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1 POSLANSTVO IN VIZIJA UNIVERZE 

1.1 Vizija 

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

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

razvoju širšega družbeno-ekonomskega in kulturnega okolja v državah evro-sredozemskega 

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

1.2 Poslanstvo 

EMUNI Univerza je mednarodna univerza s sedežem 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 izobraževanja 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 mrežo 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 izobraževanja 

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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2 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 

Sedež: Portorož, 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 (spremembe statuta 27. november 

2010 in 25. november 2011) 

 

 

Od svoje ustanovitve leta 2008 Evro-Sredozemska univerza, ki je eden od prioritetnih projektov 

Unije za Sredozemlje, postala mednarodna institucija, zbira strokovno in drugo znanje v državah 

Euromeda in s tem v pomembni meri prispeva k ustvarjanju poenotenega, integriranega Evro-

Sredozemskega visokošolskega izobraževanja in raziskovalnega področja. 

 

Univerza izvaja vse svoje dejavnosti predvsem na svojem sedežu v Portorožu, kjer ima 

zagotovljene prostorske pogoje za svoje delovanje.  

 

EMUNI univerza izvaja študijske dejavnosti na vseh področjih študija, ki so izbrane na temelju 

mednarodne klasifikacije Isced (UNESCO, 1997). EMUNI univerza organizira izvajanje študijskih 

programov, ki jih uradno priznavajo partnerske univerze v Sloveniji in različne univerze 

soustanoviteljice EMUNI. Univerza opravlja raziskovalne dejavnosti na vseh področjih 

znanstvenega raziskovanja, ki so navedena v mednarodni klasifikaciji Frascati (UNESCO, 2002). 

 

EMUNI univerza je čedalje bolj priznana v regionalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju. 

 

Pomembni dogodki: 

- februar 2009: vpis v sodni register;  

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

Mariboru, na EMUNI univerzi; 

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

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

- julij 2011: Dva drugostopenjska magistrska študijska programa (Poslovno komuniciranje v 

medkulturnem okolju in Okoljska analiza in management) sta bili vpisani v Razvid 

visokošolskih zavodov pri Ministrstvu izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ); 

- julij 2012: Nekdanji predsednik EMUNI univerze je podal svojo odstopno izjavo in mag. Laris 

Gaiser je bil imenovan za vršilca dolžnosti predsednika za obdobje enega leta, ko naj bi bil 

imenovan novi predsednik EMUNI univerze; 

- julij 2012: skladno s planom zaposlovanja EMUNI univerze Upravni odbor imenuje mag. 

Larisa Gaiserja za podpredsednika za področje administracije in financ. 

 

http://www.emuni.si/
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Dejavnost EMUNI univerze se je leta 2012 financirala iz različnih virov:  

- iz javnega proračuna Republike Slovenije prek MIZKŠ v znesku 384.697,80 evrov; 

- EMUNI ustanova v višini 169.822,63 EUR za ENPI projekt (plačilo pristojbin strokovnjakom 

in vodji tima ENPI), implementacijo študijskih programov in plačilo stroškov zaposlenih; 

- generalni direktorat I.N.P.D.A.P v višini 141.800 EUR za štipendije INPDAP/EMUNI 

magistrskih študijskih programov;  

- Evropska komisija ADICO za izdatke nastale v povezavi s projektom ENPI v višini 30.965,72 

EUR; 

- 1. obrok ICMPD v višini 9,117.00 EUR v okviru projekta so-financiranega s strani EU, t.j. 

projekt EUROMED Migration III; 

- drugi viri v višini 8,642.77 EUR vključujejo tržne prihodke, refundacije plač iz naslova 

odsotnosti z dela, poračune za stroške nastanitve in povračila potnih stroškov.  

 

Vlada Republike Slovenije podpira delovanje EMUNI univerze tudi posredno in sicer z 

zagotavljanjem prostorov za upravo univerze, izvajanje študijskih programov in tudi spalnih 

kapacitet. V času od 2007 do 2012 je Vlada Republike Slovenije namenila EMUNI univerzi okoli 

3 mil EUR, najprej preko EMUNI centra in nato z neposrednim financiranjem. 

 

Evropska komisija financira delovanje EMUNI univerze preko projekta ENPI. V času od 2010 do 

2012 je EMUNI univerzi namenila skupno 1 milijon evrov. 

 

EMUNI univerza je financirana tudi s pomočjo donacij, ki se stekajo preko EMUNI ustanove. Od 

septembra 2008 je EMUNI ustanova doprinesla 0,65 milijona evrov za delovanje univerze, s 

financiranjem štipendij in v obliki nepovratnih sredstev, za razvoj študijskih programov, 

raziskovalnih projektov in drugih aktivnosti. Leta 2012 je EMUNI ustanova zagotovila sredstva, 

potrebna za plačilo strokovnjakom in vodji skupine ENPI. Posojilo skupno znaša 116.000 EUR 

in bo črpano za obročna odplačila pristojbin in vračila s strani Evropske komisije, ki bo potekalo 

v 7-8 fazah.  

 

EMUNI univerza si je zagotovila financiranje tudi v sklopu drugih projektov, so-financiranih s 

strani Evropske unije, kot so projekt EUROMED Migration III, Erasmus itd. EMUNI univerza je 

bila v letu 2012 uspešno izbrana kot konzorcijski partner tudi v drugih EU projektih in 

financiranje projektih aktinosti se bo pričelo v letu 2013. Drugi projekti so tudi načrtovani za 

prihodnost, kar bo pospešilo denarni tok EMUNI univerze skupaj s šolninami in registracijami, ki 

so načrtovane ob lansiranju študijskih programov jeseni 2013.  

 

EMUNI in Unija za Sredozemlje (UfM) 

Unija za Sredozemlje je partnerski forum za dialog med državami članicami Evropske unije in 

državami Afrike in državami Bližnjega vzhoda na sredozemskem območju z namenom, da se 

okrepi odnose med njimi. Zveza je bila ustvarjena kot ponovno vzpostavljeno evro-sredozemsko 

partnerstvo leta 2008. 

 

Unija za Sredozemlje je multilateralno partnerstvo, katerega namen je povečati potencial za 

regionalno integracijo in povezanost med evro-sredozemskimi partnerji. Unijo za Sredozemlje 

navdihuje skupna politična volja za revitalizacijo prizadevanj preoblikovati Sredozemlje v 

območje miru, demokracije, sodelovanja in prosperitete. Vzpostavitev skupnega sekretariata je 

temeljni kamen tega partnerstva. Sekretariat bo prispeval h krepitvi skupnega lastništva novih 

sredozemskih odnosov in doseganju vidnosti s pomočjo ekonomskih projektov. 
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2.1 Organizacija EMUNI univerze 

Organizacijska struktura 

Organizacijska struktura EMUNI univerze je predstavljena na spodnji sliki.  

 

 

 

Ob soglasju upravnega odbora lahko predsednik univerze določi tudi druge notranje 

organizacijske enote (33. člen). 

2.1.1 Organi univerze 

EMUNI je organizirana kot mednarodna institucija s sedežem v Portorožu v Sloveniji. Univerza 

ima naslednji organizacijski sestav: 

- Upravni odbor 

- Generalna skupščina 

- Senat 

- Študentski svet 

 

Predsednik:  Predsednik po uradni dolžnosti mag. Laris Gaiser (imenovan na dan 23. julija 

2012 ob odstopu prejšnjega predsednika). 

Predsednik je tako izvršilni in strokovni organ univerze, kot tudi njen pravni zastopnik. Njegove 

dolžnosti in naloge so opredeljene v 27. členu Statuta EMUNI univerze. 

 

Predsednika pri opravljanju nalog in izvrševanju dolžnosti podpirata podpredsednik za 

akademske zadeve (še ni imenovan) in podpredsednik za upravo in finance, katerih naloge so 

opredeljene v 30. členu Statuta EMUNI univerze. V odsotnosti predsednika iz kakršnega koli 

razloga, višji od obeh podpredsednikov prevzame predsednikove naloge po uradni dolžnosti. Pod 

pogojem, da se v takih okoliščinah posvetuje in usklajuje z drugim podpredsednikom. 

 

Podpredsednik za upravo in finance: mag. Laris Gaiser (imenovan 12. julija 2012). 
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Upravni odbor je vodstveni organ EMUNI univerze. Upravni odbor je sestavljen iz osmih članov, 

ki prihajajo iz 6 držav, to so: 

- prof. Hassan Nadir Kheirallah, Alexandria University, Egipt – predsednik; 

- prof. Danijel Rebolj, Rektor Univerze v Mariboru, Slovenija; 

- prof. IIan Chet, Unija za Sredozemlje, Španija; 

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

- dr. Cristhofer  Soler, Univerza na Malti, Malta; 

- dr. Oto Luthar, EMUNI ustanova, Slovenija; 

- Peter Volasko, EMUNI ustanova, Slovenija; 

- prof. Anasse Bouhlal, Tampere University of Applied Science, Finska. 

 

Predsednik upravnega odbora je dr. Hassan Nadir Kheirallah (od 12. julija 2012). Naloge 

upravnega odbora so opredeljene v 18. členu Statuta EMUNI univerze. Praviloma sejo upravnega 

odbora skliče sekretariat trikrat letno, in sicer februarja, junija in novembra, na predlog 

predsednika univerze ali ene tretjine članov generalne skupščine. 

 

Upravni odbor je poleg drugih nalog zadolžen za sprejemanje programa dela in finančnega načrta 

univerze. 

 

Generalna skupščina – se običajno skliče vsako leto, da razpravlja o splošni politiki in smernicah 

delovanja univerze. Vsaka sopodpisnica ustanovne listine Evro-sredozemske univerze ima po 

enega predstavnika na generalni skupščini.  

Visokošolski zavodi, raziskovalne in druge institucije in / ali organizacije, ki so zaprosile za 

članstvo v sekretariatu, in katerih članstvo je bilo odobreno s strani generalne skupščine, so prav 

tako upravičeni do imenovanja enega predstavnika na generalni skupščini. 

 

Predstavništvo na generalni skupščini: 

- Generalna skupščina 2009: 114 članov iz 32 držav; 

- so-predsednika GS 2009 sta bila prof. Hassan Nadir Kheirallah in prof. Maurits Van Rooijen. 

- Generalna skupščina 2010: 141 članov iz 37 držav; 

- so-predsednika GS 2010 sta bila prof. Giuseppe Giliberti in prof. Ahmed Noureddine Helal. 

- Generalna skupščina 2011: 206 članov iz 42 držav; 

- predsednik GS 2011 je bil prof. António Sampaio da Novoa; 

- Generalna skupščina 2012 bo izvedena februarja 2013.  

 

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

 

Generalno skupščino skliče sekretariat, ko je to potrebno. Po pravilniku je treba skupščino 

sklicati najmanj enkrat letno, in sicer v novembru, upoštevajoč register podpisnikov listine, to je 

predstavnikov vseh strank, ki uresničujejo svoje ustanoviteljske pravice, kakor tudi register članov 

skupščine, voden v okviru Evro-sredozemske univerze. 

 

Senat je najvišji akademski in strokovni organ univerze, ki je odgovoren predvsem za dejavnosti 

povezane s študijskimi programi. Senat sestavljajo predsednik in 12 univerzitetnih profesorjev iz 

12 različnih partnerskih univerz in 12 držav: 

- mag. Laris Gaiser, v.d. predsednika EMUNI univerze, Slovenija; 

- dr. Anasse Bouhlal, Tampere University of Applied Sciences, Finska; 

- prof. Labib MM Arafeh, Al-Quds University, Palestinska uprava; 

- prof. David Faraggi, Univerze v Haifi, Izrael; 

- prof. Giuseppe Giliberti, Univerza v Urbinu "Carlo Bo", Italija; 

- prof. Pantelis C. Kelires, Ciper University of Technology, Ciper; 

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

- prof. Jacek Ireneusz Witkoś, Adam Mickiewicz University, Poljska; 
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- prof. Panayiotis Grigoriou, University of the Aegean, Grčija; 

- prof. Maria Amelia Martins-Loução, Univerza v Lizboni, Portugalska; 

- prof. Rowaida Maaitah, Hashemite University, Jordanija; 

- prof. Jilani Lamloumi, University of Gabès, Tunizija. 

 

Senatu univerze predseduje predsednik univerze in njegove naloge so opredeljene v 21. členu 

Statuta EMUNI univerze. Seje senata sklicuje predsednik univerze trikrat letno; običajno 

februarja, junija in novembra. 

 

Razprave senata so med drugim posvečene študijskim programom, pogovorom o smernicah 

EMUNI študijskih programov in zagotavljanja kakovosti, sprejetje novih magistrskih študijskih 

programov ter akreditaciji EMUNI programov in Svetu za visoko šolstvo. Člani se seznanijo tudi z 

dejavnostmi EMUNI univerze za tekoče leto, kot so ReSouk in dnevi EMUNI.  

 

Senat lahko imenuje strokovnjake in komisije ali druge delovne skupine za pripravo izjav, mnenj 

in predlogov, ali pa za opravljanje nalog ali posebnih nalog zahtevne, celovite ali občasne narave. 

 

Stalne komisije, imenovane do sedaj, so: 

- Komisija za študijske zadeve
1

 (odgovorna za študijske zadeve ter zagotavljanje kakovosti 

študijskega in izpitnega režima); 

- Komisija za omrežje univerze in raziskovalni potencial v Evro-sredozemskem prostoru 

(Commission for University Networks and Research Potential in the EuroMed Area); 

- Komisija za univerze in skupnosti v evro-sredozemski regiji (Commission for Universities and 

Communities in the EuroMed Region); 

- Komisija za inovativno pedagogiko znotraj evro-sredozemskega visokošolskega in 

raziskovalnega prostora (Commission for Innovative Pedagogy within the EuroMed Higher 

Education and Research Area); 

- Komisija za pripravo pravilnika o sprejemu novih članov (Commission for preparing a policy 

document on the admission of new members). 

 

Začasne komisije (zadolžene za določene projekte): 

- Komisija za razvoj projektnih nagrad EMUNI univerze (Commission for developing the EMUNI 

Projects Award). 

- Komisija za statut. 

 

Izmed vseh študentov, vpisanih v študijske programe, ki so organizirani in / ali izvajani s strani 

univerze, se izvoli pet (5) članov, ki sestavljajo Študentski svet. Dolžnosti študentskega sveta so 

opredeljene v 31. členu Statuta EMUNI univerze. Študentski svet zaseda na Univerzi, na predlog 

predsednika študentskega sveta. 

  

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

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

 

 

  

                                            

1

 Komisija za študijske zadeve je bila preimenovana v Akademsko komisijo senata. Ta je razdeljena na dva oddelka: 

Komisija za študijske zadeve in Komisija za raziskovalno delo. Ta odločitev je bila sprejeta na senatu EMUNI univerze, 

na seji dne 26. novembra 2012 v Lizboni. 
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2.1.2 Seje organov univerze v letu 2012  

Senat: 

- 23. - 24. februarja, Barcelona, Španija 

- 11. - 12. julija, Bruselj, Belgija 

- 12. - 14. decembra, korespondenčna seja 

 

Upravni odbor: 

- 23. - 24. februarja, Barcelona, Španija 

- 11. - 12. julija, Bruselj, Belgija 

- 23. julija, Brdo pri Kranju, Slovenija 

- 29. – 30. novembra, korespondenčna seja 

- 14. december, Portorož, Slovenija 

-  

- Generalna skupščina 

Generalna skupščina EMUNI univerze za leto 2012 je bila prestavljena na 23. februar 2013 

zaradi izrednih okoliščin v organizaciji, prestrukturiranja in financiranja EMUNI univerze, ki je 

potekalo v drugi polovici leta 2012. Generalna skupščina mora biti organizirana istočasno in na 

istem kraju kot seja upravnega odbora in senata EMUNI univerze v februarju, saj bosta teku 

zasedanj oblikovana nov upravni odbor in senat zaradi izteka mandata sedanjim organov. 

-  

Deseta seja senata in 13. seja upravnega odbora EMUNI univerze sta potekali 23. in 24. 

februarja v Barceloni. Najpomembnejše odločitve in razprave v času obeh sej povzemamo v 

nadaljevanju: 

- Pričetek izvajanja dveh notificiranih magistrskih programov: ''Intercultural Business 

Communication'' v sodelovanju z univerzo v Urbinu in ''Master in Environmental Analysis and 

Management'' v sodelovanju z univerzo v Palermu ter doktorskega programa ''Criminal Justice 

and Security Studies'' v sodelovanju z univerzo Mariboru;  

- Izvajanje akreditiranih magistrskih programov preko sodelovanja na razpisu italijanskega 

ministrstva za delo za pridobitev štipendij;  

- Sprejetje programa poletne šole, doktorskega raziskovalnega seminarja ter modula evro-

sredozemskih študij (EMS) v angleškem, francoskem in španskem jeziku;  

- Izbor inštitucij, ki bodo gostile magistrske programe v okviru ENPI projekta ter izvedba 

promocije programov;  

- Potrditev letnega poročila EMUNI univerze za leto 2011;  

- Podpora pogodbi z založniško hišo Springer za izdajo revije IJEMS;  

- Člani upravnega odbora so določili, da se podpredsednike ne imenuje do zagotovitve dodatnih 

sredstev.  

 

11. seja senata in 14. seja upravnega odbora EMUNI univerze sta potekali 11. in 12. julija v 

Bruslju. Člani so sprejeli naslednje odločitve:  

- oceniti napredek EMUNI magistrskih študijskih programov in napredek magistrskih študijskih 

programov v okviru ENPI; 

- sprejem novih meril za označevanje magistrskih ali doktorskih študijskih programov; 

- sprejeti v vsaki državi predstavnika EMUNI, tj. informacijsko točko, s ciljem vzpostaviti 

EMUNI konfederacijo na mednarodni ravni;  

- organiziranje in izvajanje Evro-sredozemske študije na EMUNI anteni: Univerza v Neaplju 

"L'Orientale"; 

- člani upravnega odbora so sprejeli odstopno izjavo prof. Josepha Mifsuda, predsednika 

EMUNI univerze. Upravni odbor se je strinjal s sporazumnim prijateljskim odstopom s 

položaja predsednika EMUNI univerze z dnem 1. septembra 2012; 

- člani upravnega odbora so sprejeli imenovanje mag. Larisa Gaiserja za podpredsednika za 

finančne in upravne zadeve EMUNI univerze; 
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- člani upravnega odbora so se odločili za razpis za novega predsednika EMUNI univerze; 

- po odstopu predsednika prof. Mifsuda je bila druga seja upravnega odbora  na Brdu pri 

Kranju (Slovenija), 23. julija 2012; 

- člani upravnega odbora so imenovali g. Gaiserja za začasnega predsednika EMUNI univerze, s 

podporo prof. Josepha Mifsuda in g. Ota Lutharja kot svetovalca s skrajšanim delovnim 

časom, do izvolitve novega predsednika.   

 

12. seja senata: iz logističnih razlogov ni bilo možno srečanje članov senata osebno, zato je bila 

organizirana korespondenčna seja, katere diskusija je bila odprta med 12. in 14. decembrom 

2012. Temu je sledila oddaja glasov, na podlagi katere so bile sprejete naslednje odločitve: 

- potrditev programa magistrskega študijskega programa EMUNI Univerze: Evro-sredozemske in 

medkulturne študije in začetek postopka akreditacije za ta program; 

- potrditev Meril za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev na Evro-sredozemski univerzi; 

- potrditev Priročnika kakovosti na Evro-sredozemski univerzi. 

 

16. seja upravnega odbora EMUNI univerze je potekala 14. Decembra v Portorožu. Med sejo so 

člani razpravljali o različnih temah in nekaj pomembnih odločitev je bilo sprejetih:  

- sprejetje Programa dela in finančnega načrta EMUNI Univerze za leto 2013,  

- člani so se odločili, da preložijo peto EMUNI generalno skupščino na tretji teden februarja 

2013, zaradi izjemnih okoliščin v organizaciji, prestrukturiranja in financiranja EMUNI 

Univerze;  

- člani upravnega odbora so se odločili sprejeti predlagani sklep in podaljšati mandat 

sedanjemu upravnemu odboru še za dva meseca. Novi upravni odbor bo nato izvoljen v času 

zasedanja generalne skupščine. 

 

2.1.3 Članice EMUNI mreže in sporazumi 

Mreža EMUNI univerze potrjuje svojo moč in pomembnost v evro-sredozemski regiji. Od 

decembra 2012 mrežo sestavljajo 204 člani univerz in ustanov. EMUNI univerza ima prav tako 

podpisanih 51 memorandumov o soglasju, 10 sporazumov in 2 deklaraciji. Leta 2012 je EMUNI 

univerza prejela 7 pisem o nameri, tako jih ima skupno že 37. Popoln seznam članov EMUNI in 

seznam sporazumov sta navedena v prilogi 1 in 2.  
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3 PRAVNA PODLAGA IN CILJI 

3.1 Zakonske in druge pravne podlage 

Evro-sredozemska univerza je univerza, ustanovljena z namenom izpolnjevati memorandum evro-

sredozemskega univerzitetnega združenja in v skladu z Ustanovno listino Evro-sredozemske 

univerze ter v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Ur.l. 

RS, št. 64/08). 

 

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

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

delovanju vezana na slovensko zakonodajo. 

 

Pravne podlage delovanja: 

- Zakon o visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 32/12-UPB7, 40/12–ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D); 

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 96/02); 

- Statut evro-sredozemske univerze, sprejet 26. novembra 2008, na generalni skupščini v 

Barceloni, na podlagi 10. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem 

šolstvu (Ur.l. RS, št. 64/2008) in v skladu s 37. členom Evro-mediteranskega sporazuma ter 

upoštevajoč Ustanovitveno listino Evro-sredozemske univerze in Skupno deklaracijo pariškega 

vrha za Sredozemlje, z dne 13. julija 2008. 27. novembra 2012 in 25. novembra 2011 je 

generalna skupščina sprejela spremembe statuta.  

- Memorandum evro-sredozemskega univerzitetnega združenja, sprejet 26. novembra 2008, na 

generalni skupščini v Barceloni, Španija. 

-  

Druge pravne podlage: 

- Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (Uradni list RS, št. 41/11), 

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

- Zakon o skupnosti študentov (Ur.l. RS, št. 38/1994),  

- Zakon o splošnem upravnem postopku - NPB5 (Ur.l. RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 

126/07, 65/08, 47/09 Odl. US (48/09 popr.) in 8/10),  

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - NPB3 (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-

ZUJF in 57/12-ZPCP-2D),  

- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov - NPB1 (Ur.l. RS, št. 

