V letu 2010 in 2011 so po pogodbiI ENPI/2009/226-479 predvidene aktivnosti, katere  so bile 

s strani Evropske unije delno financirane v letu 2010 in sicer v višini 149.000,00 EUR. Polovica 

t.j. 74.500,00 EUR je zajeta med prihodke leta 2010, medtem ko je zavod na dan 31.12.2010 

obilkoval kratkoročne časovne razmejitve v višini 74.500,00 EUR. Vodja projekta bo 

vmesno/zaključno poročilo podal v letu 2011. 

 

Preseţek odhodkov nad prihodki 

V letu 2010 je zavod EMUNI univerza ustvaril za 10.268,41 EUR preseţka odhodkov nad 

prihodki. Po pokritju preseţka odhodkov iz leta 2009 v višini 7.685,73 EUR ima zavod na dan 

31.12.2010 še za 2.582,68 EUR preseţka prihodkov nad odhodki. 

7.3 Izkaz prihodkov in odhodkov – tabela 2 

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

Slovenskimi računovodskimi standardi upošteval načelo nastanka poslovnega dogodka. Pri tem 

je potrebno pojasniti, da velika odstopanja v primerjavah tekočega leta s preteklim izhajajo 

predvsem iz dejstva, da je zavod bil ustanovljen šele 13.02.2009. 

 

Postavka  Oznaka 

za AOP 

Znesek 

Tekočega leta  

Prejšnjega 

leta 

2 3 4 5 

  
PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(081+086) 
080 348.518  18.326  

A. 
POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 

NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB (082 do 084-085) 
081 348.518  18.326  

1. Prihodki iz sredstev javnih financ 082 203.247  0  

2. 
Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih 

javnih sluţb  
083 145.271  18.326  

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  
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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  090 289  0  

Č. DRUGI PRIHODKI  091 0  0  

D. CELOTNI PRIHODKI  (080+090+091) 092 348.807 18.326  

E. 
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (094 do 

096) 
093 223.915  26.003   

1. Nabavna vrednost prodanega blaga 094 0  0  

2. Stroški materiala 095 2.024  108  

3. Stroški storitev 096 221.891  25.895  

F. STROŠKI DELA (098 do 100) 097 109.821  0  

1. Plače in nadomestila plač 098 90.950  0  

2. Prispevki za socialno varnost zaposlencev 099 9.461  0  

3. Drugi stroški dela 100 9.410  0  

G. AMORTIZACIJA (102+103) 101 0  0  

1. 
Amortizacija, nadomeščena v breme dolgoročno odoloţenih 

prihodkov 
102 0  0  

2. Druga amortizacija 103 0  0  

H. REZERVACIJE 104 0  0  

I. DRUGI STROŠKI (106+107) 105 17  0  

1. Prevrednotovalni odhodki 106 17  0  

2. Ostali drugi stroški 107 0  0  

J. FINANČNI ODHODKI 108 171  8  

K. DRUGI ODHODKI 109 4.614  0  

L. 
CELOTNI ODHODKI   

(093+097+101+104+105+108+109) 
110 338.538  26.011 

M. PRESEŢEK PRIHODKOV (092-110)  111 10.269  0  
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M. PRESEŢEK ODHODKOV (110-092)  112 0  7.685  

N. DAVEK OD DOHODKOV PRIDOBITNE DEJAVNOSTI 113 0  0  

O. 
ČISTI PRESEŢEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA 

OBDOBJA (111-113) 
114 10.269  0  

P. 
PRESEŢEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

(112+113) 
115 0  7.685 

R. 

PRESEŢEK PRIHODKOV IZ PREJŠNJIH LET, NAMENJEN 

POKRITJU PRESEŢKA ODHODKOV ALI IZBRANIH 

STROŠKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

116 0  0  

S. 

POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI 

DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve 

decimalki)* 

117 2,00  0,00  

Š. ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 118 12  11 

7.3.1 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov 

PRIHODKI 

Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih sluţb  

Prihodke je EMUNI univerza v letu 2010 pridobila od opravljanja dejavnosti negospodarskih 

javnih sluţb v skupni višini 348.517,89 EUR in sicer iz naslednjih virov: 

- sredstva iz proračuna RS v višini 203.247 EUR oz. 58 % vseh prihodkov. Pri tem je potrebno 

opozoriti, da so v to postavko zajeta sredstva MVZT v višini 191.000,00 EUR in sredstva 

ARRS v višini 12.247,33 EUR. 

