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1 VIZIJA IN POSLANSTVO 

1.1 Vizija 

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

prispevala k razvijanju visokošolskega in raziskovalnega prostora in k trajnostnemu razvoju širšega 

družbeno-ekonomskega in kulturnega okolja v EUROMED državah
1

, prav tako pa tudi k 

prepoznavnosti Slovenije v regiji – Unija za Sredozemlje. 

1.2 Poslanstvo 

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

šestih projektov Unije za Sredozemlje, potrjenih v okviru skupne deklaracije, sprejete v Parizu 13. 

7. 2009. Poslanstvo EMUNI univerze je predvsem: 

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

- postati mednarodna univerza, ki bo upoštevala kulturno različnost, 

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

in kultur v akademski sferi, 

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

delovanje univerze. 

 

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

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

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

drugih univerzah, soustanoviteljicah EMUNI univerze. 

 

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

pomembnih dejavnikov za razvoj, uspešnost in kakovost univerze. 

 

Temeljno poslanstvo univerze je s svojimi dejavnostmi na področju visokošolskega izobraževanja 

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

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

Sredozemlje. 

1.3 EMUNI Razvojna Strategija 2014-2018 

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

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

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

univerze še dodatno okrepili podlago za oblikovanje strategije razvoja. 

 

Upravni odbor EMUNI univerze je na svoji 25. korespondenčni seji 21.-25. 2. 2014 potrdil EMUNI 

razvojno strategijo 2014–2018. Skladno s strategijo in z delovnim načrtom bo EMUNI univerza 

zasledovala in uresničevala zastavljene cilje. 

  

                                            

1
 EU plus 15 držav: Albanija, Alžirija, Bosna in Hercegovina, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Mavretanija, Monako, 

Črna Gora, Maroko, Palestina, Sirija, Tunizija in Turčija. 
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PREDSTAVITEV 

 

Popolno ime univerze: Evro-sredozemska univerza 

Skrajšano ime: EMUNI  

Ime v angleškem jeziku: Euro-Mediterranean University 

Skrajšano ime v angleškem jeziku: EMUNI 

Ime v francoskem jeziku: Université Euro-Méditerranéenne 

Skrajšano ime v francoskem jeziku: Université EMUNI 

Sedež univerze: Piran, Kidričevo nabrežje 2 

Matična številka: 3487288 

Davčna številka: SI79525415 

Telefon: +386 59 25 00 50  

Faks: +386 59 25 00 54       

Spletna stran: www.emuni.si 

Pravni akt: 

Statut EMUNI,  

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

25. 11. 2011, 11. 2. 2015 in 9. 12. 2016) 

 

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

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

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

evro-sredozemskega visokošolskega in raziskovalnega prostora. 

 

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

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

akademskih institucijah. 

 

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

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

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

EMUNI univerze. Univerza opravlja raziskovalne dejavnosti na vseh znanstvenih področjih 

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

 

Pomembni datumi: 

- februar 2009: vpis v sodni register,  

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

Mariboru, na EMUNI univerzi, 

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

Sloveniji, 

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

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

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

pristojnem za visoko šolstvo. 

- 2016, spremenjen naslov sedeža univerze iz Portoroža v Piran, Slovenija. 

  

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

EMUNI je mednarodna zveza univerz in ima naslednje organe: 

- Skupščino, 

- Upravni odbor, 

- Senat, 

- Predsednika univerze, 

- Študentski svet. 

 

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

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

EMUNI univerze ima po enega člana na Skupščini.  

 

Predstavništvo na Skupščini: 

 

Leto Št. 

članov 

Št. držav So-predsedujoči 1 So-predsedujoči 2 

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

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

2011 206 42 prof. Joseph Mifsud prof. António Sampaio da Novoa 

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

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

2015 121 33 prof. Hassan Nadir Kheirallah prof. Lučka Lorber 

2016 128 32 Prof. Giuseppe Giliberti × 

* Februarja 2013 je bila Skupščina sklicana za leto 2012 

** V letu 2014 ni bilo Skupščine; Skupščina je bila namesto tega izvedena 11. 2. 2015 

 

Naloge Skupščine so opredeljene v 14., 15. in 16. členu Statuta EMUNI. 

 

Po Statutu Skupščino skliče predsednik po potrebi, bodisi v živo bodisi korespondenčno, 

upoštevajoč register podpisnikov listine. Lista članov EMUNI hrani EMUNI. 

 

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

iz 10 članov, ki prihajajo iz 8 držav. Člani Upravnega odbora so bili imenovani na Skupščini dne 

23. 2. 2013 v Piranu (Slovenija). Seznam predstavnikov je naveden po abecednem vrstnem redu: 

 

- Giuseppe Giliberti, Italija (predsednik) 

- Boštjan Udovič, Slovenija,
2

 

- Chris Soler, Malta, 

- Denis Čurčić, Slovenija.
3

 

- Dragan Marušič, Slovenija, 

- Hassan Al-Zaza, Sirija,
4

 

- Hassan Nadir Kheirallah, Egipt, 

- IIan Chet, Španija, 

- Inga Dailidiene, Litva, 

- Michèle Gendreau-Massaloux, Francija,
5

 

- Mohammed Shabat, Palestina, 

- Moustafa Bousmina, Maroko, 

- Oto Luthar, Slovenija. 

                                            

2
 S strani Vlade Republike Slovenije je bil v Upravni odbor imenovan 16. 2. 2016. 

3
 Denis Čurčić je bil kot predstavnik zaposlenih na EMUNI v Upravni odbor imenovan na njegovi 29. seji, 12. 2. 2015. 

4
 Hassan Al-Zaza je bil kot predstavnik EMUNI študentov imenovan 9. marca 2016. 

5
 Michèle Gendreau-Massaloux je bila imenovana v Upravni odbor EMUNI s strani EMUNI Fundacije (namesto Petra 

Volaska). 
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Predsednik Upravnega odbora je od 17. maja 2014 prof. dr. Giuseppe Giliberti (Italija), ki je bil 

ponovno potrjen 12. 2. 2015.  

 

Upravni odbor deluje v skladu z določili Statua EMUNI, členi 17, 18 in 19.  

 

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

upoštevanju študijskih in znanstvenoraziskovalnih področij ter zastopanosti vseh članic Unije za 

Sredozemlje tako, da se uresničuje poslanstvo univerze. 