7/11, 34/11 Odl. US in 64/12), 

- Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur.l. RS, 

št. 46/06),  

- dodatno k tej uredbi: Metodološka pojasnila klasifikacijskega sistema izobraževanja in 

usposabljanja (Ur.l. RS, št. 89/06),  

- Pravilnik o postopku za vpis in izbris iz razvida zasebnih visokošolskih učiteljev (Ur.l. RS, št. 

21/94),  

- Pravilnik o prilogi k diplomi - NPB1 (Ur.l. RS, št. 56/07 in 39/12), 

- Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu - NPB2 (Ur.l. RS, št. 7/10, 3/11 

in 6/12),  

- Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Ur.l. RS, št. 46/05),   

- Pravilnik o razvojnih nalogah v visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 107/11), 

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

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

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

- Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (Ur.l. RS, št. 81/06, 17/07 

(18/07 popr.), 43/10). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201141&stevilka=1974
http://www.uradni-list.si/1/content?id=73796
http://www.uradni-list.si/1/content?id=105669
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199438&stevilka=1524
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=8633F0A31F5DD96BC12576D200289627&db=urad_prec_bes&mandat=VI
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=B15E83F64230BDB6C1257A850038E0A3&db=urad_prec_bes&mandat=VI
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/Visoko_solstvo/Uredba_JF_NPB1.doc
http://www.uradni-list.si/1/content?id=102064
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103587
http://www.uradni-list.si/1/content?id=109658
http://www.uradni-list.si/1/content?id=73174
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200689&stevilka=3879
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200689&stevilka=3879
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199421&stevilka=901
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/Visoko_solstvo/Priloga_diplome_NPB1.doc
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/Visoko_solstvo/Pravilnik_o_razpisu_NPB2.pdf
http://www.uradni-list.si/1/content?id=55983
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011107&stevilka=4792
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87584
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87584
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/Visoko_solstvo/Pravilnik_solnine.doc
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200681&stevilka=3544
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200717&stevilka=803
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2007885
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201043&stevilka=2193//
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3.2 Dolgoročni/strateški cilji EMUNI univerze 

Dolgoročna strategija EMUNI univerze je postati vodilna mednarodna univerza v evro-

sredozemskem območju, povezovati visokošolske zavode in strokovnjake znotraj univerzitetnih 

programov ter razvijati skupne študijske programe, v okviru prednostnih nalog Unije za 

Sredozemlje. 

 

Dolgoročni cilji  Cilji Aktivnosti v letu 2012 

Povečanje kapacitet EMUNI 

univerze za razvoj in 

posredovanje disciplinarnega in 

interdisciplinarnega znanja          

 

Omogočiti pospešitev obstoječih 

in novih strokovnih univerzitetnih 

programov 

Izvajanje magistrskih študijskih 

programov pod ''blagovno 

znamko'' EMUNI univerza 

Podpora strateškim programom z 

zagonskimi sredstvi         

Asistenca in razvoj nadaljnjega 

procesa izvajanja 15 študijskih 

programov 

Olajšano vključevanje raziskav in 

poučevanja 

Konference in seminarji (npr. 

mednarodni projektni sestanki, 

regionalni posvet o visokem 

šolstvu, …) 

Razvoj vodstvenih sposobnosti z 

mentorstvom 

Praksa in pripravništvo 

Zagotoviti začetno podporo 

programom, inštitutom in 

centrom znanja, ki podpirajo 

strateške prioritete EMUNI 

univerze 

Mednarodna aktivnost ter 

aktivnosti odnosov z javnostmi:  

- izmenjava izkušenj dobre 

prakse, 

- spodbujanje medkulturnega 

dialoga, 

- povezovanje akademske, 

ekonomske ter vladne sfere in 

- zagotavljanje partnerstva v 

mednarodnih projektih 

Okrepiti angažiranost univerze v 

vprašanjih Unije za Sredozemlje 

Vračanje k prvotnim iniciativam z 

namenom 

zagotoviti jim doseganje novih 

ravni odličnosti 

Okrogle mize, mednarodne 

konference, seminarji, 

usposabljanje akademikov in 

strokovnjakov na vodilnih 

položajih v izobraževalnih 

ustanovah 

Sprejeti dve novi iniciativi, ki 

izhajata iz prednosti EMUNI 

univerze in nadaljnjih strateških 

načrtov         

- Observatorij visokošolskih 

inštitucij, 

- Visokošolska politična 

strategija Unije za Sredozemlje 

(think tank) 

Vodenje in razvijanje inovativnih 

pristopov na področju 

ustvarjanja, upravljanja in 

spodbujanja akademskih virov 

za podporo poučevanja in 

raziskovanja 

Povečana koordinacija in 

razširitev univerzitetne knjižnice 

in njenih storitev z namenom 

povečanja podpore med 

akademskimi, izobraževalnimi in 

raziskovalnimi sektorji 

Publikacije, naročnine, promocije 

in trženje, glasila 

Uporaba digitalne tehnologije za 

zagotavljanje funkcionalnega 

dostopa do izobraževalnih virov 

e-Knjižnica, pomoč uporabnikom, 

oblikovanje, uporaba in razvoj 

spletne strani, spletnih aplikacij 

in informacijskega sistema 

Okrepiti informacijska in 

didaktična sredstva EMUNI 

univerze 

Objavljanje promocijskega 

materiala v obliki publikacij 
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3.3 Srednjeročni cilji EMUNI univerze za obdobje 2012-2014 

Srednjeročni program EMUNI univerze za obdobje 2012-2014 je bil obravnavan na sejah 

upravnega odbora in senata EMUNI univerze v decembru 2012 v Portorožu, Slovenija. 

 

Člani upravnega odbora so se strinjali, da EMUNI univerza izvaja svoj že akreditirani magistrski 

študijski program Okoljska analiza in management in doktorski študijski program Varstvoslovje 

(Criminal Justice and Security Studies). Študijski program Medkulturna poslovna komunikacija se 

bo izvajal v sodelovanju z Univerzo Urbino. 

 

Člani senata so se dogovorili, da se za študijski program Evropske študije in zunanji odnosi EU 

začne postopek akreditacije, in da se program kasneje implementira v sodelovanju z Univerzo v 

Mariboru. 

3.4 Kratkoročni cilji za leto 2012 

Glavni cilji poslovanja za leto 2012 so bili: 

- vzpostavitev enote ''EMUNItt - EMUNI Think Tank'' ; 

- izvajanje raziskovalnih dejavnosti EMUNI univerze v okviru EUROMESCO-ve pobude ter 

projekta EUROMED Migration III; 

- izvajanje študijskih programov in strokovnih šol; 

- uvedba novih študijskih programov; 

- zaključek programa ENPI; 

- ustanovitev EMUNI anten in njihovo oblikovanje v evro-sredozemske dokumentacijske centre; 

- razviti nov program usposabljanja študentskih vodij v sredozemskem prostoru; 

- okrepiti akademsko vodstvo Unije za Sredozemlje; 

- izboljšana koordinacija in razširitev univerzitetne knjižnice in njenih storitev; 

- uporaba digitalne tehnologije;  

- okrepiti informacijska in didaktična sredstva EMUNI univerze in             

- oblikovanje registra kompetenc. 

 

Od uradne ustanovitve leta 2009 je EMUNI univerza uspešno razvija dejavnosti na področju 

izobraževanja in raziskav, ki so postale že tradicionalne dejavnosti univerze, in so prispevale tudi 

k prepoznavnosti EMUNI univerze v regiji. 

 

Dejavnosti EMUNI univerze so v letu 2012 zajemale razvoj in izvajanje: 

- magistrskih in doktorskih študijskih programov;  

- doktorskih raziskovalnih nalog;  

- strokovnih šol, poletnih šol in samostojnih tečajev;  

- raziskovalnih in razvojnih projektov;  

- konferenc in drugih prireditev in  

- izdajanje različnih publikacij. 

 

V smislu razvoja in izvajanja programov s tematskega vidika se je EMUNI univerza  osredotočila 

predvsem na prednostna področja Unije za Sredozemlje, kot tudi na druga področja, ki so 

trenutni kontaktni interesi mednarodne skupnosti. Prioritetna tematska področja univerze so: 

- morske in kopenske avtoceste; 

- civilna zaščita; 

- alternativni viri energije; 

- visokošolsko izobraževanje in raziskave; 

- razvoj podjetništva in gospodarske študije; 

- pomorska vprašanja; 

- kultura in turizem; 

- človekove pravice in migracije; 
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- evro-sredozemske študije; 

- študije spolov; 

- razvojne študije; 

- upravljanje z vodami; 

- uprizoritvene umetnosti in  

- regionalno povezovanje. 

 

Aktivnosti univerze EMUNI v letu 2012 so podrobneje opisane v poglavju 5. 

 

Kratkoročni cilji za leto 2012 so predstavljeni v spodnji tabeli. 

 

Kratkoročni cilji za leto 2012 Cilji v letu 2012 Aktivnosti v letu 2012 

Pritegniti najboljše študente 

podiplomskega in strokovnega 

programa in jih v celoti vključiti 

v soustvarjanje in prenos znanja 

Povečati našo prepoznavnost 

tako, da privabimo najboljše 

študente k vpisu v naše programe    

Promocija in diseminacija 

aktivnosti EMUNI univerze 

Opremiti bodoče akademsko 

vodstvo Unije za Sredozemlje 

tako v disciplinarnih kot 

interdisciplinarnih metodologijah 

Simpoziji, forumi 

Nadaljevanje pospeševanja in  

okrepitve infrastrukture za 

podiplomske študente in njihov 

strokovni razvoj 

Doktorski raziskovalni seminarji, 

samostojni programi, poletne 

šole   

Spodbuditi v podiplomskih 

študentih strast do učenja in 

zavezanost k temu, da naredijo 

razliko v svetu 

Vzpostaviti na povpraševanju 

temelječe in interdisciplinarno 

učenje kot razpoznavni znak 

izobraževanja na EMUNI univerzi 

Program Life Long Learning: 

Euro-mediteranske študije (EMS) 

Uporabiti razvojni model kot 

metodo za integracijo in 

evaluacijo učnega načrta in z 

učnim načrtom povezanih pobud 

 Promocija in diseminacija 

Okrepiti priložnosti za 

eksperimentalno učenje in 

vključitev civilne družbe v Uniji 

za  Sredozemlje       

Spodbujati mobilnost študentov 

in zaposlenih 

Razviti programe za izboljšanje 

EMUNI kulture 

Konferenci EMUNI ReSouk in 

EMUNI HE&R, regionalni dnevi 

Preoblikovati se po konceptu 

univerze brez zidov 

Obogatiti podiplomske izkušnje 

na EMUNI univerzi 

Individualna mobilnost 

študentov, profesorjev in 

administrativnega osebja 

Povečati raznolikost predmetnika 

in spodbuditi razvoj le-tega 

Prvi 4 študijski programi s 

tematiko prioritet Unije za 

Sredozemlje 

Razviti regionalni in mednarodni 

učni program 

Obnoviti prijavo za Erasmus IP 

Ustvariti vizualizacije na 

predvidenih področjih EMUNI 

univerze 

Usposabljanje in izboljšave na 

področju informacijske podpore 

Okrepiti akademsko vodstvo 

Unije za Sredozemlje             

Akademske diskusije s pomočjo 

dialoga in z okroglimi mizami 

 

Študijsko leto 2010/11 je potekalo od 1. oktobra 2011 do 30. septembra 2012 (ZViS 

119/2006-UPB3, Člen 37). 
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4 INVESTICIJE  

V letu 2012 EMUNI univerza ni izvedla nobenih investicij na področju nepremičnin. Univerza 

uporablja pisarne v stavbi Dijaškega doma v 4. nadstropju, kjer je tudi sedež univerze. EMUNI 

univerza je imela v letu 2012 več sestankov z namenom pridobitve novih prostorov za sedež 

EMUNI univerze. 

 

Prostori, v katerih se trenutno nahaja EMUNI univerza, so v lasti Republike Slovenije.  

Po pogodbi, ki je trenutno veljavna za te prostore, je najem brezplačen in univerza je odgovorna 

za poravnavo komunalnih storitev in tekočih stroškov. 

Od 2011 EMUNI univerza sodeluje z Ministrstvom za šolstvo, znanost, kulturo in šport pri 

pripravi najboljše možne pogodbe za te prostore. Kljub temu je EMUNI univerza prejela več 

zahtevkov za plačilo najemnine v skupni vrednosti 51,822.08 EUR, ki se nanašajo na obdobje 

od 30. septembra 2009, to je od trenutka, ko je potekla prva pogodba za brezplačno uporabo 

prostorov. EMUNI univerza je zavrnila vse zahtevke ministrstva, temelječ na dejstvu, da je bila 

tudi po izteku pogodbe ohranjena primerljivost položaja,  saj je ministrstvo pristopilo k reševanju 

tega vprašanja šele v letu 2011. 

 

Dobra stran tega je, da se je Republika Slovenija zavezala, da bo še naprej podpirala dejavnosti 

EMUNI univerze. In ker je EMUNI mednarodna organizacija vprašanje prostorov trenutno rešuje 

Ministrstvo. Pričakujemo nadaljnji brezplačni najem prostorov, potrjen v začetku leta 2013.  
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5 POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV PO 

DEJAVNOSTIH V LETU 2012  

EMUNI univerza je v letu 2012 sodelovala pri različnih dejavnostih. Podrobnosti o teh 

dejavnostih so povzete v spodnji preglednici. 

 

Večina dejavnosti je bila pripravljena in izvedena s strani sekretariata univerze. Članice institucije 

in strokovnjaki evro-sredozemskega področja so prav tak pomagali pri organizaciji in izvedbi 

aktivnosti, dogodkov in študijskih programov v letu 2012. 

5.1 Poročilo in ocena ciljev po področjih 

5.1.1 Izobraževalne dejavnosti EMUNI univerze 

Kratkoročni cilji za leto 2012 Aktivnosti v letu 2012 Rezultati v letu 2012 

Študijske dejavnosti – akreditirani magistrski študijski programi EMUNI univerze 

Izvajanje študijskih programov 

v akademskem letu 2011/12 

Razvojne in izvajalne aktivnosti za 

magistrske študijske programe 

EMUNI univerze: 

- Poslovno komuniciranje v 

medkulturnem okolju 

- Evropske študije in zunanji 

odnosi EU 

- Evro-sredozemske in 

medkulturne študije 

 

- Priprava predloga za 

akreditacijo magistrskega 

študijskega programa Evro-

sredozemske in medkulturne 

študije pri Nacionalni agenciji 

Republike Slovenije za 

kakovost v visokem šolstvu 

(NAKVIS); 

- nadaljevanje pogajanj z 

Univerzo v Urbinu o izvajanju 

magistrskega študijskega 

programa Poslovno 

komuniciranje v 

medkulturnem okolju; 

- začetek pogajanj o skupnem 

izvajanju magistrskega 

študijskega programa  

Evropske študije in zunanji 

odnosi EU z Univerzo v 

Mariboru. 

 

Študijske dejavnosti – magistrski študijski programi pod ''blagovno znamko'' EMUNI  

Izvajanje študijskih programov v 

akademskem letu 2011/12 

 

Objava razpisa za ''blagovno 

znamko'' EMUNI 

 

 

Organizacija EMS modula v 

Sloveniji, v angleškem, 

francoskem in španskem jeziku 

 

9 magistrskih študijskih 

programov 

 

Razpis za vpis je bil izveden s 

strani odgovorne univerze 

(univerze, ki bo izdala diplomo). 

 

- Organizacija EMS modula v 

Sloveniji, v angleškem, 

francoskem in španskem 

jeziku 

So-organizacija pri izvedbi 9 

magistrskih študijskih programov 

z ''blagovno znamko'' EMUNI, ki 

so bili akreditirani na partnerskih 

univerzah. 

 

 

EMS modul je bil izpeljan na 

EMUNI univerzi v angleškem, 

francoskem in španskem jeziku, 

v času med februarjem in majem 

2012, vsak modul v trajanju 

dveh tednov. 

100 študentov in 25 profesorjev, 

gostujočih strokovnjakov. 

Študentje so prejeli EMUNI 

potrdilo o enakovrednosti 

(certificate of equivalency). 
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Študijske dejavnosti – novi magistrski programi EMUNI univerze, nov predlog za nove magistrske 

programe EMUNI univerze, prva izvedba že akreditiranih magistrskih programov EMUNI univerze 

Revizija vsebine magistrskih 

študijskih programov s strani 

senata v skladu z revidiranimi 

utemeljitvami in novim 

obrazcem za prijavo na NAKVIS 

 

Priprava gradiva za akreditacijo 

že akreditiranih študijskih 

programov 

 

Razpis za vpis 

10 predlogov magistrskih 

študijskih programov  

- Programi, navedeni v tabelah 

7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 in 7.1.5, 

se izvajajo na partnerskih 

institucijah. 

Razpis za zbiranje predlogov za 

nov magistrski študijski program 

Magistrski študijski programi:  

- Etudes euro-mediterraneennes 

- & developpement durable 

- Pravo EU in mednarodno 

pravo, varnost in družbeni red 

na evro-sredozemskem 

območju 

- Magistrski program ocene 

tveganja 

Revizija že akreditiranih 

magistrskih študijskih 

programov 

 

Priprava gradiva za akreditacijo 

že akreditiranih študijskih 

programov 

 

Razpis za vpis 

Študijski programi: 

- Prilagojene geološke znanosti 

za gradnjo in upravljanje z 

zemljišči 

- Evro-sredozemski magistrski 

program iz kulture in turizma 

EMCT 

Organizacija dodatne 

dokumentacije za prijavo 

programov 

- Krajina, ozemlje in patrimonija  

- Hidrologija morja  

- Javni management, 

specializacija: evro-

sredozemski management– 

trajnostni razvoj 

 

Novi predlogi za že akreditirane magistrske študijske programe EMUNI 

Razpis za že akreditirane 

magistrske študijske programe 

EMUNI univerze 

Priprava gradiva za akreditacijo 

že akreditiranih študijskih 

programov 

Priprava dokumentacije za vse 

magistrske študijske programe 

za namen pridobivanja 

štipendije italijanske vlade 

17 že akreditiranih magistrskih 

študijskih programov (od junija 

2011) 

12 že akreditiranih magistrskih 

študijskih programov (od 

novembra 2011) 

1 že akreditiran doktorski  

študijski program 

- Člani senata so sprejeli 

magistrske študijske programe 

- Člani senata so sprejeli sklep, 

da morajo pristojne institucije 

dodati module EMS v 

angleškem, francoskem ali 

španskem jeziku k svojim 

študijskim programom 

- EMUNI univerza bo zagotovila 

"dopolnilno diplomo" za modul 

EMS, ki bo potekal na EMUNI 

univerzi v Sloveniji. 

- Študijski programi se bodo 

izvajali pod ''blagovno znamko'' 

EMUNI 

- EMUNI univerza je prejela 18 

štipendij za italijanske 

študente za 11 magistrskih 

študijskih programov v tem 
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akademskem letu 

Promocija in podpora 

programom 

Promocijske in podporne 

aktivnosti 

Sprejet sklep, da EMUNI 

univerza izvede promocijo, 

izdajanje potrdil o udeležbi in 

oceni projekta in pripravo 

končnega poročila 

 

5. strokovna šola EMUNI 

Poletne šole 

EMUNI univerza je organizirala 5. EMUNI poletni semester - Strokovna šola 2012 z glavnimi cilji 

okrepiti sodelovanje med evro-sredozemskimi univerzami, spodbuditi mobilnosti in prispevati k 

razumevanju med ljudmi in kulturami. Partnerske institucije EMUNI univerze ponujajo 

podiplomske študijske programe pod okriljem univerze EMUNI. 

 

Ime visokošolske 

institucije 

Ime programa ECTS
2

 Lokacija izvajanja Čas Jezik 

Šola za italijanski 

jezik in književnost - 

Fakulteta za 

filozofijo - AUTh, 

Grčija 

Analiza literarnih besedil za 

prevajanje 

6 University 

Campus, 

Aristotelova 

univerza v Solunu, 

Solun, Grčija 

20. avgust 

– 2. 

september 

2012 

IT , 

ANG/ 

GR 

Medjezikovne komunikacije: 

Prevajanje za sredozemski 

medkulturni turizem 

6 20. avgust 

– 2. 

september 

2012 

IT , 

ANG/ 

GR 

Mednarodna 

fakulteta za 

družbene in 

poslovne študije - 

MFDPŠ, Celje, 

Slovenia 

Izzivi sodobnega poslovanja - 

Okoljski izzivi (modul: 

inovacije v gospodarstvu) 

6 Mednarodna 

fakulteta za 

družbene in 

poslovne študije - 

MFDPŠ, Celje, 

Slovenia 

23. junij – 

7. julij 

2012 

ANG 

Politecnico di Studi 

Aziendali di Lugano, 

Italija 

 

Uspešne strategije za start-

up managementa podjetij 

3 Univerza Catanie, 

Italija 

 4. julij –  

16. julij 

ANG, 

FR 

Inovativnost in kakovost 

upravljanja v laboratoriju na 

prostem 

Informacijska in 

komunikacijska orodja v 

laboratoriju na prostem 

Poslovne strategije in nadzor 

uspešnosti v laboratoriju na 

prostem 

Poslovni management in 

zagotavljenje varnosti 

laboratorija na prostem 

Management prodaje in 

analiza konkurence v 

laboratoriju na prostem 

Glasbena industrija in 

management  "Show 

Business" prireditvenih 

podjetij 

Start-up podjetniško načelo - 

                                            

2

 ECTS – Evropski sistem prenosa in nabora kreditinih točk (European Credit Transfer and Accumulation 

System) 
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od ideje do podjetja ter 

Start-up Marketing Mix - 

izdelek, kraj, cene in 

promocija 

Univerza Murcia, 

Španija 

 

 

 

Arqueologia subacuatica en 

el ámbito Mediterraneo: 

actualidad y futuro de 

perspectivas / Podvodna 

arhielogija v Sredozemlju: 

sedanjost in prihodnost 

Cell Theraphy from the 

Bench to the Bedside and 

Return / Celična terapija 

1 Mestna hiša Sant 

Antoni de 

Pormany, Ibiza, 

Španija in mestna 

hiša v Aguilas 

(Murcia, Španija) 

 

10. -12. 

september 

2012 in 

11. - 13. 

julij 2012 

ŠP/ 

ANG 

Univerza v Ljubljani, 

Filozofska fakulteta 

Poletna prevodoslovna šola 

za doktorske študente in 

učitelje prevajanja EMUNI 

10 Morska biološka 

postaja, Piran, 

Slovenija 

23. junij - 

7. julij 

2012 

ANG 

 

Doktorski raziskovalni seminarji 

Izhodišča: 

- Izboljšava/obogatitev doktorske teze.  