- del sredstev iz Evropske unije – ENPI projekt v višini 74.500 EUR oz. 21 % vseh prihodkov 

- dotacije po sporazumih/pogodbah v višini  51.189,49 EUR oz. 15 % vseh prihodkov 

- sredstva iz EMUNI Ustanove v višini 7.100,00 EUR oz. 2 % vseh prihodkov 

- iz naslova prodaje storitev v višini 11.986,59 EUR oz. 4 % vseh prihodkov in 

- drugi prihodki - povračila stroškov v višini 494,48 EUR, ki  so v strukturi doseţenih prihodkov 

zavoda v letu 2010 nepomembni. 

 

Finančni prihodki 

Finančnih prihodkov je imela EMUNI univerza v letu 2010 le za 288,82 EUR. 

 

Drugi prihodki 

Drugih prihodkov EMUNI univerza ne izkazuje. 

 

Sestavni del letnega poročila 2010 je tudi Tabela 3 – Letno poročilo –posebni del, iz katerega so 

na transparenten način prikazane planirane in izvedene naloge/aktivnosti zavoda  EMUNI  

univerza,  za  katere  je  le-ta v letu 2010 prejela od MVZT sredstva v višini  

191.000,00 EUR. Iz preglednice je  razvidna tudi višina in indeks realiziranih stroškov v 

primerjavi s  planom.   
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Glavne aktivnosti 
EMUNI univerze 

Poslovne aktivnosti EMUNI univerze Vir financiranja MVZT - pogodba 

Poslovne aktivnosti EMUNI 
univerze - načrt 2010 

Poslovne aktivnosti EMUNI 
univerze - realizacija 2010 

Finančni načrt 
2010 

Realizacija 2010 Indeks 

Predsednikova plača in 
ostali stroški dela, 
vezani na pogodbo o 
zaposlitvi 

Groba ocena izdatkov za plačo in 
ostale dodatke: povračilo stroškov 
predsednika 

 Realizirano ( plača izplačana za 
obdobje med  1.1.2010-30.11.2010)  

54.300,00  53.435,66  98 

Aktivnosti univerze v 
"UfM" in aktivnosti 
glavne pisarne 

Administrativna, strokovna in 
organizacijska podpora (ASO) 
poslovnim aktivnostim, kjer Center 
EMUNI ne nudi ASO podpore unverzi: 
- naloge (glej LDN univerze str. 21,22; 
LDN Centra str. 18); postopno 
prehajanje Centra EMUNI na univerzo 
do konca leta 2010, administrativna 
podpora in organizacija dokumentacije 
Univerze, službena potovanja za 
zaposlene ocenjena 25.000 letno 
(LDN univerze str. 19) 

Realizirano v skladu z LDN ( glej 
index ) 

66.600,00  85.122,02  128 

Aktivnosti PR in 
mednarodno 
udejstvovanje EMUNI 
kot slovenske 
visokoizobraževalne 
institucije 

Mednarodne aktivnosti in PR za 
EMUNI univerzo (glje LDN univerze 
stran 18): včlanjevanje v različne 
mednarodne (visoko izobraževalne) 
institucije (glej LDN Centra str. 26); 
podpora Alliance of Civilisations in 
Unesco programu, ASO podpora za 
EMUNI letno poročilo 2010, letaki, 
brošura Academic year 2010/11, 
Emuni revija, e-novice 

Realizirano v skladu z LDN ( glej 
index ) 

14.500,00  17.508,72  121 
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Prepoznavnost EMUNI 
univerze 

ITK - (glje LDN univerze str. 20): 
načrtovna nadgradnja IT sistema in 
prenova www. Strani; e- učenje ASO 
podpora, priprava pravil oblikovanja 
(design) in prepooznavnosti univerze 

Realizirano v skladu z LDN ( glej 
index ) 

10.300,00  9.748,42  95 

Pravne podlage 
EMUNI univerze 

Pravilniki in navodila Univerze: 
spremembe Statuta Univerze, pravilnik 
o računovodstvu in pravilnik o 
obračunavanju DDV, merila za volitve 
v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev, sprejetje aktov/internih 
navodil, pretežno iz področja 
izobraževanja za zagotovitev izvajanja 
študijskih programov v študijskem letu 
2010/2011 (program dela str. 23), 
priprava pravilnikov in aktov za 
raziskovano dejavnost univerze 
(program dela univerze, str. 23), 
postopen prenos nalog pravnega 
sektorja iz Centra EMUNI na univerzo 
(program dela univerze str. 23) 

Realizirano v skladu z LDN ( glej 
index ) 

13.500,00  13.917,20  103 

Razvoj novih študijskih 
programov (ASO 
podpora) 

ASO podpora za pripravo štirih novih 
programov (LDN univerze str. 10-14) 

Realizirano v skladu z LDN ( glej 
index ) 

2.000,00  1.890,72  95 
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EMUNI strokovne 
šole/tečaji 