 

Člani Senata, imenovani 21. maja 2015, so:  

 

- prof. dr. Abdelhamid El-Zoheiry, Egypt – predsednik EMUNI in predsedujoči 

- prof. dr. Dušan Lesjak, Slovenija 

- prof. dr. Galya Todorova Gercheva-Nestorova, Bolgarija 

- prof. dr. Giuseppe Cataldi, Italija 

- prof. dr. Hassan Nadir Kheirallah, Egipt 

- prof. dr. Inga Dailidiene, Litva 

- prof. dr. Jacek Ireneusz  Witkoś, Poljska 

- prof. dr. Jilani Lamloumi, Tunizija 

- prof. dr. João Casqueira Cardoso, Portugalska 

- prof. dr. José Pedro Orihuela Calatayud, Španija 

- prof. dr. Joseph Shevel, Izrael 

- prof. dr. Karim Moustaghfir, Maroko 

- prof. dr. Labib  M. M. Arafeh, Palestina 

- prof. dr. Michèle Gendreau-Massaloux, Francija 

- prof. dr. Mustafa Aydin, Turčija 

- prof. dr. Nehale Farid Mostapha, Libanon 

- Mohamed Bouagina, Tunizija (študent) 

- Mohja Loussif, Tunizija (študent) 

- Mariam Keriakos, Egipt (študent) 

- Ahmed Zerd, Egipt (študent) 

 

Senat deluje skladno 20., 21., 22. in 23. členom Statuta EMUNI. 

 

Predsednik: predsednik, prof. dr. Abdelhamid El-Zoheiry, je bil imenovan na 24. seji EMUNI 

Upravnega odbora v Rimu (Italija) s 5-letnim z mandatom, s pričetkom 1. 2. 2014. Predsednik je 

tako poslovodni in strokovni organ univerze, kot tudi njen zakoniti zastopnik.  

 

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

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

Organizacijska shema EMUNI je predstavljena v nadaljevanju. 

Slika 1.1 Organizacijska shema 

 

 

 

2 PRAVNA PODLAGA IN CILJI 

2.1 Zakoni in druge pravne podlage 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Osnovne pravne podlage delovanja: 

 

- Nacionalne podlage: 

- Zakon o visokem šolstvu; 

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti; 

- Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020; 

- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih; 

- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov ; 

- Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu; 

- Pravilnik o prilogi k diplomi; 

- Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu; 

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

državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji.  

 

- Mednarodni akti: 

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

Mediterranean Ministerial Conference on Higher Education and Scientific Research (Cairo 

Declaration)«, 18. 6. 2007; 

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

- Evropska konvencija o priznavanju pravne osebnosti mednarodnih nevladnih organizacij 

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

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201141&stevilka=1974
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/Visoko_solstvo/Uredba_JF_NPB1.doc
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/Visoko_solstvo/Pravilnik_solnine.doc
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/Visoko_solstvo/Priloga_diplome_NPB1.doc
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/Visoko_solstvo/Pravilnik_o_razpisu_NPB3.doc
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87584
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87584
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Personality of International Non-Governmental Organisations, Strasbourg, 24.IV.1986; 

Slovenija, 1.1.1994); 

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

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

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

l. RS, št. 104/10); 

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

Mediterranean«, Marseille, 7. 4. 2013. 

 

- Splošni akti EMUNI univerze: 

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

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

- Statut EMUNI univerze, sprejet dne 26. 11. 2008 in spremenjen dne 27. 11. 2010, 25. 

11. 2011, 11. 2. 2015 in 9. 12. 2016; 

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

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

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

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

sprejet dne 3. 7. 2013; 

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

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

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

11. 2013; 

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

- Strategija EMUNI univerze za obdobje 2014-2018, sprejeta 21. februarja 2014; 

- Dopolnjena Merila za izvolitve v nazive EMUNI univerze, sprejeta na korespondenčni seji 

Senata EMUNI, 20.–24. februarja 2014; 

- Navodila za postopek prijave in vpisa ter priznavanje tujega izobraževanja, sprejeta 20. 

avgusta 2014; 

- Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanja, sprejet na korespondenčni seji Senata 

EMUNI, 12.–15. maj 2014; 

- Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti, sprejet na korespondenčni seji Senata EMUNI, 

12.–15. maj 2014; 

- Dopolnjen Poslovnik kakovosti, sprejet na korespondenčni seji Senata EMUNI, 18.–23. 

september 2014; 

- Pravilnik o ocenjevanju znanja, sprejet na korespondenčni seji Senata EMUNI, 18.–23. 

september 2014; 

- Pravilnik o diplomiranju, sprejet na korespondenčni seji Senata EMUNI, 18.–23. 

september 2014; 

- Pravilnik spremljanja dejanske obremenitve študentov na EMUNI univerzi, sprejet na 

korespondenčni seji Senata EMUNI, 18.–23. september 2014; 

- Pravilnik o ugotavljanju enakovrednosti v tujini pridobljenih akademskih nazivov, sprejet 

na korespondenčni seji Senata EMUNI, 18.–23. september 2014; 

- Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov EMUNI univerze, sprejet na korespondenčni 

seji Senata EMUNI, 18.–23. september 2014. 

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=101368
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2.2 Dolgoročni/strateški cilji EMUNI  

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

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

 

 

Dolgoročni/strateški cilj Ukrepi (naloge) za dosego dolgoročnega 

cilja 

Ime kazalnika/kazalnikov Izhodiščna 

vrednost kazalnika 

v 2016 

Ciljna vrednost 

kazalnika 2018 

Zasledovati cilje razvojne 

strategije EMUNI 2014-

2018 

Analiza preteklega obdobja dela na EMUNI, 

analiza trendov v regiji, slovenskem in 

mednarodnem prostoru 

Zasledovanje ciljev razvojne strategije 

EMUNI 2014-2018 
DA DA 

Konsolidacija EMUNI univerze (kadrovska in 

finančna) 
Konsolidirana EMUNI  DA DA 

Izvajati akreditirane 

podiplomske študijske 

programe 

Opredelitev vsebin, zanimivih za evro-

sredozemski prostor; opredelitev partnerjev, 

s katerimi bomo sodelovali v projektu; 

akreditacija, razpis, izvedba dodiplomskih in 

podiplomskih študijskih programov 

Število akreditiranih podiplomskih študijskih 

programov; veljavna akreditacija NAKVIS 
2 4 

Izvajati mednarodno 

izobraževalno dejavnost, ki 

dopolnjuje študijsko 

dejavnost 

Izvedba mednarodnih poletnih šol, 

mednarodnih dogodkov in sklenitev Erasmus 

bilateralnih in drugih sporazumov 

Število poletnih šol / sporazumov 1 6 

Ohraniti in obogatiti EMUNI 

mrežo 

Konsolidirati sodelovanje z EMUNI mrežo in 

iskanje kompetentnih članov 

Število novih članov v mreži 7 24 

Število srečanj članov mreže 2016, 1 2018, 1 

Okrepiti raziskovalno delo, 

povezano predvsem z 

izobraževalno dejavnostjo 

Prijava EMUNI unvierze kot raziskovalne 

organizacije in ustanovitev EMUNI 

raziskovalne skupine 

Pridobiti status raziskovalne organizacije DA DA 

Habilitacija akademskega osebja Število habilitiranega akademskega osebja 0 1 
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Dolgoročni/strateški cilj Ukrepi (naloge) za dosego dolgoročnega 

cilja 

Ime kazalnika/kazalnikov Izhodiščna 

vrednost kazalnika 

v 2016 

Ciljna vrednost 

kazalnika 2018 

Priprava in prijavljanje projektov skupaj s 

partnerji 
Število pridobljenih projektov 2 9 

Izdajati mednarodno 

znanstveno revijo IJEMS 

Nadaljevati izdajanje revije IJEMS, ureditev 

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

 

Izboljšati kadrovsko strukturo 

Spodbujanje večjega števila zaposlenih na 

EMUNI za podporo in razvoj dejavnosti 
Število zaposlenih 7 12 

Doseči različnost v strukturi 

finančnih virov 

Za redno dejavnost pridobiti različne vire 

financiranja 

Delež nejavnih sredstev v masi celotnih 

prihodkov. 
80% 75 % 

 

2.3 Kratkoročni letni cilji 

Realiziran program dela za leto 2016 je povzet v spodnji tabeli. 