- Dovršitev raziskovalnega dela v multikulturnem okolju.  

- potrdilo o udeležbi, ki ga izda EMUNI univerza in / ali odgovorne univerze. Pri tečajih z 

vrednostjo kreditnih točk (KT), bo odgovoren visokošolski zavod (nosilec) izdal prepis zapisa o 

specifikaciji tečaja (KT, ocena). 

 

Ime visokošolske 

institucije 

Ime programa ECTS Lokacija 

izvajanja 

Čas Jezik 

Mednarodna 

fakulteta za 

družbene in 

poslovne študije - 

MFDPŠ, Celje, 

Slovenia 

Akademsko pisanje za 

objavljanje znanstvenih člankov 

v mednarodnih revijah 

0 Mednarodna 

fakulteta za 

družbene in 

poslovne 

študije - 

MFDPŠ, 

Celje, 

Slovenija 

22. – 23. 

junij 2012 

 

ANG 

Politecnico di Studi 

Aziendali di 

Lugano, Švica 

Raziskovanje podjetništva v 

evro-mediteranskih državah: 

skupne vrednote in novi izzivi 

2 Politecnico 

di Studi 

Aziendali di 

Lugano, 

Lugano, 

Švica 

22. junij – 

30. julij 

2012 

 

ANG, IT 
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Samostojni tečaji 

 

Ime visokošolske 

institucije 

Ime programa ECTS Lokacija izvajanja Čas Jezik 

Alexandria 

University 

 

Pomorska arheologija 12 Alexandria 

University, Egipt 

maj - 

september 

2012 

ANG 

Politecnico di Studi 

Aziendali di Lugano 

 

Orodja in scenariji za 

spodbujanje in pospeševanje 

ustvarjalnosti in inovativnosti 

9 Politecnico di 

Studi Aziendali di 

Lugano - agno, 

Lugano (CH), 

Italija, RoxyBar 

Live Music Teather 

(BO) – Italija in 

C.I.T.O Campus 

Training Center - 

Politecnico di 

Studi Aziendali di 

Lugano- Pieve 

santo stefano (AR) 

Italija 

 

3 termini: 

22. junij - 

30. julij 

2012, 2. 

marec - 9. 

april 2012 

in 15. 

marec - 

10. junij 

2012 

ANG/ 

IT 

Ekosistemi za inovacije in 

podjetništvo znotraj območja 

Euromed: mikro-in 

makroekonomski obeti 

9 

Uspešne strategije za start-

up managementa podjetij: 

Ustvarjanje lastnega 

uspešnega novega podjetje 

9 

Hydrolier – Strokovnjak za 

analizo in okus vode 

10 

Načela trgovanja 3 

Načela napovedovanja 3 

Izvajanje umetniških 

programov in upravljanje 

managementa rock glasbe 

3 

Start-up management 

komplet orodij - Finance, 

pravna podlaga, struktura 

podjetja, kako doseči 

zasebne in javne naložbe 

3 

5.1.2 Akreditacija pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 

(NAKVIS) 

 

V oktobru 2012 je EMUNI univerza začela s pripravo predloga za akreditacijo magistrskega 

študijskega programa Evro-mediteranske in medkulturne študije  pri Nacionalni agenciji 

Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Za ta namen je bil potreben podroben 

akreditacijski predlog, z natančnim opisom programa, socialnih komponent, materialnih in 

finančnih pogojev, zagotavljanja kakovosti itd., prav tako tudi vrsta drugih dokumentov, kot so 

učni načrti za 13 tečajev, dokazila o veljavni izvolitvi v nazive in izjave o sodelovanju vseh 

predavateljev, primerjava z ustreznimi tujimi študijskimi programi, merila za izvolitev v nazive 

visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev in standardi za 

zagotavljanje kakovosti EMUNI univerze, sporazumi s podjetji o praktičnem usposabljanju itd.  

 

Pričakujemo, da bo odločitev NAKVIS-a znana tekom leta 2013.  
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5.1.3 Raziskovanje (projekti) in razvojne dejavnosti (konference) EMUNI univerze 

 

Kratkoročni cilji za leto 2012 Aktivnosti v letu 2012 Rezultati v letu 2012 

Zaključek ENPI programa in 

projekta 

Nadaljnje delo strokovnjakov 

ENPI pri ustvarjanju magistrskih 

in doktorskih študijskih 

programov ENPI in zaključek 

projekta 

ENPI projekt je zaključen. V teku 

je presoja Komisije 

Sledenje objavljenim razpisom 

na področju visokega šolstva 

Neposredna povezava s 

Centrom RS za mobilnost in 

evropske programe 

izobraževanja in usposabljanja 

(CMEPIUS)  

Erasmusovi programi mobilnosti 

in invidualni programi Erasmus 
1 Erasmus mobilnost učnega 

osebja in usposabljanje 1 

Erasmus program mobilnost 

zaposlenih, 4 Erasmus programi 

usposabljanja in 1 individualni 

program Erasmus 
Prijave na projekte Erasmus 

Mundus 
EMUNI univerza je kot partner 

sodelovala pri 1 Erasmus 

Mundus projektu 
Sodelovanje pri projektih in 

pobudah EU skupaj s partnerji 

EMUNI 

Prijave na različne programe in 

projekte EU 

EMUNI univerza je kot partner 

sodelovala pri 3 mednarodnih 

projektih (EuroMed Migration III, 

HANDSON, EDULINK II) 

5.1.4 Odnosi z javnostjo, mediji in mednarodni odnosi EMUNI univerze   

Kratkoročni cilji za leto 2012 Aktivnosti v letu 2012 Rezultati v letu 2012 

Sodelovanje s predstavniki iz 

akademskih, gospodarskih in 

vladnih področij na lokalni, 

nacionalni in mednarodni ravni 

Poročanje in obveščanje javnosti 

o EMUNI projektih. Organizacija 

različnih javnih prireditev. 

Integracija akademske, 

ekonomske in vladne sfere v 

projekte EMUNI univerze. 

Sodelovanje z ALF in AoF 

Sodelovanje in pomoč pri 

mednarodnih dejavnostih 

Podpora organizaciji 

mednarodnih obiskov, 

sprejemanje tujih delegacij v 

Sloveniji in sodelovanje na 

mednarodnih konferencah;
3

 

spremljanje sestankov in 

konferenc (po navodilu 

predsednika) 

Udeležba na mednarodnih 

konferencah, seminarjih in drugih 

dogodkih (glej poglavje 7.3) 

Odnosi z javnostmi (PR) Objavljanje novic na spletni 

strani; 

obveščanje medijev o 

pomembnih dogodkih in 

organizaciji dogodkov 

Promocija EMUNI univerze, 

Slovenije in slovenskega visokega 

šolstva v Sloveniji, Evro-

sredozemlju in drugih tujih 

medijih 

Objava IJEMS, zbornikov, 

Letnega poročila 2012 in 

drugih publikacij ter 

znanstvenega in promocijskega 

materiala 

Podrobnosti o IJEMS in drugih 

poročilih v poglavju 7.5 

Podrobnosti o IJEMS in drugih 

poročilih v poglavju 7.5 

5.1.5 Splošno in pravno področje, človeški viri, finance in pisarna predsednika 

Po letu  2011, ko je bila oblikovana administrativna skupina, in so bili na funkcije imenovani 

ustrezni strokovnjaki, je v letu 2012 EMUNI univerza nadalje razvijala vse upravne naloge in 

aktivnosti za izpolnjevanje vseh potreb univerze, v skladu s svojim razvojnim načrtom za leto 

2012 in v skladu z zastavljenimi dolgoročnimi cilji. 

                                            

3

 Organizacija prevoza in nastanitve, koordinacija sestankov, priprava potnih nalogov, opomniki za obiske in srečanja, 

priprava gradiv, priprava zapisnikov 
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Kratkoročni cilji za 

leto 2012 
Aktivnosti v letu 2012 Rezultati v letu 2012 

- Pisarna predsednika 

Organizacija 

razporeda aktivnosti 

predsednika, 

vzdrževanje 

obstoječih in 

vzpostavitev novih 

povezav z različnimi 

ustanovami in 

drugimi 

institucijami, 

upravne naloge. 

Ohranjanje stikov s pomembnimi 

institucijami v Sloveniji in v tujini, 

kot so Državni zbor Republike 

Slovenije, Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost, kulturo in 

šport, Evropski parlament, več 

institucij in drugih ustanov EU, 

diplomatska akademija, visokošolske 

institucije v EU in v državah izven 

EU, in mnoge druge. 

 

Upravljanje potnih nalogov in poročil. 

EMUNI univerza je organizirala različne 

dogodke v Sloveniji in v tujini, kot so 

Sredozemski dan v Državnem zboru 

Republike Slovenije, okrogle mize in 

EMUNI dnevi. 

Predsednikov kabinet je v veliki meri 

prispeval k ohranjanju obstoječih in 

vzpostavitvi novih dobrih in uspešnih 

odnosov med EMUNI univerzo, njenimi 

partnerskimi institucijami in drugimi 

institucijami znotraj in izven EU.  

Vse misije za leto 2011 so bile obdelane 

pravočasno in posredovane 

računovodskemu podjetju, za 

knjigovodstvo in obdelavo. 

 

Kratkoročni cilji za 

leto 2012 
Aktivnosti v letu 2012 Rezultati v letu 2012 

- Pravna in kadrovska služba 

Pravna in strokovna 

podlaga za 

delovanje EMUNI 

univerze. 

Polna podpora za vse pravne 

aktivnosti EMUNI univerze. 

 

Upravljanje registra članov EMUNI 

univerze. 

 

Predlaga spremembe Statuta EMUNI 

univerze. 

EMUNI univerza ima 204 člane, 9 

Pisem o nameri iz leta 2012 je v 

obravnavi, 

leta 2012 je bilo podpisanih 16 

memorandumov o soglasju in dva 

dodatna sporazuma (sporazum z 

Univerzo na Primorskem in izjava o 

nameri za sodelovanje z ARLEM). 

Predlagane spremembe so pripravljene 

za potrditev na Generalni skupščini. 

Dejavnosti organov,  

komisij, kolegijskega 

organa univerze in 

kolegija 

predsednika. 

Priprava gradiva za srečanja;
4

 

sklic srečanj; 

administrativna in druga podpora na 

srečanjih. 

Uspešno opravljena srečanja: 

tri seje senata, 

štiri seje upravnega odbora, 

zasedanje Generalne skupščine je bilo 

preloženo na februar 2013 zaradi 

izrednih okoliščin znotraj EMUNI 

univerze, tri srečanja komisije za 

študijske zadeve. 

Projekti Prijava na ENPI projekt - EuroMed 

migracije III, v katerem je EMUNI 

univerza član konzorcija, ki ga vodi 

Mednarodni center za razvoj 

migracijske politike (ICMPD). 

Uspešna prijava na ENPI projekt 

Euromed migracije III, projekt se izvaja v 

času 2012-2014. 

Kadri Zaposlovanje novih delavcev, rešitev 

kadrovskih vprašanj v realnem času . 

Priprava sporazumov in pogodb; 

večina zaposlenih leta 2012 je delo 

nastopila v letu 2011, obnova pogodb o 

zaposlitvi in nekaterih pogodb za 

posamezne naloge. Zaposlitev v.d. 

podpredsednika za upravo in finance, ki 

je trenutno tudi v.d. predsednika EMUNI 

univerze. Priprava avtorskih pogodb za 

zaposlitev profesorjev, ki poučujejo na 

EMUNI univerzi. 

                                            

4
 Uskladitev dnevnega reda, sodelovanje pri pripravi strokovnih gradiv, zapisniki. 
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Kratkoročni cilji za 

leto 2012 
Aktivnosti v letu 2012 Rezultati v letu 2012 

- Finančni in računovodski oddelek 

Organizacija 

finančnih in 

računovodskih zadev 

univerze. 

Zagotavljanje 

informacij o 

finančnem stanju 

predsedniku, 

podpredsedniku in 

upravnemu odboru. 

Glavna področja delovanja 

(knjigovodstvo, računovodski izkazi, 

postopki načrtovanja in napovedi, 

upravljanje plač, financiranje 

dejavnosti, zagotavljanje podatkov o 

upravljanju, finančno poročanje). 

Vse finančne in računovodske naloge ter 

dejavnosti so bile izpeljane pravočasno 

za mesečne račune. 

Odziv na vse zahteve s strani upravnega 

odbora in predsednika je bil hiter. 

Oddelek je prispeval k sprejetju večih 

sklepov v zvezi z operacijami univerze, 

financiranjem in finančnimi zahtevki. 

Spremembam v upravljanju bo sledilo 

sveže financiranje, kar bo izboljšalo 

likvidnostno situacijo in omogočilo 

odplačilo velikega dela odprtih postavk. 

Vse pogodbene obveznosti z MIZKŠ za 

leto 2012 so bile izpolnjene. 

Finančni nadzor Ohranjanje stabilne stroškovne 

strukture kljub omejenosti sredstev 

(pogodba s MIZKŠ se je znižala iz 

480.871 EUR na 384.697 EUR). 

Vzdrževanje stabilnih odnosov z 

dobavitelji, da bi se izognili 

morebitnim tožbam. 

Stabilna struktura stroškov je bila v letu 

2012 vzdrževana. 

Kljub omejenim sredstvom je univerza 

dosegla glavne cilje, ki si jih je zastavila 

v svojem Programu dela za leto 2012. 

Zaradi obdobja nizke likvidnosti je bil 

vzdrževan stabilen odnos z mrežo 

dobaviteljev v izogib pravnim sredstvom 

zoper EMUNI univerze. 

Proračun in napoved Letni proračun in četrtletni napovedni 

proces 

Sprejetje programa in finančnega načrta 

za leto 2012. 

Projekti Vzpostavitev strukture stroškov za 

pripravo na različne razpise. Nadzor 

vseh finančnih podatkov, ki so v 

razpisih, in aplikacij za  razpise EU. 

Usklajevanje s finančnim 

strokovnjakom ENPI pri pregledu 

režijskih stroškov projektnih 

dejavnosti v okviru ENPI. 

Tekom leta 2012 je univerza prejela 

posojilo EMUNI ustanove v višini 

116.000 EUR za poplačilo 

neporavnanih stroškov ENPI 

strokovnjakom in vodji skupine. 

Finančne terjatve za financiranje 

študijskih programov in poletnih šol so 

bile uspešno posredovane institucijam, 

ki jih financirajo. 

Stalno vrednotenje operativnih stroškov 

projekta in njegovih strokovnjakov; 

uspešna izterjava povračila stroškov s 

strani Evropske komisije. 

V letu 2012 so bili plačani honorarji 

strokovnjakom projekta ENPI v višini 

80.000 EUR. 

Začetek postopka plačevanja 

strokovnjakom in vodji skupine je bil 

predstavljen Evropski komisiji v pismu 

št. 1_488_2012_LG z dne 27. 

november 2012. 

5.1.6 Računovodska podpora v letu 2012 

EMUNI univerza uporablja zunanji računovodski servis za pripravo plačilnih list, DDV poročil in 

drugih regulativnih računovodskih poročil, ki jih je treba predložiti finančnim organom v skladu s 

finančno in računovodsko zakonodajo, ki se nanaša na slovenske zasebne zavode.  
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5.1.7 Informacijska-komunikacijska tehnologija, tehnična podpora in informacijsko-

komunikacijsko področje 

Kratkoročni cilji za 

leto 2012 
Aktivnosti v letu 2012 Rezultati v letu 2012 

Nadgradnja in 

posodobitev 

informacijskega 

sistema 

Dejavnosti: 

- zmanjšanje stroškov 

- izboljšanje zanesljivosti in varnosti 

- narediti ga uporabniku bolj  

prijaznega in dostopnega 

Glavna datoteka strežnika je bila 

spremenjena, prav tako glavni tiskalnik. 

Nadgrajen je bil strežniški sistem. 

Pomoč uporabnikom 

na EMUNI univerzi, 

študentom in 

profesorjem 

- dnevno reševanju težav, povezanih 

z računalnikom  

- "bite-size" usposabljanja 

- "just-in-time" usposabljanja 

- pomoč in usposabljanja 1 na 1 

- skupinska usposabljanja 

- video usposabljanja 

Spletna stran Prenova spletne strani z namenom 

preoblikovanja v popolnoma 

integriran sistem spletnih aplikacij 

(spletna stran, e-učenje, podatkovne 

baze, študentska omrežja, e-pošta, 

videokonference, konferenčni sistemi, 

specializirani moduli, itd.) 

Ni bilo izvedeno zaradi pomanjkanja 

sredstev, načrtovanih za 2012. 

Študijski 

informacijski sistem 

Razvoj in uporaba informacijskega 

sistema je bila načrtovana v letu 

2011/12, z namenom podpreti 

dejavnosti EMUNI univerze pri 

izvajanju študijskih programov 

Ni bilo izvedeno zaradi pomanjkanja 

sredstev, načrtovanih za 2012. 

Podpora na 

konferencah in 

srečanjih EMUNI 

univerze 

Tehnična in organizacijska podpora 

je bila uspešno izvedena za Research 

Souk 2011, Generalno skupščino 

EMUNI 2011 in na zasedanjih 

organov v letu 2011 (senat, upravni 

odbor, komisije). 

Se dnevno izvaja. 

Promocijski material 

in spletni marketing 

Oblikovanje promocijskega materiala 

in 

spletni marketing 

Spletni marketing se izvaja dnevno, s 

pomočjo spletne strani EMUNI univerze, 

e-pošte, e-novic, Facebook -a, Twitter -

ja. 

 

5.1.8 Skupna ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje EMUNI univerze v letu 2012 uspešno kljub finančnim 

omejitvam zaradi znižanih proračunskih sredstev in dolgotrajnemu procesu zagotavljanja virov za 

poravnano obveznosti nastalih pri ENPI projektu. EMUNI univerza si je prizadevala pridobiti 

sredstva za plačilo strokovnjakov ENPI projekta več kot 18 mesecev. Zahvaljujoč se posojilu 

EMUNI ustanove in podaljšanju roka za izvedbo plačil s strani Evropske komisije do 30. junija 

2014 se je lahko postopek plačila pristojbin strokovnjakom in vodji skupine ENPI pričel v 

decembru 2012. 

 

V letu 2012 je EMUNI univerza uspela delno rešiti vprašanje likvidnosti in tudi delno pokriti 

izgubo iz leta 2011. Uspešno so bili izvedeni študijski programi EMUNI / INPDAP in sprostila so 

se sredstva za projekt "EuroMed Migration III". S posojilom EMUNI ustanove, namenjenem 

plačilu stroškov za zaposlene in stroškov EMS modula, je bil poravnan velik del obveznosti do 

dobaviteljev in zaposlenih.  

 

Naši glavni operativni, raziskovalni in študijski cilji so bili doseženi. Po navodilih vodstva EMUNI 

univerze je v letu 2012 univerza začela z aktivnostmi reorganizacije dela in postopkov 

racionalizacije s ciljem razviti bolj učinkovit način za dosego zastavljenih ciljev ob upoštevanju 
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Zakona o uravnoteženju javnih financ. Poleg reorganizacije je EMUNI univerza opravila tudi 

notranjo revizijo zaključnih računov, z namenom oceniti finančno uspešnost in finančno stanje na 

dan 31. avgusta 2012, ko je novo vodstvo pričelo s svojim mandatom. 

 

Ker je bil glavni poudarek novega vodstva na izboljšanju finančne uspešnosti in delovnega 

procesa, so bile glavne dejavnosti povezane z uvedbo študijskih programov prestavljene na jesen 

2013, kar je omogočilo, da se hkrati z reorganizacijo posvetimo iskanju rešitev za nerešena 

vprašanja. Velik poudarek je bil dan akreditaciji; EMUNI univerza ima namreč od lanskega leta 

sodelavko, zadolženo za postopek akreditacije. Na podlagi avtorske pogodbe je z univerzo v 

lanskem letu sodeloval tudi sodelavec, ki je pomagal pri pripravi vloge za akreditacijo. 

 

Izboljšanje finančnega položaja EMUNI univerze je mogoče razbrati iz končnega letnega 

rezultata, ki je bistveno boljši od rezultata doseženega v letu 2011. Izguba v višini 15.440 EUR 

je deloma nastala kot posledica zmanjšanja vrednosti pogodbe z MIZKŠ od prvotno načrtovane, 

deloma pa tudi zaradi višjih odhodkov za potne stroške v prvi polovici leta, v času mandata 

predhodnega vodstva. 

5.2 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju letnega 

programa dela za leto 2012 

V letu 2012 ni prišlo do nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela 

2012.  

5.3 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in 

merila in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja 

Pri oceni gospodarnosti in učinkovitosti izhajamo iz načel za financiranje visokošolskih zavodov 

vsebovanih v Resoluciji o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011-

2010.  

 

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

skladu s pogodbo o financiranju sklenjeno z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in 

šport ter hkrati z Zakonom o javnih financah in ostalo pravno regulativo na tem področju. EMUNI 

univerza z javnimi sredstvi posluje skladno z merili in standardi, ki jih za porabo namenskih 

sredstev določa MIZKŠ. EMUNI univerza v polni meri upošteva načela gospodarnosti in 

učinkovitosti poslovanja s sredstvi. 

5.4 Ocena notranjega nadzora javnih financ 

Oceno ustreznosti obvladovanja tveganj smo pripravili na podlagi analize samoocenitve 

notranjega nadzora javnih financ. Samoocenitev za leto 2012 je bila izvedena na podlagi 

dokumenta »Objavljena metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ 

k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna«, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07). 

5.5 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Ugotavljamo, da so bili ključni cilji doseženi. Manjša odstopanja so posledica spremenjenih 

okoliščin poslovanja (obrazložena so pri posameznih ciljih na področju izobraževanja) ter 

odstopanj proračuna univerze od proračuna sprejetega v prvotnem programu dela EMUNI 

univerze za leto 2012.  

 

Zastavljene kratkoročne cilje v letu 2012 smo izpolnili pretežno v celoti. EMUNI univerza v 

študijskem letu 2012/13 še ni razpisala vpisa za študijska programa »Environmental Analysis 
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and Management« in »Intercultural Business Communication« zaradi predhodno omenjene 

reorganizacije znotraj institucije. Nižja sredstva od predvidenih niso zadoščala za zadostno 

promocijo programov. V skladu s Programom dela za leto 2013 bo razpis za vpis izveden v letu 

2013 z načrtovanim pričetkom izvajanja študijskih programov v jeseni.  