Načrtovanje, organizacija in 
ocenjevanje strokovnih tečajev (glej 
LDN unviverze str- 14 do 15) - Phd 
Sousse, Phd Cyprus, Poletna šola 
MHE (Univerza se je prijavila na ESS 
sredstva), Poletna šola - tuje države (7 
tečajev), jezikovni tečaji (Univerza se 
je prijavila na razpis za ESS sredstva) 

Realizirano v skladu z LDN ( glej 
index ) 

26.000,00  25.412,52  98 

Emuni observatorij 
(ASO podpora) 

Politika: Zagotavljanje kakovosti, 
Politika: E-učenje, politika: koncepti - 
magistrski študijski programi, Politika: 
Koncepti - doktorski PhD študijski 
programi 

  0,00  0,00  #DIV/0! 

Konference Organizacija konference (LDN 
univerze str. 18 do 19), ostale 
konference in prireditve, ReSouk 
konferenca, HE&R konferenca 

Realizirano v skladu z LDN ( glej 
index ) 

3.800,00  3.351,72  88 

ASO podpora 
aktivnostim ENPI 
projekta 

Aktivnosti povezane izključno z ENPI: 
organizacijska skupina Univerze za 
ASO podporo ENPI projektu, ki ni 
financirana iz finančnih virov ENPI 
projekta 

  0,00  0,00  #DIV/0! 

ETF projekt Aktivnosti vezane na: poti v sklopu 
ETF projekta in njegovo ASO podporo 

  0,00  0,00  #DIV/0! 

SKUPAJ   191.000 210.387 110 
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ODHODKI 

Strošek materiala  

EMUNI univerza je imela vsega 2.023,99 EUR stroškov materiala oz. manj kot 1 % celotnih  

stroškov in sicer v preteţni meri iz naslova pisarniškega materiala in strokovne literature.  

 

Stroški storitev 

Zavod je v letu 2010 imel za 221.890,64 EUR stroškov storitev oz. 67 % vseh stroškov in sicer: 

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

110.138,33 EUR oz. 50 % 

- stroški honorarjev v višini 24.465,93 EUR oz. 11 % 

- stroški tiskarskih storitev v višini 14.937,60 EUR oz. 7 % 

- stroški konferenc v višini 10.678,90 EUR oz. 5 % 

- stroški reklame in reprezentance v višini 10.104,57 EUR oz. 5 % 

- stroški telefonskih in poštnih storitev v višini 9.533,26 EUR oz. 4 % 

- stroški študijskih programov v višini 9.036,20 EUR oz. 4 % 

- stroški računalniških storitev v višini 8.651,19 EUR oz. 4 % 

- stroški računovodskih storitev v višini 5.040,00 EUR oz. 2 % 

- stroški lektoriranja, prevajanja v višini 4.775,00 EUR oz. 2 % 

- stroški najemnin v višini 4.410,50 EUR oz. 2 %  

- 4 % stroškov storitev pa predstavljajo stroški drugih storitev kot so: stroški izobraţevanja, 

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

podobno. 

 

Stroški dela 

Stroški dela so bili doseţeni v višini 109.821,35 EUR  in  predstavljajo 32 % celotnih stroškov. 

Le-ti so sestavljeni iz: 

 plače in nadomestila plač v višini 90.950,00 EUR  

 prispevki za socialno varnost v višini 9.461,00 EUR in 

 drugi stroški dela v višini 9.410,35 EUR. 

 

Drugi stroški 

Kot druge stroške je zavod v letu 2010 evidentiral prevrednotovalne odhodke v višini 17,38 

EUR. 

 

Finančni odhodki 

Zavod je imel v letu 2010 finančnih odhodkov v višini 171,32 EUR in sicer iz naslova zamudnih 

obresti in negativnih tečajnih razlik pri obveznosti do tujega dobavitelja. 

 

Drugi odhodki 

Druge odhodke predstavljajo odhodki iz preteklih let, denarne kazni in parska izravnava in sicer v 

skupni višini 4.613,98 EUR. 
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Kot je razvidno iz izkaza prihodkov in odhodkov v Tabeli 2 je preseţek prihodkov nad odhodki 

doseţen s poslovanjem zavoda EMUNI univerza leta 2010 znašal 10.269 EUR. 

 

S preseţkom prihodkov nad odhodki se pokrije preseţek odhodkov leta 2009, tako da je stanje 

preseţka nad odhodki zavoda na dan 31.12.2010 v višini 2.583 EUR  (Tabela 1). 

 

 

V Portoroţu, 24.02.2011 

 

 

Za računovodsko poročilo:  Za poslovno poročilo: 

 

Lilijana Jurcan 

EMUNI Univerza 

Prof. Dr. Joseph Mifsud 

Konto Obala d.o.o.  President 

 