 

Akademsko leto 2015/16 traja od 1. oktobra 2015 do 30. septembra 2016 (ZViS 119/2006-UPB3, 37. člen). 

 

Akademsko leto 2016/17 traja od 1. oktobra 2016 do 30. septembra 2017 (ZViS 119/2006-UPB3, 37. člen). 

 

Doseženi kratkoročni cilji na izobraževalnem področju za 2016/17 so podrobneje opisani v 4. poglavju. 

 

  



12 

 

Izobraževalne aktivnosti 

 

Kratkoročni letni cilj za leto 

2016 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 2016 

(dosežena vrednost 

kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Akreditacija študijskega 

programa 
2015/2016, 1 2016/2017, 1 

Razvoj in oblikovanje 

študijskih programov 
1 / 

Akreditacija študijskega 

programa za 

izpopolnjevanje 

2015/2016, 1 2016/2017, 0 

Akreditacija študijskega 

programa za 

izpopolnjevanje “Evro-

sredozemske študije” 

0 

NAKVIS je obvestil 

EMUNI, da niso 

pristojni organ za 

akreditacijo EMUNI 

študijskih programov 

Izvajanje študijskih 

programov, ki so že vpisani 

v razvid 

2015/2016, DA 2016/2017, DA 

Izvajanje študijskih 

programov, ki so že 

vpisani v razvid: 

Poslovno komuniciranje 

v medkulturnem okolju 

DA / 

Izvajanje podiplomskih 

študijskih programov 
2015/2016, 1 2016/2017, 2 

Izvajanje podiplomskih 

študijskih programov 
2 / 

Izvajanje študijskega 

programa za 

izpopolnjevanje »Evro-

sredozemske študije« 

2015/2016, 1 2016/2017, 2 

Izvajanje študijskega 

programa za 

izpopolnjevanje »Evro-

sredozemske študije« 

1 

Program za 

izpopolnjevanje »Evro-

sredozemske študije« 

ni bil izveden 

 

Vzpostavitev knjižnično-informacijskega sistema 

 

Kratkoročni letni cilj za leto 

2016 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2016 (dosežena 

vrednost kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Dostop do e-knjižnice 2015, DA 2016, DA 
Pridobiti dostop do 

spletnih baz 
DOSEŽENO / 

Dostop do knjižnice 2015, DA 2016, DA 

Zagotoviti dostop do 

knjižnice in nabava 

literature 

DOSEŽENO / 
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Poletne šole EMUNI  

 

Kratkoročni letni cilj za leto 

2016 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2016 (dosežena 

vrednost kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Inovacije v podjetništvu 2015/2016, 12 2016/2017, do 15 Izvedba poletne šole NEDOSEŽENO 
Poletna šola ni bila 

organizirana 

 

Programi Erasmus+  

 

Kratkoročni letni cilj za leto 

2016 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za 

uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2016 (dosežena 

vrednost kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Prijava Jean Monnet Modula 

2015, DA 2016, NE 

Prijava programa za 

izpopolnjevanje »Evro-

sredozemske študije« 

NEDOSEŽENO  Projekta nismo prijavili 

Prijava Jean Monnet projekta 

2015, NE 2016, DA 

Prijava projekta na 

temo Evropskega 

integracijskega 

procesa 

DOSEŽENO, projekt 

smo prijavili, vendar ni 

bil financiran 

/ 

Prijava projekta Izgradnja 

kapacitet v visokem šolstvu 2015, NE 2016, DA 

Prijava projekta z 

namenom krepitve 

EMUNI mreže 

NEDOSEŽENO Odločili smo se, da 

bomo projekt prijavili v 

2017 

Prijava individualne 

mobilnosti 2015, DA 2016, DA 

Prijava mobilnosti 

osebja, študentov in 

akademskega osebja 

NEDOSEŽENO Odločili smo se, da 

bomo projekt prijavili v 

2017 

Sodelovanje EMUNI univerze 

kot partner v mednarodnih 

projektih Erasmus+ 
2015, 2 2016, 2 

EMUNI kot partner v 

mednarodnih projektih 

(Erasmus+) 

DOSEŽENO, kot 

partnerji smo 

sodelovali v 2 

projektih Erasmus+ 

/ 
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Dogodki, kjer je EMUNI (so)organizator 

 

Kratkoročni letni cilj za leto 

2016 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2016 (dosežena 

vrednost kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Izvedba nacionalnih in 

mednarodnih dogodkov 
2015, 166 2016, 150 

EMUNI letna 

konferenca 

DOSEŽENO, 

konferenca je bila 

izvedena, preko 130 

udeležencev 

/ 

Sodelovanje v projektu 

EDULINK II 2015, 2 2016, 1 

Izvedba 2 tematskih 

konferenc 

DELNO DOSEŽENO 1 konferenca je bila 

izvedena 2016, druga 

v letu 2017 

Izvedba projekta MERID 
2015, 2 2016, 2 

Izvajanje projektnih 

aktivnosti 

DOSEŽENO, aktivnosti 

so bile izvedene 

/ 

Izvedba EMUNI prijateljskih 

dni 
2015, 0 2016, 1 

Organizacija in izvedba 

prijateljskih dni 
NEDOSEŽENO 

Nismo organizirali 

prijateljskih dni 

EMUNI okrogle mize 2015, 0 2016, 1 
Organizacija okrogle 

mize 

DOSEŽENO, 

organizirali smo 1 

okroglo mizo 

/ 

Seminarji, delavnice in 

druge aktivnosti 
2015, 1 2016, 5 Organizacija aktivnosti 

DOSEŽENO, 

(so)organizirali smo 9 

aktivnosti 

/ 

 

Druge mednarodne aktivnosti  

 