5.6 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, 

varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora 

EMUNI univerza je bila ustanovljena kot eden od prednostnih projektov Unije za Sredozemlje, 

tako da je njen učinek na področja poleg izobraževanja izjemno velik. 

 

EMUNI unierza je eden od najpomembnejših projektov v kontekstu Unije za Sredozemlje, ki se 

osredotoča na povezovanje univerz, raziskovalnih institucij, raziskovalnih centrov in centrov 

odličnosti za skupno delo pri razvijanju novih projektov, s katerimi bi premostili vrzeli med jugom 

in severom ter vzhodom in zahodom Sredozemlja. 

 

Med prioritete EMUNI univerze sodijo pomorske in kopenske avtoceste, alternativne energije, 

civilna zaščita, visokošolsko izobraževanje in raziskovanje. Projekt se osredotoča tudi na 

pomembna področja, kot so razvoj sredozemskega poslovnega sveta, še posebej majhnih in 

srednje velikih podjetij ter domače obrti. Šole za poklicni razvoj, poletne šole, raziskovalni 

seminarji, evropski projekti in intenzivni programi so bili vsi razviti in so delovali z namenom, da 

združujejo mlade ljudi, mlade diplomante od vsepovsod, ki delajo skupaj in govorijo isti jezik – 

jezik raziskovanja in odličnosti. 

Partnerice EMUNI so z univerzo na poti medkulturnega dialoga, saj se osredotočajo specifično na 

teme in tematske pristope. 

 

EMUNI univerza ni samo evropska institucija, temveč tudi evro-sredozemska institucija, njeni 

strokovnjaki pa prihajajo iz različnih industrijskih panog sredozemskega območja. Cilj EMUNI 

univerze je postati katalizator spremembe in razvoja regije. 

 

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

na druga področja, ki so trenutno najbolj zanimiva za mednarodno skupnost, na primer 

pomorske in kopenske avtoceste, civilna zaščita, uporaba alternativnih energij, visokošolsko 

izobraževanje in raziskovanje, poslovni razvoj in ekonomske študije, pomorska problematika, 

kultura in turizem, človekove pravice in migracija, evro-sredozemske študije, problematika 

spolov, razvojne študije, upravljanje z vodo, odrske umetnosti in regionalno povezovanje. 

 

Ustanovitev evro-sredozemske univerze pomembno prispeva k ustvarjanju enotnega, 

integriranega evro-sredozemskega visokošolskega izobraževanja, področja znanosti in 

raziskovanja. EMUNI univerza služi kot središče za vzpostavljanje omrežij institucij, izmenjavo 

študentov, raziskovalnega in akademskega osebja, razvoj skupnih študijskih programov in 

projektov v evro-sredozemski regiji. 
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6 GIBANJE ZAPOSLENIH V LETU 2012 

EMUNI univerza je imela na dan 31. decembra 2012 8 zaposlenih. Vršilec dolžnosti 

predsednika univerze je mag. Laris Gaiser. Seznam zaposlenih, njihov položaj in pogodbeno 

razmerje, je predstavljeno v spodnji tabeli. 

 

Ime in priimek Oddelek/pisarna Delovno mesto Vrsta pogodbe 

Mag. Laris Gaiser 

v.d. predsednika EMUNI 

univerze in v.d. 

podpredsednika za upravo in 

finance 

v.d. predsednika EMUNI 

univerze in v.d. 

podpredsednika za upravo in 

finance 

Poslovodska 

pogodba 

Tadeja Jerovšek Enota za izobraževanje Administrator 
Pogodba za 

nedoločen čas 

Mohamed Chatouani Pisarna predsednika univerze Vodja kabineta predsednika 
Pogodba za 

nedoločen čas 

Anna Gargiulo Enota za izobraževanje Administrator 
Pogodba za 

določen čas 

Denis Čurčić IT enota Administrator 
Pogodba za 

nedoločen čas 

Alenka Kocjančič 
Enota za poslovanje, finance 

in računovodstvo 
Vodja oddelka 

Pogodba za 

nedoločen čas 

Tina Bavdek 
Enota za poslovanje, finance 

in računovodstvo 
Administrator 

Pogodba za 

določen čas 

Petra Zagoričnik 

Marinič 

Oddelek za pravne, 

kadrovske in splošne zadeve 
Vodja oddelka 

Pogodba za 

nedoločen čas 

 

Pregled zaposlovanja na univerzi v obdobju od 1. januarja 2012 do 30. junija 2012: 

V letu 2012 EMUNI univerza ni spremenila prešnje sheme zaposlenih, z izjemo spremembe, ki 

se je zgodila na položaju predsednika univerze. V juliju 2012 je bivši predsednik prof. dr. Joseph 

Mifsud odstopil s položaja. Zaradi tega je v.d. podpredsednika za upravo in finance, mag. Laris 

Gaiser, s potrditvijo upravnega odbora zavzel mesto v.d. predsednika univerze, do izvolitve 

novega predsednika. 

 

Podaljšanja in prekinitve pogodb ter drugi sodelavci: 

Dva zaposlena sta zapustila EMUNI univerzo v letu 2012: 

- en uslužbenec na področju raziskav in vodenja projektov, ker se mu je pogodba za določen 

čas iztekla 31. decembra 2011; 

- en uslužbenec v kabinetu predsednika, ker mu je pogodba za določen čas potekla.  

 

Ena uslužbenka je bila prestavljena z mesta strokovnega sodelavca v kabinetu predsednika na 

mesto strokovnega sodelavca v enoti za izobraževanje. Delovno mesto v kabinetu predsednika 

namreč ni bilo več potrebno in ker je sodelavka izpolnjevala vse pogoje za strokovnega sodelavca 

v enoti za izobraževanje, kjer smo administratorja potrebovali, je bila njena pogodba podaljšana 

za nedoločen čas. 

 

EMUNI univeza je obvladovala delovne obremenitve tudi s pomočjo pripravnikov in stažistov iz 

različnih držav evro-sredozemskega območja, običajno za obdobje 3 mesecev za posameznika. 

Predavatelji za čas trajanja EMS modulov so bili zaposleni na podlagi avtorskih pogodb. 
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7 OPIS DEJAVNOSTI EMUNI UNIVERZE PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

V tem poglavju so podrobneje opisane dejavnosti EMUNI, ki jih omenjajo prejšnja poglavja, 

prikazane so administrativne, organizacijske in druge naloge, ki jih izvaja sekretariat EMUNI.  

7.1 Izobraževalna dejavnost – študijski programi in vseživljenjsko učenje 

7.1.1 Magistrski študijski programi 

V letu 2012 EMUNI univerza ni razpisala vpisa zaradi reorganizacije znotraj institucije. V skladu 

s Programom dela za leto 2013 bo razpis za vpis izveden v letu 2013.  

 

Programi, ki jih je sprejel senat univerze EMUNI do leta 2012: 

7.1.2 Novi magistrski študijski programi EMUNI univerze 

Študijski program Visokošolska institucija, država Druge partnerice 

Razvojne študije in medkulturni 

dialog 

EMUNI univerza, Slovenija  

 

- Univerza  v Ljubljani, Slovenija 

- Univerza v Pavii, Italija  

- Univerza  v Lizboni, Portugalska 

- Univerza Al Akhawayn, Maroko 

- Univerza Al Najah, Palestina  

Bodoče infrastrukture in krajine v 

EuroMedu  

Univerza Fernando Pessoa, 

Portugalska in EMUNI univerza 

- Univerza v Sousseju, Tunizija 

- Univerza Saxion za uporabne     

znanosti, Nizozemska 

- Univerza  v Ljubljani, Slovenija  

- Univerza Birtzet  - Palestina   

- Univerza  Kalabrije, Italija  

Magistrski študijski program 

Evromed za razvoj komunikacije 

(COMDEV) za regijsko povezovanje 

in trajnostni razvoj na Sredozemlju 

Universitat Autònoma de Barcelona, 

Španija  

- Univerza Akdeniz, Turčija; 

- Univerza v Mariboru, Slovenija 

- Univerza  Rovira i Virgili (URV) in  

Katedra UNESCO za medkulturni 

dialog na Sredozemlju, Španija 

- Zveza dediteranskih univerz 

(UNIMED), Italija 

Varnost Egejska univerza / CREMO, Grčija 

(TBC) in EMUNI univerza 

- CESMO, Libanon 

- Univerza v Mariboru, Slovenija 

- Univerza  v Ljubljani, Slovenija 

(TBC) 

- Univerza  v Catanii, Italija (TBC) 

- Univerza Cadija Ayyada, Maroko 

(TBC) 

Okolje  Univerza v Novi Gorici, Slovenija in 

EMUNI univerza 

- Univerza v Aleksandriji , Egipt 

- EMUNI, Slovenija 

- Univerza Hacettepe, Turčija 

- Univerza  Sousseju, Tunizija 

- Univerza  v Trstu, Italija 

Pomorska kulturna dediščina Alexandria University, Egipt 

in EMUNI univerza 

- Univerza  v Southamptonu,   

  Združeno kraljestvo; 

- Facultè des Lettres, des Arts et  

  des Humanites, Tunizija; 

- Univerza Dokuz Eylül, Inštitut za  

  pomorske  znanosti in tehnologijo,  

  Turčija;  

- Univerza v Zadru, Hrvaška 

Migracija, kultura  in človekove 

pravice 

Univerza v Mariboru, Slovenija in 

EMUNI univerza 

 

- Univerza Hacettepe, Turčija 

- Egejska univerza, Grčija 

- Univerza v Haifi , Izrael 

- Univerza Fernanda Pessoe, 

Portugalska  

Dinamika sistemov za upravljanje 

trajnostnega poslovnega razvoja 

Univerza v Palermu, Italija in EMUNI 

univerza 

- Univerza v Aleksandriji , Egipt  

- Univerza v Mariboru, Slovenija 
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 - Poslovna univerza Nyenrode,   

  Nizozemska 

- Ruppinov akademski center, Izrael  

Certificirani menedžer 

visokošolskega izobraževanja 

Management, dohodek in 

pospeševanje kakovosti 

Compostela Group of Universities, 

Španija (TBC) in 

EMUNI univerza 

Partnerice bo predlagala Skupina 

univerz Compostela, Španija 

Evro-sredozemski magistrski 

program iz medverskega dialoga in 

turizma (EMIDT) 

Univerza Salento in Unija 

sredozemskih univerz (UNIMED), 

Italija 

- Univerza  v Sousseju, Tunizija 

- Univerza v Bariju, Italija 

- Egejska univerza – 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 

7.1.3 Nov predlog novih magistrskih programov EMUNI univerze  

Študijski program Trajanje ECTS Institucija VI, država 

Projet de mastere international 

en etude Euro-Mediterraneennes 

& developpement durable 

1 leto 60 - Univerza  Panteion za politične in družbene 

znanosti v Atenah, Grčija  

- Univerza Egee, Grčija, Université de Nice 

Sophia-Antipolis, Francija 

Pravo EU in mednarodno pravo, 

varnost in družbeni red na evro-

sredozemskem območju 

 

2 leti  

120 - Egejska univerza, Grčija  

- Université Pierre Mendès, Francija 

- Univerza  v Cádizu, Španija 

- Universitè Sidi Mohamed Ben Abdellah de 

Fès, Maroko 

- Università degli study di Napoli 

“L’Orientale”, Italija 

- CESMO - Center za bližnjevzhodne 

strateške študije, Libanon 

- Univerza  v Piraeusu, Grčija 

7.1.4 Že akreditirani magistrski študijski programi EMUNI – prva izvedba 

Študijski program Trajanje institucija VI, država 

- Krajina, ozemlje in patrimonija 2 leti Univerza  v Sousseju, Tunizija 

Hidrologija morja 2 leti Univerza v Klaipedi , Litva 

Javni management, specializacija: evro-

sredozemski management– trajnostni razvoj 

1 leto  Univerza Paula Cézanna Aix-Marseille III,  

Francija 

7.1.5 Že akreditirani magistrski študijski programi  

Študijski program Trajanje ECTS institucija VI, država 

Evro-sredozemski magistrski program iz 

medverskega dialoga in turizma (EMIDT) 
120 2 leti 

Skupnost sredozemskih 

univerz (CUM), Italija 

Evro-sredozemski magistrski program iz kulture 

in turizma EMCT 
60 1 leto 

Skupnost sredozemskih 

univerz (CUM), Italija 

Poslovna administracija 90 1,5 leta 
Sredozemska univerza 

Albanije, Albanija 

Magistrski študijski program mednarodni odnosi 120 2 leti 
Sredozemska univerza 

Albanije, Albanija 

Magistrski študijski program politične znanosti 120 2 leti 
Sredozemska univerza 

Albanije, Albanija 

Dvojezični magistrski študijski program 

mednarodni odnosi in priseljenske politike 
60 1 leto Univeza v Murcii, Španija 

Magistrski študij obvladovanja miru in konflikta 60 1 leto Univerza v Haifi, Izrael 

Multidisciplinarni magistrski študij holokavsta 60 
3 – 5 

semestrov  
Univerza v Haifi, Izrael 

Program globalnega prava (PGP) 120 2 leti Univerza v Haifi, Izrael 

Mednarodni magistrski program poslovne 120 2 leti Univerza v Haifi, Izrael 
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administracije 

Pomorska civilizacija v luči okoljskih sprememb 120 2 leti Univerza v Haifi, Izrael 

Magistrski program za terapije z ustvarjalnimi 

umetnostmi 
60 1 leto Univerza v Haifi, Izrael 

Magistrski program za biološko pravo: zakon, 

etika in znanost 
60 1 leto Univeza v Murcii, Španija  

Magistrski program za znanost v novinarstvu in 

novih medijih 
120 2 leti 

ISSEA Politecnico di Studi 

Aziendali Università Privata a 

Distanza, Švica 

Management turizma 120 2 leti 

ISSEA Politecnico di Studi 

Aziendali Università Privata a 

Distanza, Švica 

Magister korporativnega poslovanja 120 2 leti ISSEA Politecnico di Studi 

Aziendali Università Privata a 

Distanza, Švica 

Management in kakovost v izobraževanju 60 1 leto ISSBS 

7.1.6 Nov predolg že akreditiranih magistrskih študijskih programov 

Študijski program Trajanje ECTS institucija VI, država 

Študije nacionalne varnosti 1 leto 60 Univerza v Haifi, Izrael 

Učne motnje 2 leti 120 Univerza v Haifi, Izrael 

Poslovna administracija (MBA) s specializacijo 

za obvladovanje tveganj in zavarovanje 
1 leto 120 Univerza v Haifi, Izrael 

Antropologija: kultura, migracija in zdravje 1 leto 60 

Campus Mare nostrum 

Universidad de Murcia, 

Španija 

Staranje človeka 1 leto 60 

Campus Mare nostrum 

Universidad de Murcia, 

Španija 

Nove tehnologije v računalniški znanosti 1 leto 60 

Campus Mare nostrum 

Universidad de Murcia, 

Španija 

Vodna tehnologija, administracija in 

management 
1 leto 90 

Campus Mare nostrum 

Universidad de Murcia, 

Španija 

Prehrana, prehrambena tehnologija in varnost 

hrane 
1 leto 60 

Campus Mare nostrum 

Universidad de Murcia, 

Španija 

Trajnost in zaščita zemlje v sredozemskih okoljih 1 leto 60 

Campus Mare nostrum 

Universidad de Murcia, 

Španija 

Meduniverzitetni magistrski študij lokalnega 

razvoja in zaposlovanja 
1 leto 60 

Campus Mare nostrum 

Universidad de Murcia, 

Španija 

Universidad Politécnica de 

Cartagena, Španija 

Naprednejše tehnologije za raziskovanje in razvoj 

poljščin 
1 leto 60 

Universidad Politécnica de 

Cartagena, Murcia, Španija 

Evropska združenja in evropsko povezovanje 1,5 leta 90 Egejska univerza, Grčija 

7.1.7 Akreditirani doktorski programi 

Študijski program Trajanje ECTS institucija VI, država 

Doktorski program podjetniškega svetovanja 3 leta 180 

ISSEA politecnico di studi 

aziendali, Univerza ’ private a 

distanza, Švica 
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7.1.8 Drugi študijski programi na Univerzi Al-Najah, Palestina  

Študijski program ECTS Trajanje 

Fakulteta za arhitekturo in oblikovanje: arhitektura, grafično 

oblikovanje, notranje oblikovanje, oblikovanje pohištva, industrijsko 

oblikovanje, fotografijo in studijske umetnosti 

180 3 leta 

Fakulteta za umetnost & človeške študije: angleški jezik & književnost, 

arabski jezik & književnost, francoski jezik & književnost, psihologija, 

sociologija, filozofija, izobraževanje, prevajanje in prvi letnik. 

180 3 leta 

Fakulteta za poslovno administracijo: 

management, trženje, finance, računovodstvo, ekonomija, islamsko 

bančništvo & finance, upravljanje informacijskih sistemov (UIS), 

management gostoljubja/turizma in management stevardes. 

180 3 leta 

Fakulteta za inženiring in informacijsko tehnologijo: 

elektronika & računalniški inženiring, biomedicinski inženiring, 

komunikacija & omrežni inženiring, industrijski inženiring, računalniška 

znanost, informacijska tehnologija, pomorski transport & tehnologija in 

pomorski inženiring & tehnologija. 

300 5 let 

Fakulteta za javno zdravstvo: 

zdravstvena nega in prehrana 

180 3 leta 

Fakulteta za znanost: 

biologija, kemija, fizika in matematika. 

180 3 leta 

Fakulteta za agronomijo: 

agronomski inženiring. 

Posebni programi: intenzivni program angleščina (IPA) 

Spričevala: Cisco, IATA Foundation Course in Sabre Reservation Sistem 

(GDS). 

180 3 leta 

 

7.1.9 Strokovna šola: evro-sredozemske študije 2012 

Glavni cilj programa strokovnega izpopolnjevanja Evro-sredozemskih študij (EMS) je omogočiti 

udeležencem široko poznavanje evro-sredozemske regije iz različnih zornih kotov (ekonomskega, 

socialnega, političnega, kulturnega, okoljskega, itd.). Modul je se je izvajal v treh terminih na 

sedežu EMUNI univerze v Sloveniji,  v času od februarja do maja 2012, in v treh jezikih: 

angleškem, francoskem in španskem: 

 

1. termin: 27. februar – 13. marec 2012 – jezik: angleški 

Število študentov in država porekla: 42 iz Italije, Turčije, Sirije, Albanije, Črne gore, Egipta, 

Francije. 

 

2. termin: 26. marec – 6. april 2012 – jezik: francoski 

Število študentov in država porekla: 24 iz Italije, Kosova in Algerije.   

 

3. termin: 7. – 18. maj 2012 – jezik: španski 

Število študentov in država porekla: 34  iz Italije, Španije, Francije in Mehike.  

Skupaj je module obiskalo 100 študentov, predavanja je izvedlo 25 profesorjev.  

 

Izvedeni so bili naslednji programi:  

- Evro-sredozemski mednarodni odnosi; 

- Geografski vidiki in turistične regije; 

- Morsko okolje na območju Sredozemskega morja; 

- Trajnostna raba in ohranjanje sredozemske flore; 

- Zunanje sodelovanje in EUROMED. 

7.1.10 Poletne šole 

EMUNI univerza je v letu 2012 oganizirala 5. EMUNI poletno – strokovno šolo s ciljem izboljšati 

sodelovanje med visokošolskimi ustanovami na področju Evro-sredozemlja, stimulirati mobilnost 

in prispevati k boljšemu razumevanju med ljudmi in kulturami. 
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Partnerske institucije EMUNI univerze ponujajo podiplomske študijske programe pod okriljem 

EMUNI univerze. Izkušnje pridobljene v letih 2008 - 2012 so zelo pozitivne. Tečaji ponujajo 

udeležem priložnost, da preučijo vprašanja, pomembna za Unijo za Sredozemlje, izboljšajo svoje 

znanje in si pridobijo mednarodne in medkulturne izkušnje. 

 

Karakteristike 

- Lokacija: različne države po vsem Sredozemlju, na partnerskih institucijah EMUNI univerze; 

- Jezik: angleški, francoski ali eden izmed jezikov Unije za Sredozemlje; 

- Rok  izvedbe: junij - september 2012; 

- Med izvajanjem tečaja so organizirani družabni dogodki in izleti; 

- Večkulturno učno okolje; 

- Tečaji se osredotočajo predvsem na območja Unije za Sredozemlje (UzS); 

- Vsi udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi, ki ga izda EMUNI univerza; 

- Udeleženci, ki uspešno zaključijo študijske obveznosti, prejmejo potrdilo o pridobljenih 

kreditnih točkah  (ECTS) s strani odgovorne univerze. 

-  

Seminar, ki ga je organizirala Univerza v Ljubljani, je bil podprt s strani EMUNI organizacije: 

EMUNI poletna prevodoslovna šola za doktorske študente in učitelje prevajanja, 10 KT: 

- Kraj: Morska biološka postaja, Portorož, Slovenija 

- Termin: 23. junij – 7. julij 2012 

- Jezik: angleški 

 

EMUNI univerza je v soorganizaciji s partnerskimi institucijami organizirala naslednje poletne 

šole:  

 

Šola za italijanski jezik in književnost - Filozofska fakulteta - AUTh, Grčija 

Tečaji: 

- Analiza literarnih besedil za prevajanje, 6 KT 

- Medjezikovne komunikacije: Prevajanje za sredozemski medkulturni turizem, 6 KT 

Kraj: University Campus, Aristotelova univerza v Solunu, Solun, Grčija 

Termin: 20.  avgust – 2. september 2012 

Jezik: italijanski in grški ali angleški  

 
Politecnico di Studi Aziendali di Lugano, Italija 

Tečaji: 

- Inovativnost in kakovost upravljanja v laboratoriju na prostem,  6 KT 

- Informacijska in komunikacijska orodja v laboratoriju na prostem, 6 KT 

- Poslovne strategije in nadzor uspešnosti v laboratoriju na prostem, 6 KT 

- Poslovni management in zagotavljenje varnosti laboratorija na prostem, 6 KT 

- Management prodaje in analiza konkurence v laboratoriju na prostem, 6KT 

- Glasbena industrija in management  "Show Business" prireditvenih podjetij, 30 KT 

- Start-up podjetniško načelo - od ideje do podjetja, 3 KT 

- Start-up Marketing Mix - izdelek, kraj, cene in promocija, 3 KT 

- Uspešne strategije za start-up management podjetij, 3 KT  

Kraj: C.I.T.O Campus Training Center - Politecnico di Studi Aziendali di Lugano - Pieve santo 

stefano (AR) Italija and RoxyBar Live Music Teather (BO) - Italija 

Termini: 2. – 23. september 2012, 6. julij – 5. avgust 2012 in 18. maj – 1. julij 2012 

Jezik: angleški / italijanski 

 
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Slovenija 

Tečaj: 

- Izzivi sodobnega poslovanja - Okoljski izzivi (modul: inovacije v gospodarstvu ) 

Kraj: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Celje, Slovenija 
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Termin: 23. junij – 7. julij 2012 

Jezik: angleški 

 

Univerza v Murcii, Španija 

Tečaji: 

- Arqueologia subacuatica en el ámbito Mediterraneo: actualidad y futuro de perspectivas / 

Podvodna arhielogija v Sredozemlju: sedanjost in prihodnost, 1 KT 

- Cell Theraphy from the Bench to the Bedside and Return / Celična terapija, 1 KT 

Kraj: Mestna hiša Sant Antoni de Pormany, Ibiza, Španija in mestna hiša v Aguilas (Murcia, 

Španija) 

Termin:  10. – 12. september 2012 in 11. – 13. julij 2012 

Jezik: španski / angleški 

7.1.11 Doktorski raziskovalni seminarji 

Doktorski raziskovalni seminarji so oblika aktivne razprave na izbrane teme, povezane s 

prednostnimi področji Unije za Sredozemlje. V sklopu seminarjev imajo študentje priložnost 

izpopolniti svoje doktorske teze in napisati raziskovalne naloge. Dodatno lahko tudi razvijejo 

interdisciplinarni pristop v medkulturnem okolju. Seminarje so organizirale partnerske institucije 

EMUNI univerze v okviru Strokovnih šol 2012. 