Kratkoročni letni cilj za leto 

2016 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2016 (dosežena 

vrednost kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Udeležba na srečanju in 

zastopanje EMUNI univerze 
2015, 4 2016, 4 

Misije na Evro-

sredozemske institucije  

DOSEŽENO / 

Udeležba na srečanju in 

zastopanje EMUNI univerze 
2015, 2 2016, 2 

Misije na institucije EU DOSEŽENO / 

Udeležba na srečanju in 

zastopanje EMUNI univerze 
2015, 4 2016, 4 

Misije na nacionalne 

institucije 

DOSEŽENO / 

Udeležba na srečanju in 

zastopanje EMUNI univerze 
2015, 4 2016, 4 

Misije v druge 

sredozemske države 

DOSEŽENO / 
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Raziskovanje 

 

Kratkoročni letni cilj za leto 

2016 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2016 (dosežena 

vrednost kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Izvajati raziskave v okviru 

projekta EMNES  2015, NE 2016, DA 

Izvajati raziskovalno 

delo 

DOSEŽENO, 

raziskovalno delo je v 

teku 

/ 

Izvajati raziskave v okviru 

projekta EL-CSID  2015, NE 2016, DA 

Izvajati raziskovalno 

delo 

DOSEŽENO, 

raziskovalno delo je v 

teku 

/ 

 

Znanstvena revija IJEMS 

 

Kratkoročni letni cilj za leto 

2016 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2016 (dosežena 

vrednost kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Narediti IJEMS 

privlačnejšega za ciljne 

skupine 

2015, 1 2016, 1 

Restrukturiranje 

znanstvene vsebine in 

večja raznolikost tem 

DOSEŽENO, 2 številki 

sta bili izdani 

/ 

 

IT storitve, tehnična podpora in informacijsko-komunikacijske zadeve 

 

Kratkoročni letni cilj za leto 

2016 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2016 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 

2016 (dosežena 

vrednost kazalnika) 

Pojasnilo razlik 

Posodabljati informacijski 

sistem 
2015, DA 2016, DA 

Vzdrževanje in 

posodabljanje 

programskih rešitev 

DOSEŽENO / 

 



 

  

 

 

3 IZVAJANJE DEJAVNOSTI 

4.1 Izobraževalna dejavnost 

4.1.1 Izvajanje študijskih programov v študijskem letu 2015/16 

 

Magistrski študijski program Poslovno komuniciranje v medkulturnem okolju 

V marcu 2015 je bilo odprto prijavno obdobje za vpis v študijskem letu 2015/ 2016. Prejeli smo 

13 prijav, vpisana sta bila dva študenta iz Egipta in Sirije. V študijskem letu 2015/ 2016 je bilo 

vpisanih sedem študentov (ena študentka se je odločila, da s študijem ne bo nadaljevala). V 

novembru 2015 so se začela spletna predavanja pri treh predmetih (Zgodovina globalnih socio-

ekonomskih procesov, Poslovno komuniciranje v mednarodnem okolju in Medkulturna pogajanja), 

ki so se zaključila v januarju 2016.  V februarju in marcu 2016 so se na EMUNI univerzi izvajala 

predavanja v živo pri petih predmetih: Angleški jezik I, Francoski jezik I, Medkulturni odnosi 

angleško govorečih držav, Medkulturni odnosi francosko govorečih držav, in Medkulturni 

laboratoriji.  

 

Predavanja pri vseh predmetih so se nadaljevala s predavanji prek spleta (z virtualnimi predavanji 

in v e-učilnici) do konca septembra. Predavatelji so bili z Univerze na Primorskem, Univerze v 

Urbinu 'Carlo Bo' in Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije.  

 

Štirje od sedmih študentov so se vpisali v drugi letnik v študijskem letu 2016/ 2017, saj so trije 

študenti odstopili od študija. Razpis za vpis v 1. letnik je bil objavljen 16. maja 2016. Prijavila 

sta se dva kandidata, oba iz Sirije. Ena od prijav je bila nepopolna. Posledično v študijskem letu 

2016/ 2017 ni bilo vpisa v 1. letnik študija. Predavanja v živo v drugem letniku so se začela 

novembra 2016.  

 

EMUNI se je v letu 2016 pridružil tudi zvezi EUROCAMPUS, ki je zveza univerz, ki izvajajo 

študijske programe s področja medkulturnega komuniciranja. Magistrski študijski programi se 

izvajajo na več univerzah v Evropi, pri čemer vsako leto druga univerza gosti jesenski semester za 

študente in profesorje drugih univerz v zvezi. EMUNI bo sodeloval v jesenskem semestru od 

septembra do decembra 2017, ki bo potekal v Urbinu.  

 

Študijski program za izpopolnjevanje Evro-sredozemske inovacije in podjetništvo 

V študijskem letu 2016/ 2017 je EMUNI univerza začela z izvajanjem 12-mesečnega študijskega 

programa o inovacijah in podjetništvu. Po končanem študiju študenti pridobijo certifikat oziroma 

potrdilo.  

 

Prijavno obdobje je bilo odprto junija 2016. Prejeli smo 74 prijav, od katerih je bilo 50 kandidatov 

povabljenih na razgovor. Na koncu je bilo izbranih in vpisanih 26 študentov, ki prihajajo iz Egipta, 

Palestine, Maroka, Alžirije, Tunizije in Gane. Med 24. oktobrom in 18. novembrom so študentje 

na EMUNI univerzi in na Univerzi v Sieni (Italiji) poslušali predavanj v živo pri predmetih Uvod v 

podjetništvo in prepoznavanje podjetniških priložnosti, Upravljanje človeških virov, in Modeli 

podjetništva in upravljanja. Predavatelji so bili z Mednarodne fakultete za družbene in poslovne 

študije, Univerze v Sieni in Univerze Al-Akhawayn v Ifranu (Maroko). Program se nadaljuje s 

predavanji preko spleta in predavanji v živo, ki bodo potekala v Egiptu, Sloveniji in državah 

študentov.  
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Poletna šola Evro-sredozemske študije – trenutne in prihodnje perspektive 

EMUNI univerza je med 20. junijem in 1. julijem 2017 izvedla Jean Monnet modul Evro-

sredozemske študije. Prvi teden so predavanja potekala preko spleta, drugi teden pa v živo na 

EMUNI univerzi v Piranu. Modula se je udeležilo 15 študentov iz Slovenije, Španije, Alžirije, 

Slovaške, Sirije, Nemčije in Litve.  

4.2 Vzpostavitev knjižnično-informacijskega sistema 

Vzpostavitev e-knjižnice 

EMUNI združuje svoje institucije članice iz južnega in severnega Sredozemlja, zato je dostop do 

e-knjižničnega gradiva posebnega pomena. EMUNI je zagotovila dostop do e-knjižnic, plačilnih 

spletnih baz in brezplačnih e-knjig, kot so Google books, OpenLibrary.org, Project Gutenberg, 

Online Literature Library etc. 

 

Vzpostavitev EMUNI knjižnice 

V letu 2016 je EMUNI univerza nadaljevala z zbiranjem knjižničnega gradiva s svojih interesnih 

področij. V letu 2016 pridobili več kot 50 knjižničnih enot. EMUNI univerza bo študentom nudila 

tudi dostop do knjig lokalnih knjižnic in visokošolskih institucij. Tako sta bila sklenjena dogovora 

o uporabi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper in Univerzitetne knjižnice Univerze na 

Primorskem, s čimer bodo imeli študenti dostop do obsežnejšega gradiva in virov.  

4.3 EMUNI poletne šole 

Poletna šola Poslovanje in inovacije, pri kateri naj bi sodelovala EMUNI univerza, ni bila izvedena. 

Namesto tega je EMUNI univerza izvedla svojo lastno poletno šolo v okviru modula Jean Monnet.  

4.4 Programi Erasmus+  

Do konca leta 2016 je EMUNI univerza sklenila 28 bilateralnih sporazumov s partnerskimi 

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

neposredno sodelovanje na področju projektnega sodelovanja, izmenjav študentov, mobilnosti 

osebja in nadgrajevanje univerzitetnega kurikuluma. 

 

V novembru in decembru 2016 je EMUNI univerza v okviru mobilnosti za poučevanje gostila 

doktorsko kandidatko z Univerze Mykolas Romeris v Litvi. Sodelovala je pri izvajanju programa 

Poslovno komuniciranje v medkulturnem okolju.  

 

Prijava modula Jean Monnet 

V letu 2016 EMUNI univerza ni oddala prijave za projekt v okviru modula Jean Monnet (program 

Erasmus+). Za prijavo se nismo odločili, ker že izvajamo modul Jean Monnet z naslovom Evro-

sredozemske študije – trenutne in prihodnje perspektive.  

 

Prijava projekta Jean Monnet 

V letu 2016 je EMUNI univerza prijavila projekt v okviru projekta Jean Monet (program Eramsus+) 

z naslovom Evro-sredozemska regija – barometer politike EU. Projekt ni bil odobren, vendar 

projektna dokumentacija služi kot podlaga za podobne razpise v prihodnje.  

 

Prijava projekta za izgradnjo kapacitet na področju visokega šolstva 

V letu 2016 EMUNI univerza ni oddala prijave za izgradnje kapacitet na področju visokega šolstva 

(program Erasmus+). Osredotočili smo se na pripravljalne aktivnosti in oblikovanje konzorcija, s 

katerim bomo prijavo za izgradnjo kapacitet na področju visokega šolstva oddali v letu 2017.  

 

Prijava individualne mobilnosti 
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V letu 2015 smo oddali prijavo za projekt KA107 v okviru Erasmus+ (mobilnost osebja z južno-

sredozemskimi državami). Odobrenih nam je bilo 45 odhodnih in dohodnih mobilnosti z Izraelom, 

Libanonom Egiptom, Marokom in Alžirijo. Namen mobilnosti je krepitev sodelovanja med 

institucijami prek mobilnosti osebja ter njihova pridobitev izkušenj v medkulturnem okolju. V letu 

2016 se EMUNI ni odločila za dodatno prijavo na projekte mobilnosti, temveč smo začeli s 

pripravljalnimi aktivnostmi za akreditacijo konzorcija z drugimi slovenskimi univerzami in prijavo 

projekta mobilnosti s konzorcijem v letu 2017.  

 

Sodelovanje EMUNI univerze kot partnerice v mednarodnih projektih programa Erasmus+  

 

EMUNI ima široko mrežo visokošolskih in raziskovalnih ustanov. V letu 2016 smo bili povabljeni 

k sodelovanju pri prijavi dveh projektov, ki pa nista bila odobrena. Šlo je za naslednja projekta:  

1. Mreža znanja in strokovnih kompetenc za modernizacijo izobraževanja in turizma 

(TravelClust) (KA2, Capacity Building in Higher Education) 

2. Sodelovanje EU-Egipt pri razvoju in izvajanju interdisciplinarnega magistrskega 

študijskega programa 'Smart Environment Change Management' (sMArtEN) (KA2, 

Capacity Building in Higher Education)  

 

V letu 2016 je bil EMUNI univerzi odobren nov projekt, in sicer MED program Mreže za inovativno 

sodelovanje pri energetski učinkovitosti (Interreg MED):  

Naslov: MED programme Networks for an Innovative Cooperation in Energy Efficiency 

Finančni mehanizem: Interreg Mediterranean 

Skupni proračun: 1.092.250 EUR 

Proračun EMUNI: 179.525 (85 % sofinanciranje) 

4.5 Dogodki, kjer je EMUNI univerza soorganizator ali partner 

Konference EMUNI univerze ponujajo dragoceno platformo za mreženje, izmenjavo strokovnih 

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

namenjene razširjanju rezultatov raziskav. 

 

EMUNI letna konferenca 

V maju 2016 je v Barceloni pod naslovom 'Migracije, diaspora in kroženje možganov  gonilne sile 

za EU-sredozemsko sodelovanje' potekala letna konferenca EMUNI univerze, ob njenem robu pa 

še regionalno srečanje projekta MERID (v okviru programa Obzorje2020, ki ga financira EU) in 

generalna skupščina univerze. V okviru konference so potekale razprave o vlogi diaspore in 

medkulturnega dialoga, grajenja zaupanja in razvojnega sodelovanja med državami EU, južnega 

Sredozemlja in Bližnjega vzhoda. Udeleženci so govorili tudi o možnostih diaspore kot mostu pri 

partnerstvu med evro-sredozemsko regijo in Bližnjim vzhodom, ter o uporabi znanstvene 

diplomacije pri raziskovanju novih možnosti sodelovanja, zlasti z Iranom in Irakom. 

Konferenca je potekala na ESADE Business & Law School, udeležilo pa se je je več kot 130 

udeležencev, med njimi vodij mednarodnih organizacij, rektorjev in prorektorjev univerz, 

akademikov, visokih uradnikov in snovalcev politik iz 29 držav in mednarodnih organizacij. 

Slavnostni govornik na dogodku je bil Javier Solana, predsednik ESADEGEO – Center for Global 

Economy and Geopolitics. 

 

Več informacij o konferenci, njenih zaključkih ter video gradivo je na voljo na spletni strani 

http://www.emuni.si/en/annual-conference/2016-barcelona-spain.  

 

Projekt EUROMED Migration III 

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

Migration III, kjer EMUNI univerza sodeluje kot partner. Cilji projekta so krepitev sodelovanja na 

področju migracij v evro-sredozemskem prostoru in sodelovanje partnerskih organizacij v projektu 

http://www.emuni.si/en/annual-conference/2016-barcelona-spain
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pri pripravi dokumentov na nacionalni in evropski ravni. Projekt je zasnovan na osnovi treh ključnih 

vprašanj: legalne migracije, migracije in z njimi povezan razvoj ter nelegalne migracije. Projekt 

traja od leta 2012 do 2014 ter je bil podaljšan za eno leto (do konca leta 2015), da bi bilo 

mogoče zaključiti vse aktivnosti. 