 

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Slovenija 

Naslov seminarja: Akademsko pisanje za objavljanje znanstvenih člankov v mednarodnih revijah 

Kraj: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Celje, Slovenija 

Termin: 22. – 23. junij 2012 

Jezik: angleški 

 

Politecnico di Studi Aziendali di Lugano, Švica 

Naslov seminarja: Raziskovanje podjetništva v evro-mediteranskih državah: skupne vrednote in 

novi izzivi, 2 KT 

Kraj(institucija, mesto, država): Politecnico di Studi Aziendali di Lugano, Lugano, Švica 

Termin: 22. junij – 30. julij 2012 

Jezik: angleški / italijanski 

 

Prispevek EMUNI univerze: 

- promocija (spletna stran, letaki in druge promocijske aktivnosti); 

- potrdila o udeležbi za vse udeležence; 

- ocena projekta in priprava končnega poročila. 

 

7.1.12 INPDAP 

V letu 2011 je EMUNI univerza pridobila 79 štipendij za 11 magistrskih študijskih programov s 

strani INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) 

Nacionalni inštitut za socialne zadeve za zaposlene v javni upravi - DG Credito e Welfare, vlade 

Republike Italije. Štipendije so namenjene italijanskim državnim uslužbencem, sinovom, hčeram 

in sirotam državnih uslužbencev in sinovom, hčeram in sirotam upokojenih državnih uslužbencev 

INPDAP. Proračun za vseh 79 štipendij znaša 446,800.00 EUR in programi so se začeli izvajati 

v začetku leta 2012. 

 

V letu 2012 je EMUNI univerza prejela 16 štipendij za 8 magistrskih študijskih programov s 

strani INPDAP za akademsko leto 2012/13. Proračun za vseh 16 štipendij skupaj znaša 

160,000.00 EUR. Izvajanje programov se je začelo v septembru 2012. 
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Študijski program KT Trajanje 

Magistrski študij Nove tehnologije v računalniški znanosti 60 1 leto 

Magistrski študij Prehrana, prehrambena tehnologija in varnost 

hrane 

60 1 leto 

Magistrski študij Naprednejše tehnologije za raziskovanje in 

razvoj poljščin 

60 1 leto 

Magistrski program za biološko pravo: zakon, etika in znanost 60 1 leto 

Master TAyGA (Master Program in "Water Technology, 

Administration and Management) 

60 1 leto 

Program globalnega prava (PGP) 60 1 leto 

Magistrski program za terapije z ustvarjalnimi umetnostmi 60 1 leto 

Magistrski študij obvladovanja miru in konflikta 60 1 leto 

 

Študentje, ki so zdaj v zaključni fazi svojega programa, izvajajo obvezno pripravništvo v 

institucijah, kot so: Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU ARLEM, 

Asosiación Malagueña de Amigos de pueblo Saharaui (AMAPS), Assemblée des Citoyens et 

Citoyennes de la Méditerranée,  Florida Immigrant Coalition, FOCUS - Casa dei Diritti Sociali, 

CITTALIA Fondazione ANCI Ricerche, Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, Planet 

Conservation, Albant&Inedit Avda., Argentine Network for International Cooperation, Expero, 

Cabinet d'avocat Delphine MEILLET, ESCA School of Management, Centro Altiero Spinelli, 

Association of Organisations of Mediterranean Businesswomen, Yarmouk University Jordanija, 

EIPE (Euractiv.gr).   

7.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost ter diseminacija  

EMUNI univerza se je sama po sebi zavezala, da bo prispevala k  raziskavam in razvoju 

programov in dejavnosti. Tako je sodelovala pri številnih mednarodnih projektih in partnerstvih, 

ki EMUNI univerzi in drugim partnerskim institucijam omogočajo, da spodbujajo in aktivno 

prispevajo k razvoju visokega šolstva. 

EMUNI univerza kot partnerska organizacija sodeluje pri večih mednarodnih projektih: 

 

1. “EuroMed Migration III” je 3-letni mednarodni projekt, v katerem sodeluje pet partnerskih 

univerz in mednarodnih institucij; 

2. “Hands-On ICT: Learn, practice, teach creativity and ICT” (HANDSON) je 3-letni 

mednarodni projekt, v katerem sodeluje pet partnerskih univerz in mednarodnih institucij; 

3. “ACP-EU Co-operation Programme in Higher Education” (EDULINK II) je 2,5- letni 

mednarodni projekt, v katerem sodelujejo štiri mednarodne organizacije in univerze iz EU in 

Afrike.  

 

Poleg zgoraj omenjenih projektov je EMUNI univerza sodelovala tudi pri številnih mednarodnih 

programih in dogodkih,   prispevala in predlagala projekte v povezavi z različnimi partnerskimi 

univerzami. Te dejavnosti so navedene v nadaljevanju: 

 

Erasmus Sporazumi o partnerstvu 

Mreža EMUNI univerze je potrdila svojo zavezo v širšem regionalnem in mednarodnem 

sodelovanju na področju izobraževanja. Do decembra 2012 je univerza EMUNI podpisala 109 

bilateralnih sporazumov z različnimi univerzami in institucijami širom Evrope in izven nje. Veliko 

Erasmusovih bilateralnih dogovorov je bilo podpisanih z državami Evropske unije, kar je 

omogočilo neposredno sodelovanje na področju mobilnosti študentov, osebja in profesorjev. V 

letu 2012 je univerza podpisala dva bilateralna sporazuma. 

 

Glavni odobreni projekti pripadajo različnim slovenskim, EU in mednarodnim strukturam 

financiranja:  
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- EC – ERASMUS program za mobilnost učnega osebja je bil podpisan s španskim parnerjem 

(University of Murcia) za enega izmed visokošolskih učiteljev na EMUNI univerzi; 

- EC – ERASMUS program za mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja je bil podpisan v 

letu 2012 s španskim partnerjem (University of Murcia) za eno osebo izmed EMUNI osebja; 

- EC – ERASMUS program usposabljanja je bil podpisan v letu 2012 za eno osebo z italijanske 

univerze (Università degli Studi di Catania); 

- EC – ERASMUS program usposabljanja je bil podpisan v letu 2012 za eno osebo z italijanske 

univerze (Università degli Studi di Bergamo); 

- EC – ERASMUS program usposabljanja je bil podpisan v letu 2012 za dve osebi s slovaške 

partnerske univerze (Paneurópska Vysoká Škola); 

- EC – ERASMUS študijski program je bil podpisan v letu 2011 in izveden v letu 2012 za Evro-

sredozemske študije z bolgarskim partnerjem Sofia University; 

- LLP ERASMUS Intenzivni program (IP) je bil podpisan v letu 2011 za 3-letni projekt z 

naslovom »Intenzivni program evro-sredozemske študije", skupaj s 5 partnerskimi univerzami; 

- ENPI projekt z različnimi podprojekti je bil dvoletni pilotni projekt, sklenjen med Evropsko 

komisijo in EMUNI univerzo v letu 2009. V letu 2011 se je trajanje projekta podaljšalo še za 

eno leto, tj. do 31. decembra 2012, zaradi nekaterih časovnih omejitev v razvoju programa. 

Aktivnosti projekta se nadaljujejo in bodo zaključene konec leta 2012 (glej točko 7.2.1). 

 

Erasmus Mundus 

EMUNI univerza je sodelovala kot partner tudi pri večih predloženih projektih Erasmus Mundus, 

od katerih je bil eden odobren. EMUNI podpira Erasmum Mundus projekt tudi kot promotor, z 

diseminacijo in objavljanjem rezultatov. 

7.2.1 Projekt EMUNI ENPI 

ENPI projekt je eden izmed najpomembnejših projektov za EMUNI univerzo. Projekt je financiran 

s strani Evropske komisije in ga vodi prof. dr. Nehale Fariid Mostapha, egiptovski strokovnjak, ki 

dela na arabski univerzi v Libanonu (Beirut Arab University). 

  

Glavna prednostna področja projekta so: 

- razvoj novih podiplomskih študijskih programov EMUNI univerze, povezanih s  prednostnimi 

nalogami Unije za Sredozemlje, katerih izvajanje je načrtovano za leto 2013/2014 in nadalje; 

- razvoj in priprava pravilnika za EMUNI Observatorij za pomembna področja visokega šolstva, 

kot so magistrski in doktorski študijski programi, zagotavljanje kakovosti in e-učenje;  

- diseminacija dosežkov projekta pri izvedbi različnih izobraževalnih in raziskovalnih aktivnosti, 

v glavnem na EMUNI konferencah, regionalnih dnevih in s publikacijami. 

 

Z ENPI projektom želi EMUNI univerza vzpostaviti odlično mrežo specializiranih študijskih 

programov med evro-sredozemskimi univerzami. Študijski programi bodo  mednarodno 

primerljivi z vidika trajanja študija, kreditnih točk, osvojenih vsebin in pridobljenega strokovnega 

oziroma znanstvenega naslova. 

Študijski programi bodo zajemali teme in področja, ki so pomembna za evro-sredozemsko 

območje. Študijski programi ali deli le-teh se bodo izvajali na različnih univerzah, so-

ustanoviteljicah EMUNI univerze. 

  

V letu 2012 se je projekt ENPI zaključil. Pogodbene obveznosti so bile dosežene in študijski 

programi oblikovani. Zaradi pravnih postopkov mora EMUNI univerza izpolniti še nekatere 

administativne obveznosti. Zaradi tega dejstva EMUNI pričakuje manjše zamude. Poročila za leto 

2012 so trenutno v postopku predložitve.  

  

Prav tako so bili v okviru ENPI projekta razviti podiplomski študijski programi, tako magistrski 

kot doktorski, odobreni kot uradni projekti Unije za Sredozemlje. Z oznako Unije za Sredozemlje 
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je EMUNI univerza začela postopke pridobivanja nacionalnega in podjetnega financiranja, da bo 

lahko izpolnila svoje akademske in študijske obveznosti. 

7.2.2 Konference EMUNI univerze in drugi dogodki  

Konference EMUNI univerze ponujajo dragoceno platformo za mreženje, izmenjavo strokovnih 

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

namenjene diseminaciji rezultatov raziskav.  

  

ReSouk 2012 

EMUNI Research Souk je letna konferenca EMUNI univerze, ki je organizirana enkrat letno od 

leta 2009 naprej. Cilj konference je omogočiti študentom predstavitev njihovega dela in o tem 

razpravljati v povezavi z vprašanji Evro-sredozemlja, tudi izven  ustanov in držav gostiteljic, kot 

tudi zagotoviti možnost mreženja in izmenjavo izkušenj v mednarodnem okolju. 

Četrta EMUNI ReSouk konferenca je potekala od 17. do 18. aprila 2012. Prvič do sedaj je bila 

konferenca predvajana na 15 različnih lokacijah v evro-sredozemskem prostoru, tako je 

neposredno vključila različne univerze in institucije. Tematika konference se je nanašala na 

mobilnost ljudi in idej, sodelovanje sever-jug in jug-jug in poudarila pomembnost izobraževanja, 

kot podlage za ustvarjanje zaposlitvene možnosti. 

 

So-organizacija konferenc 

Poleg številnih mednarodnih konferenc, ki jih je EMUNI univerza organizirala tekom leta, je bila 

univerza prav tako povabljena, da so-organizira številne prireditve v sodelovanju z organizacijami, 

institucijami in drugimi univerzami. Z veliko mrežo in dobrim sodelovanjem s partnerskimi 

državami lahko EMUNI univerza z velikim naborom strokovnjakov v veliki meri prispeva k dodani 

vrednosti kakršnegakoli dogodka.  

 

Med te konference spadajo: 

- Mednarodni simpozij o EMUNI E-učenju, Lugano (Švica), 16. - 17. marec 2012; 

- 15. CEI Dubrovniški diplomatski forum, 24. - 26. maj 2012; 

- Mešani pravni sistemi, vzhod in zahod: Najnovejši trendi in razvoj - "Mixed Legal Systems: 

East and West", Malta, 14. - 15. maj 2012; 

- Letna konferenca UNeECC v Mariboru (Slovenija), 18. - 19. oktober 2012. 

 

Tematske razprave - okrogle mize 

Okrogle mize po tematskih sklopih pripravlja EMUNI univerza ob različnih priložnostih, z 

namenom povečati udeležbo profesorjev, povabljenih strokovnjakov in študentov pri dejavnostih 

EMUNI univerze, in z namenom seznaniti udeležence s specifičnimi vprašanji evro-sredozemske 

regije. 

 

Maja 2012 je bila v Portorožu v okviru španskega modula EMS študijev organizirana okrogla 

miza z naslovom »Izzivi in prihodnje možnosti migracij v evro-sredozemskem območju«  - 

»Challenges and Future Prospects of Migration in EuroMed Area«. Zbrali so se pomembni 

znanstveniki in politiki in študentje EMS modula s celega sveta. 

 

EMUNI Regionalni dnevi 

Regionalni dnevi EMUNI univerze so niz dogodkov, s skupnim namenom predstaviti EMUNI 

univerzo vsem EMUNI članom, študentom in drugim zainteresiranim udeležencem v izbranih 

državah in regijah. Vključujejo predavanja članov EMUNI univerze in povabljenih strokovnjakov 

in predstavitev EMUNI univerze s pomočjo različnih publikacij in drugih dejavnosti. 

 

V letu 2012 so bili organizirani trije EMUNI Regionalni dnevi, in sicer na sledečih institucijah: 

Univerza v Zagrebu (Hrvaška), Univerza v Strugi (Makedonija) in Iliria Royal Univerza v Prištini 
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(Kosovo). EMUNI Dnevi so prispevali k predstavitvi EMUNI univerze   EMUNI članom, 

študentom in drugim zainteresiranim udeležencem v omenjenih državah in regijah. Zajemali so 

predavanja EMUNI članov in povabljenih strokovnjakov in predstavitev EMUNI univerze s 

pomočjo različnih publikacij in drugih dejavnosti. 

 

EMUNI Talks 

EMUNI pogovori so niz dogodkov, ki jih organizira EMUNI ustanova, in gostijo vidne osebnosti iz 

diplomatskih, kulturnih in političnih krogov. V letih 2011/2012 so se odvijali peti, šesti in sedmi 

EMUNI pogovori z naslednjimi tematikami: 

- Sodobna arabska književnost kot odraz političnih in družbenih sprememb (Ljubljana); 

- Vloga mladih v arabskem svetu (Ljubljana); 

- Mentalna revolucija in revolucija mentalitet (Ljubljana). 

7.3 Mednarodna dejavnost in odnosi z javnostjo  

Odnosi z javnostmi (PR)  

Odnosi z javnostmi so pomemben dejavnik mednarodne prepoznavnosti. EMUNI univerza 

komunicira z rednim obveščanjem o dogodkih in preko vključevanja javnosti v dejavnost univerze 

(okrogle mize, pogovori, novinarske konference, itd.). Odnosi z javnostmi so še posebno 

intenzivni v času izvajanja projektov EMUNI univerze, v času zasedanj organov EMUNI univerze 

in ob začetku akademskega leta. 

 

Udeležba EMUNI univerze pri mednarodnih dogodkih 

Z namenom predstaviti EMUNI univerzo, prispevati k razpravam in razširiti svojo mrežo se je 

EMUNI univerza udeležila različnih mednarodnih aktivnosti, ki so jih organizirale druge univerze, 

ustanove in organizacije: 

- ARLEM plenarno zasedanje, Bari, Italija, januar 2012; 

- Evro-sredozemska okrogla miza za trajnostni razvoj, Bari, Italija, januar 2012; 

- Slovenski narodni kongres o visokem šolstvu, Brdu pri Kranju, Slovenija, februar 2012; 

- 2. plenarno zasedanje Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, Ljubljana, Slovenija, 

februar 2012; 

- Znanstvena diplomacija - Podoba naroda in blagovne znamke, Zagreb, Hrvaška, marec 2012; 

- 14. AlmaLaurea Anketa o stanju zaposlovanja diplomantov, Rim, Italija, marec 2012; 

- Otvoritvena slovesnost diplomatske akademije v Črni gori, Podgorica, Črna gora, marec 2012; 

- Mednarodno krizno upravljanje, Pariz, Francija, marec 2012; 

- Diplomacija v 21. stoletju, London, Velika Britanija, marec 2012; 

- Nacionalna konferenca o metodologiji za reformo tunizijskega izobraževalnega sistema, 

Gammarth, Tunizija, marec 2012; 

- AUTh - Simpozij mednarodnih odnosov, Solun, Grčija, marec 2012; 

- Nacionalna konferenca o metodologiji za reformo tunizijskega izobraževalnega sistema, 

Gammarth, Tunizija, marec 2012; 

- Evro-sredozemska konferenca o raziskavah in inovacijah, Barcelona, Španija, april 2012; 

- UNAoC Regionalni forum, Beograd, Srbija, april 2012; 

- Strateške usmeritve Sveta IEMSR, Pariz, Francija, april 2012; 

- Knowledge Economy Network´s Forum 2012: Razvoj na znanju temelječega gospodarstva s 

pomočjo partnerstev, Maribor, Slovenija, junij 2012; 

- Strateški forum na Bledu: strateška vloga EMUNI v mednarodni politiki, Bled, Slovenija, 

september 2012; 

- EMUNI v najstarejših diplomatski akademiji na Dunaju, Avstrija, oktober 2012; 

- Letna konferenca UNeECC v so-organizaciji z EMUNI, Maribor, Slovenija, oktober 2012; 

- Dva naroda in tri religije v Izraelu in Palestini, december 2012; 

- Uvedba regionalnega foruma Reformiss, Beograd, Srbija, november 2012; 
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- Laris Gaiser o vlogi Sredozemlja s Hermanom Van Rompuyem, Dunaj, Avstrija, november 

2012; 

- EMUNI na letni konferenci Kulturne diplomacije, Berlin, Nemčija, december 2012. 

 

Sestanki na visoki ravni in uradni obiski 

Pomemben dejavnik promocije EMUNI univerze in povečevanja prepoznavnosti le-te v okviru 

sodelovanja z državami evro-sredozemskega območja so tudi različna tête-à-tête srečanja na 

ministrstvih, ambasadah in drugih pomembnih mednarodnih organizacijah. V letu 2012 si je 

EMUNI univerza nadalje prizadevala predstaviti svoj razvoj številnim uglednim posameznikom: 

- Srečanje z Gianni-jem Pittella, EP, 10. februar 2012; 

- Obisk v Tuniziji, 13.-15. februar 2012. Prof. Touhami Abdouli (državni sekretar za evropske 

zadeve in nekdanji svetovalec predsednika EMUNI) in prof. Joseph Mifsud (predsednik 

EMUNI)  sta bila na uradnem obisku v Tuniziji, kjer sta se srečala s prof. Abdellatif Abid 

(tunizijski minister za šolstvo), Saloua Bahri (Tunizijski diplomatski inštitut za usposabljanje 

in študije za direktorje), prof. Faysal Mansouri (predsednik Univerze Sousse), dr. Ouannes 

Hafiane (direktor "Institut Supérieur des Langues de Tunis" na Univerzi v Kartagini in direktor 

za mednarodne odnose); 

- EMUNI v Maroku, Rabat, Marakeš, 7.- 9. maj. Profesor Joseph Mifsud se je v vrsti srečanj 

sestal z večimi ključnimi predstavniki visokega šolstva v Maroku (minister za visoko šolstvo, 

Lahcen Daoudi; veleposlanik Bad Eddine Allali, direktor Diplomatske akademije v Maroku, 

profesor Mustapha Boussmina, kancler Akademije znanosti v Rabatu - Hassan II Academy of 

Science); 

- Obisk Albanije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in Kosova, Tirana, Struga, 

Priština, 8.-10. junij 2012. Uradne obiske je opravil predsednik EMUNI univerze. Obiskal je 

Sredozemsko univerzo v Tirani (Albanija), Mednarodno univerzo v Strugi (Makedonija) in Iliria 

Royal univerzo v Prištini (Kosovo); 

- Srečanje na španskem ministrstvu za gospodarstvo in konkurenčnost, Madrid, Španija, 25. 

junij 2012: prof. Joseph Mifsud je bil na uradnem obisku pri prof. Juan Maria Vazquez Rojas, 

generalnem direktorju Direktorata za raziskave za špansko vlado na Ministrstvu za 

gospodarstvo; 

- Srečanje z generalnim sekretarjem Unije za Sredozemlje, Barcelona, Španija, 26. junij 2012: 

Sestanek med predsednikom EMUNI in H.E. Fathallah Sijilmassi, generalnim sekretarjem 

Unije za Sredozemlje. Srečanje je potekalo v prisotnosti prof. Ilan Chett, namestnika 

generalnega sekretarja UzS; 

- Obisk Unije za Sredozemlje na EMUNI univerzi v Portorožu, Slovenija, 19. oktober 2012. 