 

EMUNI Univerza je kot projektna partnerica (v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve) 

sodelovala pri drugem sestanku peer-to-peer, ki je potekal septembra 2013 v Portorožu. Dogodka 

se je udeležilo 46 sodelujočih iz 14 držav iz evro-sredozemske regije, ter 13 predstavnikov vladnih 

in nevladnih organizacij.  

 

V letu 2015 je bil projekt uradno zaključen. Več informacij o projektu je na voljo na spletni strani 

projekta http://www.euromed-migration.eu/.  

 

Sodelovanje v EDULINK II 

EU-ACP Networking for Academic Excellence n Agriculture and Food Security (EDULINK II) je 

projekt, prijavljen v okviru programa EuropeAid, ki je bil sprejet na prvi stopnji evalvacije na 

Evropski komisiji v letu 2012. Projekt stremi k izboljšanju visokošolskega sistema in razvoju 

kakovostne mreže visokošolskih institucij v projektnih državah partnericah v Afriki.  

Projekt EU-ACP je bil odobren v novembru 2013, ko se je tudi začel izvajati. Prve projektne 

aktivnosti so bile povezane s predstavitvijo partnerje in njihovih obveznosti, ter objavo informacij 

o začetku projekta v spletnih medijih. Projekt je za EMUNI univerzo velikega pomena, saj bo ta s 

tem neposredno vključena v raziskovalno delo in prenos dobrih praks na področju visokošolskega 

izobraževanja ter vzpostavitev afriško-evropske mreže univerz. V letu 2014 so se predstavniki 

EMUNI univerze udeležili sestankov v Južni Afirki in Malaviju, kjer so predstavili svojo mrežo 

članic, njen razvoj in aktivnosti. V letu 2016 je EMUNI univerza pripravila analizo in prispevala k 

organizaciji projektnega dogodka v Bruslju. Zaključni dogodek, načrtovan za november 2016, je 

potekal v Namibiji v januarju 2017.  

Implementacija MERID projekta 

V letu 2014 je bil EMUNI univerzi odobren projekt z naslovom Bližnjevzhodni dialog na področju 

raziskav in znanosti (MERID). Projekt, ki se je začel izvajati januarja 2015, je primer znanstvene 

diplomacije v praksi. Namen projekta je spodbujati obstoječe sodelovanje med državami EU in 

Bližnjega vzhoda ob sočasnem ustvarjanju novih kanalov in vezi, še posebej z državami, ki so 

nove v okviru sodelovanja EU na področju raziskav in inovacij. Cilj projekta MERID je uporabiti 

raziskave in inovacije kot komunikacijski kanal za medkulturni dialog, razumevanje in spravo. 

 

MERID vključuje različne partnerje iz držav članic Evropske unije, poleg Egipta, Jordanije, 

Libanona, Palestine, Irana in Iraka. Sodelovanje slednjih zadnjih dveh držav je izjemenga pomena, 

saj MERID predstavlja prvi poskus sistematične podpore politiki dialoga in vključevanja Irana in 

Iraka v raziskovalno skupnost in aktivnosti EU, še posebej v programu EU za raziskave in inovacije 

Obzorje 2020. Partnerji v projektu MERID so bili skrbno izbrani, saj smo želeli vključiti vse 

pomembne deležnike z različnimi ozadji, ki predstavljajo različne sektorje, od raziskovalnih 

organizacij do civilno-družbenih, vključno z akademskim in poslovnim sektorjem. 

V letu 2016 smo organizirali naslednje dogodke: 

- Projektna konferenca in upravni odbor, 13. 5. 2016, Barcelona (Španija). 

- Regionalni dogodek na temo dialoga na Bližnjem vzhodu na temo znanstvene diplomacije, 

1. 12. 2016, Bejrut (Libanon).  

http://www.euromed-migration.eu/
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EMUNI je uspešno pripravil in oddal vmesno poročilo, ki je bil potrjen s strani Evropske komisije. 

Projektne naloge smo izvedli skladno s časovnico. Vel o projektu lahko najdete na 

http://meridproject.eu/.  

EMUNI dnevi prijateljstva 

V letu 2014 je EMUNI univerza pričela z izvajanjem kratkoročnih dogodkov v manjšem obsegu, 

EMUNI Dnevov prijateljstva, ki se vsakič osredotočijo na drugo evro-sredozemsko državo in jo tako 

približajo občinstvu.  

 

V letu 2016 Dnevov prijateljstva nismo izvedli.  

EMUNI okrogle mize 

V letu 2016 je EMUNI (v sodelovanju s Centrom za arabske, islamske in bližnjevzhodne študije) 

obudil EMUNI pogovore z organizacijo okrogle mize na temo bojevanja proti skrajnim ideologijam 

in vlogo dialoga znanstvene dilpomacije, ki je potekala 2. 12. 2016 v Bejrutu (Libanon). Dogodek 

je sledil predhodnemu regionalnemu dogodku v okviru projekta MERID na temo političnega dialoga 

med EU in državami MENA, pri čemer je bil osredotočen na vlogo znanosti in političnega dialoga 

pri bojevanju proti skrajnim ideologijam, ki je trenutno v centru regionalnega dogajanja. Med 

ključnimi cilji dogodka je bilo razpravljati o tem, zakaj posamezniki podležejo skrajnim ideologijam 

ter kako ustanoviti učinkovito regionalno sodelovanje z namenom bojevanja proti tovrstnim 

ideologijam.  

Seminarji, delavnice in druge aktivnosti  

Leto 2016 je bilo aktivno v smislu sodelovanja v različnih aktivnostih, tj. Konferencah in okroglih 

mizah. EMUNI je sodeloval pri naslednjih aktivnostih: 

1. 16. 2. 2016 se je EMUNI udeležila konference Obzorje 2020, ki jo je organizirala 

Science|Business, namenjena pa je bila raziskovanju raziskovalnih, znanstvenih in 

inovacijskih potencialov.  Dogodek je bil namenjen razpravi in predstavitvi možnosti, kako 

pospešiti innovacije in ustvariti povezave med znanostjo, raziskavami in inovacijami. 

Razpravljalci, med katerimi je bil tudi Evropski komisar za znanost, raziskave in inovacije, 

Carlos Moedas, izvršni direktor in urednik, Science|Business, Richard L. Hudson, so 

razpravljali o novem evropskem mehanizmu za prenos inovacij v podjetništvo, tj. Evropski 

svet za inovacije. 

2. 17. in 18. 2. 2016 je EMUNI so-organiziral in sodeloval pri izvedbi EURIE konference na 

temo visokega šolstva, ki je več kot 1.000 udeleženci potekala v Istanbulu (Turčija). 

EURIE je ena največjih visokošolskih izobraževalnih mrež s 85 člani iz Evrope, Azije, 

Bližnjega vzhoda in DEIK – Odbor za zunanje ekonomske odnose. 