EMUNI univerza je sprejela gospo Michele Gendreaua-Massaloux, znano francosko 

profesorico, ki je zadolžena za izobraževanje v Uniji za Sredozemlje, in je prav tako delala kot 

svetovalka francoskega predsednika. Sprejela sta jo Laris Gaiser in Peter Bossman, župan 

Pirana; 

- Veleposlanik ZDA je obiskal EMUNI univerzo v Portorožu, Slovenija, 24. oktober 2012: 

EMUNI je pozdravila Josepha Mussomelija, veleposlanika Združenih držav Amerike v 

Sloveniji, ki so ga sprejeli Laris Gaiser in osebje EMUNI univerze. 

 

Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami v regiji 

EMUNI univerza si želi okrepiti že uveljavljeno sodelovanje s številnimi mednarodnimi 

institucijami in mrežami, prav tako stremi k še bolj proaktivni vlogi v političnem stebru evro-

sredozemskih odnosov, z namenom biti prisotna in prepoznavna tudi zunaj akademske sfere in 

izboljšati mednarodne dimenzije in sodelovanje.  

Sporazumi in memorandumi so bili podpisani z mnogimi mednarodnimi institucijami, ki so 

predane podobni misiji kot EMUNI univerza: 

- Inštitut za diplomatske študije (IDS); 

- Zavezništvo civilizacij Združenih narodov; 

- Evro-sredozemska fundacija za dialog med kulturami Anna Lindh; 
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- Evro-sredozemska parlamentarna skupščina (EMPA) in Parlamentarna skupščina 

mediteranskih držav (PAM); 

- EMPA - Delovna skupina za EMUNI; 

- 15.  CEI Dubrovniški diplomatski forum; 

- Center sever-jug Sveta Evrope; 

- Arabska liga. 

 

Zavezništvo civilizacij Združenih narodov  

EMUNI univerza in Zavezništvo civilizacij Združenih narodov  sta podpisala sporazum o 

sodelovanju 19. decembra 2008, z namenom združiti prizadevanja za krepitev medkulturnega 

dialoga, zlasti na področju izobraževanja in raziskav. EMUNI univerza je prav tako članica AoC 

Mreže raziskovalnih institucij, ustanovljene na AoC Forumu v aprilu leta 2009. Zavezništvo 

civilizacij je delovalo kot so-organizator konferenc EMUNI Research Souk 2009 in 2010. Poleg 

tega sta poleti 2010 EMUNI univerza in AoC združili moči pri organizaciji ene izmed poletnih šol 

na Portugalskem. V skladu z novim vodstvom visokošolskega zavoda HE Abdulaziz Al Nasser Al 

Attiah of Qatar se EMUNI univerza veseli še tesnejšega sodelovanja z UNAoC (Zavezništvom 

civilizacij Združenih narodov) predvsem glede vprašanj, ki se dotikajo evro-sredozemskih držav 

članic, in vprašanj, povezanih z dialogom med civilizacijami, kot je navedeno v Doha deklaraciji 

leta 2011. 

 

Evro-sredozemska fundacija za dialog med kulturami Anna Lindh  

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

namenom sodelovati pri razvoju inovativnih pristopov za spodbujanje medkulturnega dialoga s 

sodelovanjem v okviru raziskovalnih in znanstvenih dejavnosti. ALF (Evro-sredozemska fundacija 

za dialog med kulturami Anna Lindh) je tesno sodelovala z EMUNI univerzo pri organizaciji 

konference EMUNI Research Souk 2009 in zlasti v letu 2010. EMUNI univerza je bila prisotna 

tudi na Forumu Anna Lindth 2010, ki se je odvijal od 4. do 7. marca 2010 v Barceloni. 

Čeprav sodelovanje ni doseglo pričakovanj obeh strani, bo EMUNI univerza še naprej krepila 

stike s Fundacijo Anna Lindth. Novo vodstvo EMUNI univerze postavlja sodelovanje s to 

fundacijo za eno izmed glavnih prednostnih nalog EMUNI univerze v letu 2013. 

 

EMUNI univerza je vključena v parlamentarna telesa Unije za Sredozemlje, kot sta Evro-

sredozemska parlamentarna skupščina (EMPA) in Parlamentarna skupščina mediteranskih 

držav (PAM). 

 

EMPA - delovna skupina za EMUNI 

EMPA - Delovna skupina za EMUNI je bila ustanovljena s sklepom predsedstva EMPA z dne 20. 

novembra (Kairo). Dne 28. novembra 2012 je potekalo zasedanje Delovne skupine za EMUNI v 

Bruslju. Novo vodstvo EMUNI univerze je predstavilo spremembe v razvoju EMUNI in člani so 

izmenjali poglede na obseg in prednostne naloge EMUNI kot tudi razpravljali o nedavnih 

dogodkih in o pomoči, dodeljeni EMUNI univerzi s strani Evropske komisije. 

 

15. CEI Dubrovniški diplomatski forum  

Že drugo leto zaporen je EMUNI univerza sodelovala s hrvaškim ministrstvom za zunanje zadeve 

pri organizaciji 15. CEI Dubrovniškega diplomatskega foruma v maju 2012. V zadnjih nekaj letih 

se je dogodek osredotočal na odnose s Sredozemljem, Rusijo in na vzodno partnerstvo, 

vključujoč različne vidike regionalnega in medregionalnega sodelovanja, kot tudi določanje 

možnih prispevkov na področju diplomacije in diplomatskega usposabljanja. Aktualna tematika 

so tudi prednostne naloge Evropske unije in izzivi, kot so regionalni in medregionalni vidiki 

poglabljanja in širjenje politike EU, šest prednostnih nalog sodelovanja znotraj Unije za 

Sredozemlje, Rusija, EU in njeno sosedstvo, itd. 
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Forum 2012 je potekal na temo Diplomatskega usposabljanja in medkulturnega dialoga in je bil 

zaznamovan z uvedbo tako imenovanega ''Evro-sredozemskega združenja diplomatskih 

akademij'', v katerem je za EMUNI univerzo predvideno, da bo odigrala pomembno vlogo v 

smislu zagotavljanja predhodnega usposabljanja mladih diplomatov.  

7.4 Inofrmacijsko-komunikacijska tehnologija, tehnična podpora in informacijsko-

komunikacijske zadeve 

Podporne storitve se izvajajo na različnih področjih: 

- vzdrževanje in podpora računalniške opreme in perifernih naprav; 

- komunikacijske tehnične storitve - vzdrževanje informacijske infrastrukture;  

- programske rešitve;  

- pisarniški in poslovni sistemi; 

- informacijska varnost;  

- grafično oblikovanje. 

 

Uporaba socialnih medijev 

V letu 2010 je EMUNI univerza vstopila na področje socialnih omrežij z objavo podatkov na 

Facebooku in Twitterju; objava podatkov se tudi vnaprej izvaja dnevno. 

 

Facebook 

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

informacij, ki so na voljo na spletni strani EMUNI univerze, je na voljo tudi na spletni strani 

Facebook. S tem so novice EMUNI univerze uporabnikom Facebook strani posredovane takoj, ko 

so objavljene. Posodobitve se posredujejo predvsem prek povezav ali krmiljenja novic.  

Facebook stran EMUNI univerze je na voljo na spletni strani: 

www.facebook.com/emuni.university. 

 

Twitter 

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

za objavo novic našim naročnikom s pomočjo objavljenih povezav. 

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

  

Google Apps za namene izobraževanja 

V okviru zmanjševanja stroškov za IT in zagotavljanja večje varnosti in stabilnosti informacijskega 

sistema, je EMUNI univerza prenesla nekatere izmed IT storitev na Google Apps platformo. 

 

V letu 2010 je EMUNI univerza začela iskati sistem, ki bi zaposlenim ponujal boljše in lažje 

izkušnje pri uporabi računalniških orodij. Trenutno Google Apps uporablja samo osebje, vendar 

pa obstaja možnost in potencial, da se uporaba razširi med študente, profesorje in na spletno 

poučevanje. 

 

Razvoj nove spletne strani 

EMUNI univerza in s tem njene dejavnosti in storitve se zelo hitro razvijajo. Trenutna stran 

EMUNI univerze je bila razvita v začetku leta 2008 in je bila namenjena posredovanju 

informacij. Ker se tudi spletni svet zelo hitro spreminja in njegova vloga postaja veliko večja od le 

branja posredovanih informacij, smo prepričani, da je nova stran, ki bo pripomogla k boljši 

izmenjavi informacij, kot tudi k interoperabilnosti, in bo orientirana na uporabnika in sodelovanje 

z uporabnikom, ključnega pomena za EMUNI univerzo. 

Razvoj nove spletne strani se v letu 2012 zaradi nezadostnega financiranja ni realiziral.  

 

 

 

http://www.facebook.com/emuni.university
http://www.twitter.com/#!/emuni
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Razvoj informacijskega sistema za spremljanje podatkov o študentih 

Razvoj in uporaba informacijskega sistema je bila načrtovana v letu 2012/13 z namenom 

podpreti dejavnosti EMUNI univerze pri izvajanju študijskih programov. Sistem bi se uporabljal 

za zbiranje in upravljanje podatkov o študentih in osebju, analiziranje podatkov, pripravo poročil, 

korenspodenco, karakteristike itd. Informacijski sistem v letu 2012 ni bil razvit zaradi 

nezadostnega financiranja.  

7.5 Raziskovalne znanstvene publikacije  

Mednarodni zbornik za evro-sredozemske študije (IJEMS) in konferenčne publikacije 

predstavljajo interdisciplinarni doprinos k raziskavam tem, relevantnih za evro-sredozemsko 

regijo.   

 

Mednarodni zbornik za evro-sredozemske študije Mednarodni zbornik za evro-sredozemske 

študije (IJEMS) je recenzirana revija, usmerjena v promocijo medkulturnega dialoga in izmenjave 

med družbenimi okolji, razvoja človeških virov in zagotovilo boljšega medsebojnega razumevanja 

na širokem kritičnem področju evro-mediteranske regije. Da bi izpolnil te cilje zbornik teži po 

objavi visoko kakovostnih raziskovalnih nalog, znanstvenih člankov, pričevanj in študij primerov. 

Ključna vprašanja znanstvenih razprav vključujejo politiko, sociologijo, ekonomijo, rast in razvoj, 

družbeno geografijo, okolje, podjetništvo in management, izobraževanje, mednarodne odnose, 

študije spolov, znanosti o življenju in zgodovino.   

 

Do sedaj, je bil tematski fokus usmerjen na civilno zaščito, sanacijo okolja Sredozemlja, 

alternativne vire energije, morske in kopenske avtoceste, visokošolsko izobraževanje in raziskave 

in razvoj poslovnega sodelovanja, vključno s podjetništvom. Za naslednjo izdajo si želimo 

prispevke strokovnjakov znanstvenikov iz širšega področja evro-sredozemskih študij in sorodnih 

interesnih področij. 

  

Od leta 2012 revijo objavlja ugledna založba Springer Verlag. Od tega leta naprej so delavna 

telesa in organi IJEMS povezani z dvema drugima Springer publikacijama: Journal Transition 

Studies Review - znanstvena revija o mreži tranzicijskih študijev s sedežem v Rimu in Benetkah 

in Revijo za globalno politiko in upravljanje (Journal of Global Policy and Governance) s 

sedežem na univerzah v Rimu, Benetkah in Udinah, v sodelovanju z Inštitutom za mednarodne 

študije (Institute of International Studies) in Centrom za globalno upravljanje (Center for Global 

Governance) na univerzi Fudan v Šanghaju, z izjemno mrežo kitajskih in azijskih univerz. 

 

Prva izdaja od sporazuma z založbo Springer je bila objavljena decembra 2012, vključevala je 

pet člankov, ki zajemajo tematiko geopolitičnega pomena evro-sredozemske regije, enakosti 

tržnega tveganja v obdobju gospodarske krize, korporativnega upravljanja in islamskih finančnih 

trgov. 

Še dve izdaji bosta objavljeni v letu 2013. 
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8 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012 

8.1 Računovodske usmeritve 

Računovodsko poročilo EMUNI univerze za leto 2012 je pripravljeno skladno z Zakonom o 

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

računovodskim standardom številka 36 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – 

pravnih osebah zasebnega prava (Uradni list 118/05)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 kažejo resnično in pošteno sliko poslovanja. 

8.2 Pojasnila in preglednice k računovodskim izkazom 

8.2.1 Bilanca stanja 

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

dan 31.12.2012 sodi tudi stolpec o podatkih iz bilance stanja na dan 31.12.2011.  

 

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

členitvi in obliki računovodskih izkazov.  

 

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

 

Neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva 

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

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

vrednosti. Nabavno vrednost sestavljajo nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter 

stroški usposobitve za nameravano uporabo. Nakupno ceno se zmanjša za morebitne trgovinske 

in druge popuste. 

 

Neodpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev po SRS 

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

popravkom vrednosti. Za opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva 

se v knjigovodskih razvidih izkazuje posebej nabavna vrednost in posebej nabrani popravki 

vrednosti. 

 

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev se opravlja 

redno in posamično, z uporabo proporcionalne metode, ki se dosledno uporablja iz obračunskega 

v obračunsko obdobje. Zavod samostojno določa letne amortizacijske stopnje. Preostala vrednost 

opredmetenega osnovanega sredstva je razlika med nabavno in amortizacijsko vrednostjo. 

 

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem 

računu ne presega 500 EUR, se izkazuje kot drobni inventar.  

 

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

razporedi med material. 
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Tabela 8.1:  Bilanca stanja  

Postavka 
Oznaka 

za AOP 

Znesek 

Tekočega 

leta 

Prejšnjega 

leta 

2 3 4 5 

  SREDSTVA (002+021+037) 001 227.528 48.052  

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. Naložbene nepremičnine 013 0  0  

IV. Dolgoročne finančne naložbe (015 do 017) 014 0  0  

1. Dolgoročne kapitalske naložbe 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) 021 213.158 47.780 

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) 029 161.489 45.843 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 030 86.015 1.580  

2. Druge kratkoročne poslovne terjatve  031 75.474 44.263  

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

1. Kratkoročne kapitalske naložbe 033 0  0  

2. Kratkoročno dana posojila 034 0  0  

3. Kratkoročni depoziti 035 0  0  

V.  Denarna sredstva 036 51.669 1.937  

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 037 14.370 272 

  Zabilančna sredstva 038 0  0  

  
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

(040+043+047+050+055+060) 
039 227.528  48.052 

A. USTANOVITVENI VLOŽEK (041+042) 040 0  0  

1. Ustanovitveni vložek 041 0  0  

2. Presežek iz prevrednotenja 042 0  0  

B. 
PRESEŽEK PRIHODKOV OZIROMA ODHODKOV (044-

045+046) 
043 -69.182  -53.740 

1. Presežek prihodkov 044 0 0 

2. Presežek odhodkov 045 69.182 53.740 

3.  Presežek iz prevrednotenja 046 0  0  

C. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 047 0  0  
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RAZMEJITVE (048+049) 

1. Rezervacije 048 0  0  

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 049 0  0  

Č. POSLOVNE OBVEZNOSTI (051 DO 054) 050 102.692  101.792  

1. Dolgoročne poslovne obveznosti 051 0 0  

2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 052 51.435 65.484 

3. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 053 35.313 30.743  

4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 054 15.944 5.565 

D. FINANČNE OBVEZNOSTI (056 DO 059) 055 194.018  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 059 194.018  0  

E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 060 0  0  

  Zabilančne obveznosti 061 0  0  

8.2.2 Pojasnila k bilanci stanja 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 

Neopredmetenih dolgoročnih sredstev EMUNI univerza v letu 2012 ni imela. 

 

Opredmetena osnovna sredstva 

Opredmetenih osnovnih sredstev EMUNI univerza v letu 2012 ni imela. 

 

Dolgoročne finančne naložbe 

Dolgoročnih finančnih naložb EMUNI univerza v letu 2012 ni imela. 

 

Dolgoročne poslovne terjatve 

Dolgoročnih poslovnih terjatev EMUNI univerza v letu 2012 ni imela.  

 

Zaloge 

EMUNI univerza v letu 2012 ni imela nikakršnih zalog. 

 

Kratkoročna poslovne terjatve 

Zavod ima na dan 31.12.2012 kratkoročnih poslovnih terjatev v vrednosti 161.489 EUR in 

sicer iz naslova:  

- kratkoročnih  terjatev do kupcev doma nima, 

- kratkoročne terjatve do kupcev v tujini v višini 86.015,57 EUR, 

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

- kratkoročne terjatve do države iz naslova refundacije ZZZS v višini 6.093,30 EUR, 

- kratkoročne terjatve do MVŠZT iz naslova financiranja za mesec december 2012 v višini 

27.885,95 EUR in 

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

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

 

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 31.12.2012 EUR 

51.669,23. 
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Aktivne časovne razmejitve 

Vrednost aktivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2012 je bilo v višini 14.369,66 EUR. 

Pretežni del t.j. vrednost 14.037,08 EUR predstavljajo sredstva vključno z obrestmi, ki jih mora 

EMUNI univerza vrniti nacionalni agenciji CMEPIUS v letu 2013. Del sredstev v višini 6.868,13 

EUR, ki jih je že vrnila zaradi neizpolnjenih obveznosti po sporazumu št. 2010-7061-ERASMUS 

iz leta 2010, bremeni poslovno leto 2012. Ostali del aktivnih časovnih razmejitev v višini 

332,58 EUR izvira iz razmejenih telefonskih stroškov in zavarovalne premije.  

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 

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

Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur pa je bilo v letu 2010 le 2, leta 2011 pa 

11,17. Na dan 31.12.2012 zavod izkazuje obveznost do zaposlencev za obračunano plačo, 

povračila stroškov iz delovnega razmerja in obveznost iz naslova obračunanih potnih nalogov v 

skupni višini 35.312,78 EUR. Obveznost iz naslova potnih nalogov izhaja v pretežni meri do 

bivšega predsednika EMUNI univerze prof. dr. Joseph Mifsuda.  

Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur pa je v letu 2012 bilo 7,8. 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev EMUNI univerze na dan 31.12.2012 v višini 51.435,54 

EUR predstavljajo obveznosti : 

- do domačih dobaviteljev v višini 40.021,10 EUR in  

- do dobaviteljev iz tujine v višini 11.414,44 EUR. 

 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 

Med druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 15.944,45 EUR so na dan 

31.12.2012 uvrščene: 

- obveznosti iz podjemnih in avtorskih pogodb v višini 1.065,00 EUR,  

- obveznosti do države iz naslova podjemnih in avtorskih pogodb v višini 516,82 EUR, 

- kratkoročne obveznosti do CMEPIUS-a iz naslova neizpolnjenih obveznosti po sporazumu št. 

2010-7061-ERASMUS iz leta 2010, ki zapadejo v plačilo v letu 2013, in  

- preplačilo s strani Evropske komisije v višini 325,55 EUR. 

 

Dolgoročne poslovne obveznosti 

Dolgoročnih poslovnih obveznosti zavod v celotnem letu 2012 ni imel. 

 

Kratkoročne finančne obveznosti 

EMUNI univerza ima na dan 31.12.2012 kratkoročne obveznosti po posojilnih pogodbah z 

EMUNI ustanovo in sicer: 

- iz decembra 2011 v višini 27.000,00 EUR, 

- iz septembra 2012 v višini 50.000,00 EUR in  

- iz decembra 2012 v višini 116.000,00EUR, 

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

 

Dolgoročne finančne obveznosti 

EMUNI univerza tudi v letu 2012 ni imela dolgoročnih finančnih obveznosti. 

 

Pasivne časovne razmejitve    

Zavod v letu 2012 ni imel evidentiranih nikakršnih pasivnih časovnih razmejitev.  

 

Presežek odhodkov nad prihodki 

V letu 2012 je zavod EMUNI univerza ustvaril za 15.440,14 EUR presežka odhodkov nad 

prihodki. Zavod ima tako skupaj s presežkom odhodkov nad prihodki iz preteklih let v višini 

53.742,00 EUR na dan 31.12.2012 za 69.182,14 EUR presežka odhodkov nad prihodki. 
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8.2.3 Izkaz prihodkov in odhodkov 

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

Slovenskimi računovodskimi standardi upoštevala načelo nastanka poslovnega dogodka.   

 

Indeks celotnih prihodkov 2012 v primerjavi z letom 2011 je 126, medtem ko je indeks celotnih 

odhodkov 133. Na rast prihodkov in odhodkov sta vplivala dva večja projekta, in sicer projekt 

ENPI ter program INPDAP/EMUNI. Indeks stroškov dela je znašal 93, kar je predvsem posledica 

varčevanja na tem področju, saj je EMUNI univerza skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih 

financ (ZUJF) znižala stroške dela. Povprečno število zaposlenih se je na podlagi delovnih ur v 

obračunskem obdobju 2012 znižalo z 11,7 na 7,8. Stroški materiala in storitev so v letu 2012 

predstavljali 65% v celotni strukturi odhodkov, medtem ko je bil delež stroškov dela 35%.  

 

Skupen znesek celotnih prejetih sredstev iz vseh virov financiranja v 2012 znaša 651.816 EUR, 

kar je 26 % več kot v letu 2011. 

 

Celotni odhodki v letu 2012 so znašali 517.302 EUR, kar je za 59.000 EUR oz. 10 % manj kot 

v preteklem letu. Realizacija se načrtuje od plana za 946.000 EUR, saj so bila plačila ENPI 

ekspertom, ki so bila načrtovana do konca leta 2012, dejansko le delno izvedena (celoten 

izdatek za ENPI je v letu 2012 znašal 105.384 EUR). To je posledica dejstva, da si je EMUNI 

univerza sicer uspela zagotoviti sredstva za plačilo ENPI ekspertov, vendar znesek posojila ne 

zadošča za plačilo vseh 750.000 EUR v enem znesku, temveč bodo plačila izvedena postopoma 

s sprotnimi vračili sredstev s strani Evropske komisije do konca leta 2013. 

 

Znesek celotnega presežka odhodkov nad prihodki je v letu 2012 znašal 15.440,14 EUR. 