3. 14. 3. 2016 se je EMUNI udeležil usposabljanja in seminarja s pakistanskimi raziskovalci. 

Dogodek je bil del projekta z naslovom Poverty Reduction through Rural Development in 

Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Federally Administered Tribal Areas and Neighboring 

Areas, ki ga koordinira CESTAS, Italija (Center za zdravstvene vede in zdravstveno 

tehnologijo). 

http://meridproject.eu/
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4. Ob obisku zunanjega ministra Republike Slovenije, Karla Erjavca, v kraljevini Maroko, je 

EMUNI v sodelovanju z Institutom Mohamed VI za izobraževanje imamov 6. 4. 2016 

organizirala okroglo mizo, ki je potekala v Rabatu (Maroko). Namen dogodka je bil 

razpravljati o medkulturnem dialogu v Evro-sredozemski in severno-afriški regiji, 

pomembnosti dialoga pri naslavljanju skrajnih ideologij ter vlogi izobraževanja in 

premoščanja med verstvi in kulturami. Udeležence konference (diplomatski zbor, profesorji 

in študenti) je naslovil zunanji minister Republike Slovenije, Karl Erjavec, minister za 

islamske zadeve Maroka, Ahmed Toufiq, predsenik EMUNI, prof. dr. Abdelhamid El-

Zoheiry ter direktor inštituta za izobraževanje imamov, Lazaar Adessalem. 

5. Od 25. do 27. 5. 2016 je EMUNI sodelovala pri izvedbi tretje Arabsko-evropske 

visokošolske konference (AECHE), ki združuje visokošolske institucije in več kot 200 

posameznikov iz 43 držav, ki so pripravljeni deliti svoje poglede o razvoju visokega šolstva 

v regiji ter pripravljenost razvijati skupno platformo. Konferenco v so-organizaciji z Unijo 

za Sredozemlje je gostila Univerza v Barceloni z namenom pregleda preteklih izkušenj in 

identificiranja novih priložnosti za krepitev institucionalnega delovanja in izmenjavo 

izkušenj med arabskimi in evropskimi visokošolskimi organizacijami.  

6. 24. in 25. 6. 2016 se je več kot 100 strokovanjkov in kulturnih delavcev na področju 

prevajanja iz širše Evro-sredozemske regije zbralo v Piranu z namenom udeležiti se 

konference z naslovom Prevajanje za dialog. Konferenco so so-organizirali Anna Lindh 

Fundacija, EMUNI in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Konferenca je 

poudarila pomembnost vloge prevajanja kot osrednjega orodja za dialog v trenutno 

vzhajajočih družbeno-ekonomskih izzivih v Evro-sredozemski regiji. Konferenca je bila 

namenjena več deležnikom v t. i. prevajalski verigi: založnikom, pisateljem, akademikom, 

knjižnicam, prevajalcem, nevladnim organizacijam, fundacijam, zasebnim institucijam in 

širši javnosti. Konferenca je bila prva tovrstnega formata v regiji.  

7. Od 27. do 29. 7. 2016 se je EMUNI v Machestru (Velika Britanija) udeležila dogodka 

ESOF (Euro Science Open Forum), v okviru katerega je izvedla okroglo mizo z naslovom 

Znanstvena diplomacija v spreminjajočem svetu. Dogodek, ki se ga je udeležilo preko 300 

udeležencev, je ponudilo nekaj osnovnih razlag, zakaj je znanstvena diplomacija orodje 

zunanje politike, instrument za spodbujanje sodelovanja v znanstvenem raziskovanju in 

platforma za medkulturni dialog ter medversko strpnost. Prof. dr. Abdelhamid El-Zoheiry, 

predsednik EMUNI in moderator okrogle mize, je uvodoma nanizal konceptualno zasnovo. 

Razložil je rastočo potrebo po znanstveni diplomaciji in vlogi, ki bi jo lahko igrala v regiji. 

Princesa Sumaya bint El Hassan, predsednica Kraljeve znanstvene družbe v Jordaniji, je 

izpostavila pomen kolektivnega znanja med civilizacijami. Poudarila je vlogo arabsko-

islamske znanstvene dediščine, na kateri so kasneje gradili Zahodni učenjaki. Princesa je 

prav tako naslovila vlogo znanstvene diplomacije za izgrajevanje mostov med EU in 

Bližnjim vzhodom ter kot vodilo mladim v arabskem svetu za boljšo prihodnost. Naznanila 

je, da bo Jordanija prvič v regiji gostila Svetovni znanstveni forum 2017. 

8. 24. 10. 2016 je EMUNI v okviru slavnostnega dogodka odprl študijski program za 

izpopolnjevanje Evro-sredozemske inovacije in podjetništvo. 26 študentov iz 6 
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sredozemskih držav se je vpisalo v enoletni program, ki je, kot ga je opisal predsednik 

EMUNI, hibrid med akademskim programom in poslovno-razvojno iniciativo. Program je 

nastal v sodelovanju s petimi akademskimi partnerji iz širše sredozemske regije; Evro-

sredozemska univerza (Slovenija), Univerza v Sieni (Italija), Univerza v Aleksandriji (Egipt), 

Univerza Al-Akhawayn (Maroko) in Arabska akademija znanosti, tehnologije in morskega 

transporta (Egipt). Program se izvaja kot kombiniran način poučevanja, s predavanji v živo 

in preko spleta, na vseh 5 partnerskih institucijah, preko katerih bodo študenti dobili 

možnost graditi na njihovi inovativni poslovni ideji.  

9. 14. 11. 2016 sta EMUNI in AIMES v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve so-

organizirala okroglo mizo na temo mladih kot nosilcev sprememb. Dogodek je bil 

strukturiran tako, da je združil mladino iz obeh obal Sredozemskega morja z namenom 

skupne razprave o izzivih in priložnostih. Dogodek je odprl predsednik EMUNI, prof. dr. 

Abdelhamid El-Zoheiry in Sabina R. Stadler, generalna direktorica za multilateralne 

zadeve, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve.  

Razpravljalci so bili Heba Afify, novinarka pri egipstovskem časopisu Mada Masr, Tea Jarc, 

slovenska aktivistka in trenerka na področju mladine, Mehdi Nassih, maroški mladi 

podjetnik in Tilen Tomažin, član slovenske mladinske iniciative.  

4.6 Druge mednarodne aktivnosti 

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

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

in drugih mednarodnih dogodkov, neposredno povezanih s področji delovanja in raziskovanja 

EMUNI. V letu 2016 se je udeležila naslednjih sestankov, srečanj in dogodkov: 

Misije na Evro-sredozemske institucije  

V letu 2016 se je predstavnik EMUNI štirikrat (4) sešel s predstavniki Unije za Sredozemlje (katere 

predstavnik ime sedež v Upravnim odboru EMUNI). Unija za Sredozemlje je tudi v letu 2016 

močno podpirala dejavnosti EMUNI univerze.   