EMUNI univerza načrtuje presežek odhodkov pokriti s prodajo svojih storitev na trgu, ki je 

načrtovana za leto 2013. Prodaja storitev se nanaša na prejete šolnine za študijske programe, ki 

se bodo pričeli izvajati jeseni 2013.  
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Tabela 8.2:  Izkaz prihodkov in odhodkov 

Postavka 
Oznaka 

za AOP 

Znesek 

Tekočega 

leta  

Prejšnjega 

leta 

2 3 4 5 

  
PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(081+086) 
080 651.816 517.302 

A. 
POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 

NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB (082 do 084-085) 
081 651.816 517.302  

1. Prihodki iz sredstev javnih financ 082 633.824 515.220  

2. 
Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih 

služb  
083 17.992 2.082 

3. 
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 

proizvodnje 
084 0  0  

4. 
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 

proizvodnje 
085 0  0  

B. 
POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE 

DEJAVNOSTI (087+088-089) 
086 0  0  

1. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti 087 0  0  

2. 
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 

proizvodnje 
088 0  0  

3. 
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 

proizvodnje 
089 0  0  

C. FINANČNI PRIHODKI  090 19 46 

Č. DRUGI PRIHODKI  091 1 3.012  

D. CELOTNI PRIHODKI  (080+090+091) 092 651.836 520.360  

E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (094 do 096) 093 427.629  320.655   

1. Nabavna vrednost prodanega blaga 094 0  0  

2. Stroški materiala 095 6.838 17.708  

3. Stroški storitev 096 420.791  302.947  

F. STROŠKI DELA (098 do 100) 097 231.713  255.748 

1. Plače in nadomestila plač 098 198.950  186.559  

2. Prispevki za socialno varnost zaposlencev 099 27.688 63.238  

3. Drugi stroški dela 100 5.075  5.951 

G. AMORTIZACIJA (102+103) 101 0  0  

1. 
Amortizacija, nadomeščena v breme dolgoročno odloženih 

prihodkov 
102 0  0  

2. Druga amortizacija 103 0  0  

H. REZERVACIJE 104 0  0  

I. DRUGI STROŠKI (106+107) 105 0 47  

1. Prevrednotovalni odhodki 106 0  47  

2. Ostali drugi stroški 107 0  0  

J. FINANČNI ODHODKI 108 1.030 118 

K. DRUGI ODHODKI 109 6.904  117  

L. 
CELOTNI ODHODKI   

(093+097+101+104+105+108+109) 
110 667.276 576.685 

M

. 
PRESEŽEK PRIHODKOV (092-110)  111 0  0 

M

. 
PRESEŽEK ODHODKOV (110-092)  112 15.440 56.325 

N. DAVEK OD DOHODKOV PRIDOBITNE DEJAVNOSTI 113 0  0  

O. 
ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

(111-113) 
114 0  0  

P. 
PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

(112+113) 
115 15.440  56.325 

R. PRESEŽEK PRIHODKOV IZ PREJŠNJIH LET, NAMENJEN 116 0  0  
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POKRITJU PRESEŽKA ODHODKOV ALI IZBRANIH 

STROŠKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

S. 

POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI 

DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve 

decimalki)* 

117 7,8 11,17  

Š. ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 118 12  12 

8.2.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov 

PRIHODKI 

Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb  

Prihodke je EMUNI univerza v letu 2012 pridobila od opravljanja dejavnosti negospodarskih 

javnih služb v skupni višini 651.816 EUR in sicer iz naslednjih virov: 

- sredstva iz proračuna RS (MIZKŠ) v višini 382.844,79 EUR oz. 58,7 % vseh prihodkov, 

- dotacije po sporazumih/pogodbah v višini  220.339,63 EUR oz. 33,8 % vseh prihodkov, 

med katerimi sta največji kategoriji: 

- a) INPDAP: 186.400 EUR za plačilo šolnin EMUNI/INPDAP študijskih   programov in  

- b) ICMPD: 9.117 EUR za namene projekta EuroMed Migration III, 

- del sredstev iz Evropske unije – ENPI projekt v višini 30.640,17 oz. 4,7 % vseh prihodkov, 

- iz naslova prodaje storitev in prefakturiranja stroškov je evidentiranih le 17.991,68 EUR oz. 

2,8 vseh prihodkov, kar pomeni, da  so le-ti v strukturi doseženih prihodkov zavoda tudi v 

letu 2012 nepomembni. 

 

Finančni prihodki 

Finančnih prihodkov je imela EMUNI univerza v letu 2012 le za 18,70 EUR. 

 

Drugi prihodki 

V letu 2012 je drugih prihodkov v višini 1,05 EUR. 

 

ODHODKI 

Stroški materiala  

EMUNI univerza je imela v letu 2012 za 6.837,81 EUR stroškov materiala oz. manj kot 1 % 

celotnih odhodkov, in sicer vrednost v pretežni meri predstavljajo obratovalni stroški (električna 

energija, voda, ogrevanje, odvoz smeti) ter nepomemben delež iz naslova pisarniškega materiala 

in strokovne literature.  

 

Stroški storitev 

Zavod je v letu 2012 imel za 420.791 EUR stroškov storitev oz. 63,7 % vseh stroškov in sicer: 

- stroški honorarjev v višini 107.987,19 oz. 25,7 % 

- stroški šolnin in študijskih programov v višini 98.851,70 EUR oz. 23,5% 

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

54.757,26 EUR oz. 13% 

- stroški telefonskih in poštnih storitev v višini 17.675,05 EUR oz. 4,2 % 

- stroški lektoriranja, prevajanja v višini 12.543,60 EUR oz. 4 % 

- stroški promocije in reprezentance v višini 12.126,29 EUR oz. 2,9 % 

- stroški občasnih intelektualnih storitev (računalniške, tiskarske, lektoriranja) v višini 8.224,42 

EUR oz. 2 % 

- stroški računovodskih storitev v višini 7.200,00 EUR oz. 1,7 % 

- stroški najemnin v višini 4.358,34 EUR ne dosegajo niti 1 % 

- 26 % stroškov storitev pa predstavljajo stroški drugih storitev kot so: stroški izobraževanja, 

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

podobno. 
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Stroški dela 

Stroški dela so bili doseženi v višini 231.712,76 EUR  in  predstavljajo 35 % celotnih stroškov. 

Le-ti so sestavljeni iz: 

- plače in nadomestila plač v višini 198.950,27 EUR  

- prispevki za socialno varnost v višini 27.687,82 EUR in 

- drugi stroški dela v višini 5.074,67 EUR. 

 

Drugi stroški 

Drugih stroškov zavod v letu 2012 ni imel.  

 

Finančni odhodki 

Zavod je v letu 2012 imel evidentirane finančne odhodke v višini 1.030,11 EUR in sicer iz 

naslova obresti po kratkoročnih posojilnih pogodbah v višini 1.017,73 EUR in negativnih 

tečajnih razlik pri obveznosti do tujega dobavitelja v višini 12,38 EUR. 

 

Drugi odhodki 

Pretežni del  t.j. 6.868,13 EU v strukturi drugih odhodkov predstavljajo vračila prejetih sredstev 

v letu 2010 po sporazumu s CMEPIUS-om. Druge neobičajne postavke so iz naslova prejetih 

opominov za plačilo dobaviteljem ter parska izravnava, in sicer v skupni višini 36,27 EUR. 

 

Presežek odhodkov nad prihodki 

Kot je razvidno iz izkaza prihodkov in odhodkov v Tabeli 2 je v letu 2012 zavod EMUNI univerza 

ustvaril za 15.440,14 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Zavod ima tako  skupaj s 

presežkom odhodkov nad prihodki iz preteklih let v višini 53.742,00 EUR na dan 31.12.2012 

za 69.182,14 EUR presežka odhodkov nad prihodki (Tabela 1). 

8.3 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije 

Sredstva prejeta iz proračuna Republike Slovenije v letu 2012 so bila v celoti porabljena za 

namene, opredeljene v drugi in četrti alineji 5. člena pogodbe št. 3211-12-000095. S sredstvi 

proračuna smo krili delovanje vodstva in strokovnih služb EMUNI univerze in dejavnosti 

povezane s pripravo in izvedbo študijskih programov.  

 

Porabo proračunskih sredstev lahko razčlenimo na naslednji način: 

- delovanje vodstva in strokovnih služb (stroški dela) v višini 231.713 EUR oz. 61%,  

- dejavnosti povezane s pripravo in izvedbo študijskih programov v višini 138.828 EUR oz. 36 

%,  

- obratovalni in materialni stroški v višini 12.304 EUR oz. 3 %.  

 

Skupni znesek prejetih sredstev s strani MIZKŠ ob upoštevanju načela nastanka poslovnega 

dogodka v obračunskem obdobju tako znaša 382.845 EUR v letu 2012.  

 

V letu 2012 so bila porabljena sredstva iz vira MIZKŠ za 53.000 EUR oz. za 16% odstotkov 

višja kot v letu 2011. Rast beležijo predvsem stroški, povezani s pripravo in izvedbo študijskih 

programov. Stroški dela, ki so v letu 2012 znašali 231.713 upoštevajoč načelo nastanka 

poslovnega dogodka, so se znižali za 36.213 EUR oz. 14%. Povprečno število zaposlenih, 

katerih stroški dela so bili financirani iz vira MIZKŠ, se je v letu 2012 namreč znižalo za 3,4 

zaposlene. Stroški dela so bili nižji glede na plan zaradi zahtevanega znižanja stroškov dela v 

okviru varčevanja, ki je bilo vpeljano s strani MIZKŠ, pred potrditvijo nižje vrednosti proračuna v 

letu 2012 in Zakona o uravnoteženju javnih financ. EMUNI univerza je tudi iz tega razloga 

pričela z izvajanjem reorganizacije poslovanja z namenom doseči večjo učinkovitost poslovanja. 

Zaposlenih, katerim so se iztekle pogodbe o zaposlitvi konec leta 2011 (v enoti za študijsko 

dejavnost ter enoti za raziskave in razvoj), nismo nadomestili z novimi sodelavci. Zaradi 
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potrebah po delovni sili in zagotovitve nemotenega poteka izvajanja študijskih programov smo 

sklenili pogodbe s sodelavci na podlagi podjemnih pogodb v obdobju izvajanja programov Evro-

sredozemske študije in prijave na projekte.  

 

Stroški namenjeni pripravi in izvedbi študijskih programov so se v letu 2012 zvišali za 83.583 

EUR oz 52 %. To je skladno s programom dela, saj je EMUNI univerza želela več sredstev 

nameniti njeni osnovni dejavnost, kakor stroškom dela, z namenom čim hitrejše spodbuditve 

pritoka študentov. Večji del aktivnosti vezanih na izvajanje in oblikovanje študijskih programov 

se je financiralo iz drugih virov sredstev.  

 

Znesek presežka prihodkov nad odhodki iz vira MIZKŠ je enak 0.  

 

Pri primerjavi realizacije za leto 2012 glede na plan je največje razlike moč zaznati pri stroških 

dela. Le-ti so ob koncu leta 2012 za 31.000 EUR oz. 8% nižji od prvotno načrtovanih. Začasne 

potrebe po delovni sili smo zaradi odločitve, da se odhajajočih zaposlenih ne nadomesti z 

novimi, premoščali z zaposlitvijo sodelavcev na podlagi podjemnih pogodb. Stroški podjemnih 

pogodb so tako presegli plan za 10.234 EUR oz. 2.6% v strukturi celotnega plana. 

 

Večja odstopanja od plana je moč zaznati tudi pri stroških mobilnosti. Prevozne storitve so višje 

za 11.673 EUR oz. 3% glede na celotni plan, stroški nastali na službenih poteh pa so višji za 

9.524 EUR oz 2,5 %. Le-ti so nastali predvsem v prvi polovici leta 2012 zaradi povečanega 

obsega službenih poti, nastalih zaradi poskusov pridobivanja novih virov financiranja s strani 

preteklega vodstva univerze za potrebe izpeljave projekta ENPI. Ta vrsta stroškov se je bistveno 

znižala v zadnjem četrtletju, saj dosegajo le 10% v celotni strukturi odhodkov za leto 2012. 

Stroški transportnih storitev so bili višji od načrtovanih, saj EMUNI univerzi ni uspelo kriti vseh 

stroškov študentov in profesorjev EMS modulov iz intenzivnega programa (IP), ki je bil financiran 

s strani nacionalne agencije CMEPIUS. Število študentov in profesorjev, ki so prihajali iz 

partnerskih institucij IP, je bilo namreč nižje od načrtovanega.  

 

Razlike pri drugih stroških storitev ter stroških materiala ne presegajo 5.000 EUR oz. 1 % v 

celotni strukturi odhodkov.  

8.4 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti 

EMUNI univerza v letu 2012 ni prejela sredstev iz proračunov lokalnih skupnosti.  

8.5 Poročilo o prejetih sredstvih EMUNI ustanove 

Celotna sredstva, ki jih je EMUNI univerza prejela s strani EMUNI ustanove v letu 2012 znašajo 

169.822,63 EUR. Dotacija namenjena izvajanju študijskih programov in strokovnih šol je 

znašala 3.822,63 EUR, medtem ko je EMUNI univerza v letu 2012 prejela tudi posojilo v višini 

50.000 EUR za kritje stroškov zaposlenih in stroškov študijskih programov, ki se v tem letu niso 

krili iz vira MIZKŠ.  

 

EMUNI ustanova je posredno s posojilom v višini 116.000 EUR financirala tudi plačilo pristojbin 

po avtorskih in podjemnih pogodbah strokovnjakom in vodji ekipe strokovnjakov ENPI. S 

pomočjo posojila je univerza izvedla prvo plačilo strokovnjakom ENPI. Evropska komisija bo po 

reviziji izplačanih sredstev to vsoto vrnila EMUNI univerzi, ki bo nato izpeljala naslednje izplačilo 

strokovnjakom. Sistem plačil in vračil bo tako izpeljan v sedmih stopnjah skladno s planom, ki 

ga je EMUNI univerza posredovala Evropski komisiji. Zadnje vračilo s strani EK je predvideno za 

oktober 2013, ko bodo sredstva tudi vrnjena EMUNI ustanovi.  

 

Med prihodke za leto 2012 se šteje samo dotacija v višini 3.822,63 EUR, medtem ko so ostala 

prejeta posojila izkazana v bilanci stanja med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi.  



 

51 

 

8.6 Poročilo o ostalih sredstvih, prejetih iz proračunov Evropske skupnosti 

Celotni prihodki, ki jih je EMUNI univerza prejela s strani Evropske skupnosti za namene projekta 

ENPI znašajo 30.965,72 EUR. Celoten prejeti znesek se nanaša na stroške, nastale v zvezi s 

projektom ENPI v drugi polovici leta 2010. Ocenjujemo, da so odhodki EMUNI univerze skladno 

s pogodbo ENPI v letu 2012 znašali 105.383,79 EUR, končno poročilo za celoten projekt o 

porabljenih sredstvih pa je trenutno v pripravi s strani revizijske hiše Ernst & Young v sodelovanju 

z Evropsko komisijo in bo zaključeno predvidoma v prvi polovici leta 2013. EMUNI univerza bo o 

končnem poročilu lahko poročala šele med medletnem poročanju v letu 2013.  

 

EMUNI univerza v letu 2012 ni prejela sredstev po sporazumih z nacionalno agencijo CMEPIUS, 

je pa prejela sredstva v višini 9.117 EUR iz naslova projekta EuroMed Migration III.  

8.7 Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2012 po virih sredstev 

 

Tabela 8.3:  Struktura prihodkov in odhodkov po virih sredstev (v EUR) 

Vir Prihodki Odhodki 

Razlika med 

prihodki in 

odhodki 

Delež 

odhodkov v 

prihodkih 

(indeks) 

Sestava 

prihodkov 

(indeks) 

Sestava 

odhodkov 

(indeks) 

Javna služba skupaj 651.586 667.026 -15.440 1,02 1,00 1,00 

MIZKŠ 382.845 382.845 0 1,00 0,59 1,00 

ARRS, TIA, JAPTI, JAK 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Druga ministrstva 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Občinski proračunski viri 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev 

proračuna EU 

0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Sredstva od prodaje blaga in 

storitev iz naslova izvajanja 

javne službe 

0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Ostala sredstva iz proračuna 

EU: 7. OP, Cmepius in drugi 

projekti iz pror. EU* 

39.757 30.640 9.117 0,77 0,06 1,00 

Drugi viri 228.984 253.541 -24.557 1,11 0,35 1,00 

Trg: Prodaja blaga in storitev 

na trgu 
250 250 0 1,00 1,00 1,00 

Skupaj 651.836 667.276 -15.440 1,02 1,00 1,00 
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Pri prihodkih od prodaje blaga in storitev na trgu v spodnji razpredelnici prikazujemo njihovo 

strukturo:  

 

Tabela 8.4:  Struktura prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu (v EUR) 

Vir sredstev Prihodki v EUR 
Prihodki v % od prihodkov iz 

tržne dejavnosti 

Prihodki od gospodarskih družb 

in samostojnih podjetnikov 

(definicija ZGD) 

0 0% 

Prihodki od javnega sektorja v 

Sloveniji 
0 0% 

Prihodki od najemnin za poslovne 

in druge prostore 
0 0% 

Prihodki od gospodarskih družb iz 

tujine 
0 0% 

Drugi prihodki iz mednarodnih 

projektov 
0 0% 

Drugo 250 100% 

Skupaj 250 100% 

 

8.8 Druge priloge računovodskega poročila 

Računovodsko poročilo je pripravljeno skladno z načelom nastanka poslovnega dogodka, 

medtem ko spodnji dve tabeli prikazujeta izdatke EMUNI univerze v letu 2012 ob upoštevanju 

načela denarnega toka, saj je poročanje po tem načelu v skladu z zahtevami Ministrstva za 

izobraževanje, znanost, tehnologijo in šport za namene poročanja in planiranja.  
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Tabela izdatkov EMUNI univerze za leto 2012 po virih financiranja (v EUR) – načelo denarnega toka 

 

Vrsta stroška Skupaj MIZKŠ Sredstva EU 

Prihodki od 

prijavnin 

EMUNI 

Ustanova Drugo 

  

    

    

STROŠKI SKUPAJ 696.800 384.697 116.832 250 53.763 141.259 

  

 

          

STROŠKI MATERIALA 6.206 6.163 43 0 0 0 

Stroški električne energije 2.128 2.128 0 0 0 0 

Stroški za ogrevanje 532 532 0 0 0 0 

Stroški porabe vode 450 450 0 0 0 0 

Stroški strokovne in druge literature 72 72 0 0 0 0 

Stroški pisarniškega materiala 505 505 0 0 0 0 

Drugi porabljeni material 2.520 2.476 43 0 0 0 

              

STROŠKI STORITEV 282.945 107.050 112.476 0 28.781 34.638 

Stroški storitev za opravljanje dejavnosti 22.205 4.651 1.972 0 1.014 14.567 

Stroški poštnih storitev, poštnina 3.459 826 646 0 496 1.492 

Stroški telefona 18.746 3.825 1.327 0 518 13.076 

Drugi stroški storitev za opravljanje dejavnosti 0 0 0 0 0 0 

              

Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja in 

najemnin 6.175 5.775 0 0 0 400 

Stroški tekočega vzdrževanja 1.064 1.064 0 0 0 0 

Stroški najema prostorov 5.111 4.711 0 0 0 400 

              

Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih 

storitev 1.931 781 617 0 131 402 

Stroški zavarovalnih premij 489 360 93 0 36 0 

Stroški plačilnega prometa 1.442 421 524 0 95 402 
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Stroški komunalnih in prevoznih storitev 71.945 32.411 20.797 0 8.450 10.288 

Stroški komunalnih storitev 859 859 0 0 0 0 

Stroški prevoznih storitev 71.086 31.552 20.797 0 8.450 10.288 

              

Stroški intelektualnih storitev 19.567 10.035 8.032 0 1.500 0 

Stroški kotizacij, seminarjev, posvetovanj 0 0 0 0 0 0 

Stroški strokovnega izobraževanja (študij ob delu)  228 0 228 0 0 0 

Stroški zdravstvenih storitev  0 0 0 0 0 0 

Stroški IT storitev (računalniške storitve)  968 968 0 0 0 0 

Stroški lektoriranja, prevodi  5.951 1.147 3.304 0 1.500 0 

Stroški računovodstva 12.420 7.920 4.500 0 0 0 

              

Stroški na službenem potovanju  36.670 27.596 21 0 6.352 2.701 

Dnevnice za službena potovanja  6.392 5.817 0 0 575 0 

Kilometrina  7.624 6.656 0 0 968 0 

Stroški nočnin na službenem potovanju  21.515 14.038 0 0 4.776 2.701 

Stroški parkirnin, cestnin na službenem potovanju  259 226 0 0 33 0 

Drugi stroški vezani na službeno potovanje 881 860 21 0 0 0 

              

Stroški avtorskih in podjemnih pogodb  108.027 12.917 80.910 0 9.420 4.780 

Stroški avtorskih pogodb  92.653 2.323 80.910 0 9.420 0 

Stroški podjemnih pogodb 15.375 10.595 0 0 0 4.780 

              

Drugi stroški storitev 16.424 12.883 127 0 1.915 1.500 

Stroški konferenc in dr.večjih prireditev  200 200 0 0 0 0 

Stroški hrane konferenc in dr. večjih prireditev  2.074 1.563 0 0 511 0 

Stroški tiskanja  7.606 4.806 0 0 1.300 1.500 

Stroški propagande, reklame, promocije 1.714 1.714 0 0 0 0 
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Stroški administrativnih in drugih oglasov 250 250 0 0 0 0 

Stroški za delo študentov preko študentskega 

servisa  0 0 0 0 0 0 

Stroški čiščenja prostorov  3.636 3.636 0 0 0 0 

Stroški ostalih storitev  0 0 0 0 0 0 

Stroški reprezentance  944 714 127 0 104 0 

Stroški varstva pri delu 0 0 0 0 0 0 

              

STROŠKI DELA 258.586 258.586 0 0 0 0 

Plače zaposlenim 208.670 208.670 0 0 0 0 

Nadomestila plač zaposlenim  0 0 0 0 0 0 

Povračila zaposlenim v zvezi z delom 17.425 17.425 0 0 0 0 

Regres za letni dopust 5.077 5.077 0 0 0 0 

Prispevki delodajalca 27.413 27.413 0 0 0 0 

              

DRUGI STROŠKI             

Davek od dobička pravnih oseb 149.064 12.898 4.313 250 24.982 106.621 

Stroški taks 0 0 0 0 0 0 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča  258 258 0 0 0 0 

Članarine 0 0 0 0 0 0 

Štipendije študentom 0 0 0 0 0 0 

Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi  16.500 0 0 0 0 16.500 

Stroški študijskih programov 0 0 0 0 0 0 
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Tabela izdatkov EMUNI univerze za leto 2012 po mesecih za vir MIZKŠ (v EUR) – načelo denarnega toka 

 

Vrsta stroška 

Skupaj 

MIZKŠ 
jan-2012 feb-2012 mar-2012 apr-2012 maj-2012 jun-2012 jul-2012 avg-2012 sep-2012 okt-2012 nov-2012 dec-2012 

  
  

         
      

STROŠKI SKUPAJ 
384.696,81 762,80 52.465,91 35.684,90 32.668,24 33.668,49 32.287,30 25.595,50 25.141,15 38.276,70 33.756,37 33.616,43 40.773,01 

  
 

                        

STROŠKI MATERIALA 6.163,27 0,00 0,00 0,00 0,00 108,43 409,67 0,00 5,00 62,76 108,31 728,77 4.740,33 

Stroški električne energije 2.127,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.127,84 

Stroški za ogrevanje 531,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531,96 

Stroški porabe vode 450,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,12 

Stroški strokovne in druge 

literature 

72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 

Stroški pisarniškega 

materiala 

505,03 0,00 0,00 0,00 0,00 108,43 199,92 0,00 0,00 35,53 0,00 161,15 0,00 

Drugi porabljeni material 2.476,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,75 0,00 5,00 27,23 108,31 495,62 1.630,40 

                            

STROŠKI STORITEV 107.050,41 762,80 7.046,04 12.985,03 9.689,00 11.683,80 6.690,78 5.589,70 5.306,49 14.132,69 12.619,58 11.007,61 9.536,88 

Stroški storitev za 

opravljanje dejavnosti 

4.651,41 340,78 673,30 81,90 180,98 453,36 387,52 398,77 482,51 624,57 276,80 488,01 262,91 

Stroški poštnih storitev, 

poštnina 

826,01 19,58 152,00 35,37 30,98 104,93 0,00 35,54 158,84 156,00 36,94 95,83 0,00 

Stroški telefona 3.825,40 321,20 521,30 46,53 150,00 348,43 387,52 363,23 323,67 468,57 239,86 392,18 262,91 

Drugi stroški storitev za 

opravljanje dejavnosti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                            

Stroški tekočega in 

investicijskega 

vzdrževanja in najemnin 

5.774,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 3.325,79 1.382,78 1.063,92 

Stroški tekočega 

vzdrževanja 

1.063,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063,92 

Stroški najema prostorov 4.710,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 3.325,79 1.382,78 0,00 
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Stroški plačilnega 

prometa in zavarovalnih 

storitev 

781,43 0,00 53,00 16,02 55,11 30,40 1,60 55,71 388,00 28,80 45,16 26,64 80,99 

Stroški zavarovalnih 

premij 

360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stroški plačilnega 

prometa 

421,43 0,00 53,00 16,02 55,11 30,40 1,60 55,71 28,00 28,80 45,16 26,64 80,99 

                            

Stroški komunalnih in 

prevoznih storitev 

32.411,48 332,36 3.288,58 6.902,58 4.195,44 4.222,41 2.355,00 1.389,15 2.222,00 2.114,09 1.745,70 1.527,19 2.116,97 

Stroški komunalnih 

storitev 

859,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859,32 

Stroški prevoznih storitev 31.552,15 332,36 3.288,58 6.902,58 4.195,44 4.222,41 2.355,00 1.389,15 2.222,00 2.114,09 1.745,70 1.527,19 1.257,65 

                            

Stroški intelektualnih 

storitev 

10.035,28 0,00 1.068,50 720,00 1.584,90 720,00 720,00 720,00 720,00 1.530,00 811,88 720,00 720,00 

Stroški kotizacij, 

seminarjev, posvetovanj 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stroški strokovnega 

izobraževanja (študij ob 

delu)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stroški zdravstvenih 

storitev  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stroški IT storitev 

(računalniške storitve)  

967,88 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 91,88 0,00 0,00 

Stroški lektoriranja, 

prevodi  

1.147,40 0,00 282,50 0,00 864,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stroški računovodstva 7.920,00 0,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 

                            

Stroški na službenem 

potovanju  

27.596,16 89,67 1.296,79 3.272,23 2.174,37 1.473,79 1.067,66 991,50 1.062,25 6.690,70 4.462,00 1.548,53 3.466,67 

Dnevnice za službena 

potovanja  

5.816,83 0,00 0,00 0,00 998,68 187,75 0,00 0,00 0,00 3.001,36 1.235,43 254,32 139,29 

Kilometrina  6.655,90 0,00 0,00 0,00 675,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.856,50 1.636,78 682,79 1.803,96 
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Stroški nočnin na 

službenem potovanju  

14.037,70 82,23 1.296,79 3.122,84 422,32 1.286,04 671,18 991,50 1.062,25 1.832,84 1.362,31 489,71 1.417,69 

Stroški parkirnin, cestnin 

na službenem potovanju  

225,99 0,00 0,00 0,00 77,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,30 100,03 39,16 

Drugi stroški vezani na 

službeno potovanje 

859,74 7,44 0,00 149,39 0,00 0,00 396,48 0,00 0,00 0,00 218,18 21,68 66,57 

                            

Stroški avtorskih in 

podjemnih pogodb  

12.917,27 0,00 0,00 1.981,16 832,45 4.314,23 1.765,09 1.701,77 0,00 0,00 0,00 1.548,38 774,19 

Stroški avtorskih pogodb  2.322,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.548,38 774,19 

Stroški podjemnih 

pogodb 

10.594,70 0,00 0,00 1.981,16 832,45 4.314,23 1.765,09 1.701,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                            

Drugi stroški storitev 12.882,81 0,00 665,86 11,14 665,75 469,61 393,91 332,80 431,73 3.142,45 1.952,25 3.766,08 1.051,23 

Stroški konferenc in 

dr.večjih prireditev  

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stroški hrane konferenc 

in dr. večjih prireditev  

1.563,42 0,00 232,26 0,00 0,00 59,55 7,61 0,00 0,00 0,00 1.264,00 0,00 0,00 

Stroški tiskanja  4.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.510,00 30,00 2.266,00 0,00 

Stroški propagande, 

reklame, promocije 

1.713,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 713,90 

Stroški administrativnih 

in drugih oglasov 

250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 

Stroški za delo študentov 

preko študentskega 

servisa  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stroški čiščenja prostorov  3.635,66 0,00 233,60 0,00 598,00 299,00 332,80 332,80 332,80 499,20 332,80 337,33 337,33 

Stroški ostalih storitev  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stroški reprezentance  713,83 0,00 0,00 11,14 67,75 111,06 53,50 0,00 98,93 133,25 75,45 162,75 0,00 

Stroški varstva pri delu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                            

STROŠKI 

AMORTIZACIJE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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REZERVACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                            

STROŠKI DELA 258.585,50 0,00 45.419,87 22.699,87 22.907,24 21.738,06 25.186,85 20.005,80 19.829,66 22.303,85 19.198,23 19.406,88 19.889,19 

Plače zaposlenim 208.669,72 0,00 37.493,12 18.802,15 18.785,53 18.033,05 17.076,50 16.962,79 16.683,50 17.945,23 15.381,68 15.565,33 15.940,84 

Nadomestila plač 

zaposlenim  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Povračila zaposlenim v 

zvezi z delom 

17.425,05 0,00 3.435,96 1.643,36 1.870,04 1.574,50 1.289,83 1.084,80 1.232,92 1.236,08 1.340,10 1.335,56 1.381,90 

Regres za letni dopust 5.077,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.844,00 0,00 0,00 233,37 0,00 0,00 0,00 

Prispevki delodajalca 27.413,36 0,00 4.490,79 2.254,36 2.251,67 2.130,51 1.976,52 1.958,21 1.913,24 2.889,17 2.476,45 2.505,99 2.566,45 

                            

                            

DRUGI STROŠKI 12.897,63 0,00 0,00 0,00 72,00 138,20 0,00 0,00 0,00 1.777,40 1.830,25 2.473,17 6.606,61 

Davek od dobička 

pravnih oseb 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stroški taks 258,10 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,70 116,40 0,00 0,00 

Nadomestilo za uporabo 

stavbnega zemljišča  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Štipendije študentom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nagrade dijakom in 

študentom na delovni 

praksi  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stroški študijskih 

programov 

12.639,53 0,00 0,00 0,00 0,00 138,20 0,00 0,00 0,00 1.707,70 1.713,85 2.473,17 6.606,61 
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V Portorožu, 28.2.2013 

 

 

Za računovodsko poročilo:    Za poslovno poročilo: 

 

        

       Lilijana Jurcan 

      

    EMUNI univerza 

   mag. Laris Gaiser 

    Konto Obala d.o.o.     v.d. predsednika 
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9 PRILOGE 

Priloga 1: Člani EMUNI univerze na dan 31.12.2012 

 

Academic Unit for Scientific Researches - Tishreen University Syria 

Academy of Scientific Research and Technology, ASRT Egypt 

ACAM- Association pour la culture et les arts méditerraneans Tunisia 

Adam Mickiewicz University Poland 

Agir ensemble (acting together) Morroco 

Aix Marseille University France 

Al Akhawayn University in Ifrane Morocco 

Al al-Bayt University Jordan 

Al-Azhar University Palestinian Authority 

Al-Balqà Applied University Jordan 

Albanian Diplomatic Academy Albania 

Alexandria University Egypt 

Al-Manar University Lebanon 

Al-Quds University Palestinian Authority 

Andrássy Gyula German Speaking University Hungary 

An-Najah National University Palestinian Authority 

Aristotle University of Thessaloniki Greece 

Beirut Arab University Lebanon 

Ben Gurion University of the Negev Israel 

Birzeit University Palestinian Authority 

CEEUN - Transition Studies World Research Network Italy 

Centro Altiero Spinelli University “Roma Tre” Italy 

CESMO - Center for Middle-Estern Strategic Studies  Lebanon 

CMU - Community of Mediterranean Universities Italy 

College of Enterprise and Administration Poland 

College of Nursing Jesenice Slovenia 

Compostela Group of Universities Spain 

Corvinus University of Budapest Hungary 

Çukurova University Turkey 

Cyprus University of Technology Cyprus 

Democritus University of Thrace Greece 

Dimitrie Cantemir Christian University Romania 

Diplomatic School of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia Armenia 

Dubrovnik International University Croatia 

Ege University Turkey 

ENSA - Ecole Nationale Supérieure d'Architecture (Ex.EPAU) Algeria 

Eötvös Loránd University Hungary 

Erasmus  Hogeschool Brussel Belgium 

ESU - European Students' Union Belgium 

EURASHE - European Association of Institutions in Higher Education Belgium 
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Euro-Arabic Educational Network Zenith France 

European Forest Institute Finland 

European Forum at the Hebrew University of Jerusalem Israel 

European Institute of the Mediterranean Spain 

European University Cyprus Cyprus 

Faculty of Economics and Engineering Management (University Business Academy) Serbia 

First Private University FON Macedonia 

Galillee College Israel 

Geneva School of Diplomacy and International Relations Switzerland 

"Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi Romania 

Goethe University Frankfurt Germany 

GSG - The Graduate School of Government and European Studies Slovenia 

Hacettepe University Turkey 

Hanze University Groningen, University of applied Sciences Netherlands 

Hashemite University Jordan 

Heliopolis University Egypt 

Ibn Zohr University Morocco 

IEP - Institut d'études politiques de Lille  France 

IMRI - Moroccan Institute for International Relations Morocco 

Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence France 

Institute of Internatinal Law and International Relations at the Faculty of Law 

"Iustinianus Primus" - Skopje 
Macedonia 

Institute of Strategic Studies and International Affairs (IEEI) Portugal 

Institute of the Middle East and Far East Studies Poland 

Inter University Centre Dubrovnik Croatia 

Interdepartmental Centre on Human Rights and the Rights of Peoples (University of 

Padua) 
Italy 

International School for Social and Business Studies Slovenia 

International Telematic University UNINETTUNO Italy 

ISCTE - Lisbon University Institute  Portugal 

Islamic University of Gaza Palestinian Authority 

ISM - International School of Management  Germany 

ISSEA - Politecnico di studi aziendali, Universita' privata a distanza Switzerland 

Istanbul Technical University Turkey 

IULM - Libera Universita' di lingue e comunicazione Italy 

John Cabot University Italy 

Jordan University of Science and Technology - JUST Jordan 

Kadir Has University Turkey 

Klaipèda University Lithuania 

Kore University of Enna Italy 

Lebanese International University Lebanon 

Lille 2 University of Health and Law France 

Link Campus University Italy 

Manouba University Tunisia 
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Maria Sklodowska-Curie University Poland 

Masaryk University Czech Republic 

Medical University - Sofia Bulgaria 

Mediterranean University of Albania Albania 

MED-NET (The Mediterranean Network of Student Representatives) Malta 

Middle East Technical University  Turkey 

Modern University for Business & Science (M.U.B.S.) Lebanon 

Montenegro Diplomatic Academy Montenegro 

MOPS - Mediterranean Organization for Promotion and Science Norway 

Moulay Ismail University in Mekness Morocco 

MRP- Mediterranean Renaissance Program (IGU- International Geographical Union) Italy 

Mykolas Romeris University Lithuania 

North-South Centre of the Council of Europe Portugal 

Notre Dame University - Louaize Lebanon 

Nyenrode Business Universiteit Netherlands 

Odysseus Academic Network Belgium 

Open University of Catalonia Spain 

Ovidius University of Constanta Romania 

Palacký University in Olomouc Czech Republic 

Panteion University of Social and Political Sciences Greece 

Peace Institute Slovenia 

PEACE Programme (Programme for Palestinian European Academic Cooperation in 

Education) 
France 

Petre Andrei University of Iaşi Romania 

Pharos University in Alexandria Egypt 

Philadelphia University Jordan 

Polytechnic University of Valencia (UPV) Spain 

Princess Sumaya University for Technology Jordan 

RMEI (Réseau Méditerranéen des Ecoles d’Ingénieurs) France 

Roma Tre University Italy 

Rovira i Virgili University Spain 

Ruppin Academic Center Israel 

Saint Joseph University Lebanon 

SCE, Shamoon College of Engineering Israel 

School of Advanced Studies in Nova Gorica Slovenia 

Scientific Research Centre - SASA Slovenia 

SEDEIC Consortium Malta 

Senghor Univeristy Egypt 

SISSA - International School for Advanced Studies Italy 

Sofia University St. Kliment Ohridski Bulgaria 

State University of Novi Pazar Serbia 

Tampere University of Applied Sciences Finland 

The Institute for Diplomatic Studies Egypt 
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UHI Millennium Institute Uk 

ULB- Université Libre De Bruxelles Belgium 

UNIMED - Mediterranean Universities Union Italy 

Univeristy Institute of European Studies Spain 

Universidad de Granada Spain 

Universitat Autònoma de Barcelona Spain 

Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse France 

Université de Nice Sophia Antipolis France 

Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) France 

Université de Poitiers France 

Université Montpellier I France 

Université Paris 8 Vincennés-Saint-Dénis France 

Université Paris-Est France 

University Cadi Ayyad Morocco 

University degli Studi di Sassari Italy 

University Fernando Pessoa Portugal 

University for foreigners of Perugia Italy 

University Jean Monnet, Saint-Etienne France 

University Mediterranean Podgorica Montenegro 

University of Abdelmalek Essaâdi Morocco 

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Romania 

University of Aleppo Syria 

University of Aveiro Portugal 

University of Cadiz Spain 

University of Calabria Italy 

University of Catania Italy 

University of Coimbra Portugal 

University of Cyprus Cyprus 

University of East Anglia United Kingdom 

University of Foggia Italy 

University of Gabes Tunisia 

University of Genoa Italy 

University of Girona Spain 

University of Graz Austria 

University of Haifa Israel 

University of Kavala, Institute of Technology Greece 

University of Lisbon Portugal 

University of Ljubljana Slovenia 

University of Macerata Italy 

University of Maribor  Slovenia 

University of Massachusetts Lowell Usa 

University of Mohammed V - Agdal - Rabat Morocco 

University of Montenegro Montenegro 
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University of Murcia Spain 

University of Naples "L'Orientale" Italy 

University of Nicosia Cyprus 

University of Nova Gorica Slovenia 

University of Palermo Italy 

University of Palestine Palestine 

University of Pannonia Hungary 

University of Pavia Italy 

University of Pécs Hungary 

University of Perugia Italy 

University of Piraeus Greece 

University of Porto Portugal 

University of Prešov Slovak republic 

University of Primorska Slovenia 

University of Rome "Tor Vergata" (Program SGS-School of Global Studies) Italy 

University of Salerno - Faculty of Political Science Italy 

University of Sarajevo Bosnia and Herzegovina 

University of Sousse Tunisia 

University of Szczecin Poland 

University of Szeged Hungary 

University of Teramo Italy 

University of the Aegean Greece 

University of the Algarve Portugal 

University of the Balearic Islands Spain 

University of Trieste Italy 

University of Tunis Tunisia 

University of Udine Italy 

University of Urbino "Carlo Bo" Italy 

University of Westminster Uk 

University of Zadar Croatia 

University Sidi Mohamed Ben Abdellah  Morocco 

Universum University College Kosovo 

Virtual University of Tunis Tunisia 

Wadi International University Syria 

Western Galilee College Israel 

Zefat Academic College Israel 

Zrinyi Miklos National Defence University Hungary 
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Priloga 2: Dvostranski in večstranski sporazumi EMUNI univerze 

 

Št Pismo o nameri Država 

1 ALESCO - Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization TUNISIA 

2 University "1 Decembrie 1918" of Alba Iulia ROMANIA 

3 University of Bologna ITALY 

4 CIHEAM - Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes FRANCE 

5 University of Oradea ROMANIA 

6 "Ion Mincu" University of Architecture and Urbanism, Bucharest ROMANIA 

7 

Institute of International Relations (Panteion University of Social and Political 

Sciences in Athens) GREECE 

8 

Association of Mathematicians, Physicists and Astronomers of Koper - Center of 

Experiments Koper SLOVENIA 

9 Peoples' Friendship University of Russia RUSSIA 

10 Faculty for Media SLOVENIA 

11 Institute and Academy for Multimedia SLOVENIA 

12 Centre for Maritime Archaeology, University of Southampton UNITED KINGDOM 

13 Hellenic Centre for Marine Research  GREECE 

14 Institute for Policy Studies in Education (London Metropolitan University) UNITED KINGDOM 

15 Mediterranean Center for Arts and Sciences ITALY 

16 Pan-European University SLOVAKIA 

17 Institute of Tourism Studies MALTA 

18 Institute for International Relations and Comparative Law (Comenius Uni., Law) SLOVAKIA 

19 Israeli Center for Mediterranean Sea Research ISRAEL 

20 Rabat School of Governance and Economics MOROCCO 

21 University of Banja Luka 

BOSNIA AND 

HERZEGOVINA 

22 Hassan II University Mohammedia - Casablanca MOROCCO 

23 Queen's University Belfast UNITED KINGDOM 

24 Tel-Aviv Academic college of Engeneering ISRAEL 

25 Mediterranean University Reggio Calabria - Laboratorio Geomatica ITALY 

26 University of Jordan JORDAN 

27 University of Limerick IRELAND 

28 

University College of Economics, Enterpreneurship and Management Nikola Subic 

Zrinski CROATIA 

 

 

         Sporazumi 

Št Vlada/institucija/organizacija Država 

1 
Minister of Higher Education and State for Scientific research of the Arab Republic of 

Egypt 
EGYPT 

2 
Minister of National Education, Higher Education Staff Training and Scientific Research of 

the Kingdom of Morocco 
MOROCCO 

3 The Council of Higher Education TURKEY 

4 The Government of the Republic of the Turkey TURKEY 

5 Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian federation RUSSIA 

6 Campus Mare Nostrum SPAIN 

7 Diplomatic Institute to the Minister of Foreign Affairs of the R of Bulgaria BULGARIA 

8 MHEST of Tunisia TUNISIA 

9 Centro Altiero Spinelli University “Roma Tre” ITALY 

10 University of Primorska SLOVENIA 
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         Sporazum o soglasju 

Št Organizacija Država 

1 CREMO - Center of Studies and Research for East Mediterranean GREECE 

2 UNIMED - The Mediterranean Universities Union ITALY 

3 United Nations Alliance of Civilizations USA 

4 ALF - Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the dialogue between Cultures EGYPT 

5 Tyre Foundation Lebanon 

6 The Institute for Diplomatic Studies EGYPT 

7 IPEMED - Institut de Prospective Economique du Monde Mediterraneen France 

8 Foro Jávea de Vecindad Spain 

9 The Association of Arab Universities Jordan 

10 Foundation for a Culture of Peace Spain 

11 International Center on Nonviolent Conflict  USA 

12 ECCC Foundation Poland 

13 Al-Babtain Foundation Kuwait 

14 Albanian Diplomatic Academy Albania 

15 EURAS Turkey 

16 SmartCare Italy 

17 ESCA, School of Management Morroco 

18 Inter University Centre Dubrovnik CROATIA 

19 The Protection Project Johns Hopkins University, SAIS USA 

20 CAG University TURKEY 

21 ICD - Institute for Cultural Diplomacy GERMANY 

22 University of Piraeus Greece 

23 Italian Institute for Strategic Studies Niccolo Macchiavelli ITALY 

24 Intentto Eurogroup SPAIN 

25 SudgestAid ITALY 

26 Universidade de Santiago de Compostela SPAIN 

27 Diplomatic Academy “Koča Popović“ Serbia SERBIA 

28 East Gate, S.A. (Bluewaters Racing S.A.) 

LUXEMBOUR

G 

29 Virtual University of Tunis TUNISIA 

30 Dubrovnik International University CROATIA 

31 Leadership Academy BULGARIA 

32 Assosiation of Organisations of Mediterranean Businesswomen SPAIN 

33 University of Ljubljana SLOVENIA 

34 The Slovenia Times SLOVENIA 

35 

MesEuro, Dubrovnik, Dubrovnik - Neretva county, University of Zagreb, Diplomatic Academy of 

MFA Croatia multilateral 

36 European Office of Cyprus CYPRUS 

37 ESPRIT - Private Institute of Technology TUNISIA 

38 Association Internationale Espace Numérique Ouvert Pour la Méditerranée MORROCO 
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39 Diplomatic Institute for Training and Studies of MFA of the Republic of Tunisia TUNISIA 

40 University of Zagreb CROATIA 

41 the MEDEA Institute of the Mediterranean Citizen's Assembly BELGIUM 

42 Istanbul Aydin University TURKEY 

43 Fondazione Istituto di Ricerca per la Comunicazione della Disabilitá e del Disagio ITALY 

44 Yarmouk University JORDAN 

45 Centre for Educational Research and Development, Kosovo KOSOVO 

46 Young Leaders Online Academy ISRAEL 

47 

Universita degli Studi Mediterranea di Reggio Callabria - Dipartimento MecMat Laboratorio 

Geomatica ITALY 

48 University of the People USA 

49 International Catalan Institute for Peace SPAIN 

50 European Institute of Education and Culture (EurActiv.gr) GREECE 

51 Tolerancy International IRAQ 

 

         Deklaracija 

Št Organizacija Država 

1 A Joint Declaration for the Constitution of Medadrion ITALY 

2 ARLEM EUROPE 

 

 

 