Misije na institucije EU 

EMUNI univerza je neposredno odgovorna tudi institucijam Evropske unije, saj ima pri svojem 

delovanju njeno polno podporo, hkrati pa so bile institucije Evropske unije tiste, ki so podpirale 

ustanovitev EMUNI univerze. Z namenom obveščanja o aktivnostih in dosežkih EMUNI univerze 

so se v letu 2016 predstavniki EMUNI univerze udeležili sestankov in srečanj s predstavniki 

Evropskih institucij (Evropske komisije, Evropskega parlamenta, Generalnega direktora za razvoj 

in sodelovanje ter Evropske službe za zunanje delovanje). 
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Misije na nacionalne institucije 

V letu 2016 so imeli predstavniki EMUNI štiri (4) srečanja s predstavniki nacionalnih oblasti 

(Ministrstvo za zunanje zadeve ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).   

Misije v druge sredozemske države 

V letu 2016 so se predstavniki EMUNI štirikrat (4) udeležili srečanj, sestankov in dogodkov v 

drugih sredozemskih državah z namenom krepiti med-institucionalne odnose.   

 

Udeležba EMUNI na mednarodnih dogodkih (vključno s tistimi, kjer je bil predtsavnik EMUNI 

povabljen kot govornik) 

 

a. Science Diplomacy Workshop (Bruselj, 26. 2. 2016), organiziran v okviru UNU. 

 

Organizacija dogodkov v okviru Centra AIMES 

 

EMUNI univerza je Center za arabske, islamske in bližnjevzhodne študije (AIMES) ustanovila z 

namenom, da bi preko znanosti in kulturnega sodelovanja vzpostavila zaupanje in dosegla 

medkulturno razumevanje med evropskimi in arabskimi/ muslimanskimi državami. Center deluje 

na področjih izobraževanja, raziskovanja, usposabljanja, platform za dialog in komuniciranje. 

Prostori Centra so na gradu Jable blizu Ljubljane.  

 

V letu 2016 je AIMES organiziral dva dogodka: 

1. 14. 11. 2016 sta EMUNI in AIMES v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve so-

organizirala okroglo mizo na temo mladih kot nosilcev sprememb. Dogodek je bil 

strukturiran tako, da je združil mladino iz obeh obal Sredozemskega morja z namenom 

skupne razprave o izzivih in priložnostih. Dogodek je odprl predsednik EMUNI, prof. dr. 

Abdelhamid El-Zoheiry in Sabina R. Stadler, generalna direktorica za multilateralne 

zadeve, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve.  

Razpravljalci so bili Heba Afify, novinarka pri egipstovskem časopisu Mada Masr, Tea Jarc, 

slovenska aktivistka in trenerka na področju mladine, Mehdi Nassih, maroški mladi 

podjetnik in Tilen Tomažin, član slovenske mladinske iniciative.  

2. 2. 12. 2016 sta AIMES in EMUNI obudila EMUNI Pogovore z organizacijo okrogle mize 

na temo bojevanja proti skrajnim ideologijam in vlogo dialoga znanosti in politike, ki je 

potekala v Bejrutu (Libanon). Dogodek je sledil predhodnemu regionalnemu dogodku v 

okviru projekta MERID na temo političnega dialoga med EU in državami MENA, pri čemer 

je bil osredotočen na vlogo znanosti in političnega dialoga pri bojevanju proti skrajnim 

ideologijam, ki je trenutno v centru regionalnega dogajanja. Med ključnimi cilji dogodka je 

bilo razpravljati o tem, zakaj posamezniki podležejo skrajnim ideologijam ter kako 

ustanoviti učinkovito regionalno sodelovanje z namenom bojevanja proti tovrstnim 

ideologijam. 
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4.7 Raziskovanje 

V letu 2016 je EMUNI nadaljevala z izvajanjem raziskovalnega dela v okviru projektov in začela 

pripravljati nove projekte, ki bodo prijavljeni v letu 2017.  

 

1. Izvajati raziskave v okviru projekta EMNES  

Projekt EMNES je zastavljen z namenom prispevati h krepitvi dialoga in k spodbujanju družbeno-

gospodarskih raziskav in študij s področja prednostnih tem Partnerstva za Evro-sredozemsko 

regijo, s posebnim poudarkom na ustvarjanju delovnih mest ter družbene vključenosti mladih. 

Projekt je zastavljen v smeri zagotavljanja razširjanja rezultatov študij in raziskav civilni druži in 

političnim odločevalcem. 

 

V letu 2016 smo nadaljevali raziskovalno delo z vsemi raziskovalnimi skupinami na vseh 

projektnih področjih. V sklopu projekta smo organizirali dve konferenci: 

1. 10. in 11. 5. 2016 sta v Barceloni (Španija) potekala EMNES konferenca in usmerjevalni 

odbor, namenjena pregledu gospodarskih razmer v državah južnega Sredozemlja.  

2. Od 15. do 17. decembra 2016 sta v Tunisu (Tunizija) potekala konferenca in usmerjevalni 

odbor, namenjena pregledu finančnih, gospodarskih in investicijskih potencialov v 

Sredozemski regiji.  

 

2. Izvajati raziskave v okviru projekta EL-CSID  

Evropska unija je naredila večji korak pri naslavljanju pomembnosti kulture in znanosti v zunanjih 

zadevah. Česar do sedaj še ni storila, je študija o tem, koliko kulturna in znanstvena diplomacija 

dejansko prispevata k sistemskemu in strateškemu pristopu v zunanjih zadevah EU. EL-CSID 

projekt je namenjen raziskovanju tega, koliko EU in njene države članice skupno in posamezno 

razvijajo institucionalne in strateške politike za zunaj-regionalno kulturno in znanstveno 

diplomacijo.  

 

V letu 2016 je EMUNI delala raziskave v okviru projekta in se aktivno udeleževala dogodkov, 

organiziranih v ta namen (v Bruslju, Belgija).  

 

Znanstvena revija IJEMS 

 

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

Mediterrnaean Studies) in konferenčne publikacije predstavljajo interdisciplinarni doprinos k 

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

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

človeških virov in zagotovilo boljšega medsebojnega razumevanja na širokem kritičnem področju 

Evro-sredozemske 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. 

 

Revija IJEMS je za EMUNI univerzo zelo pomembna, ker omogoča na eni strani objave 

znanstvenoraziskovalnih dosežkov tako učiteljev kot raziskovalcev, ki so povezani z EMUNI 

univerzo, kakor tudi raziskovalnih projektnih in magistrskih nalog EMUNI študentov, in na ta način 

služi kot ustrezna študijska literatura za predmete študijskih programov in študijskih programov 

za izpopolnjevanje, ki jih izvaja EMUNI. 
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V letu 2016 smo izdali naslednje številke:  

 

1. IJEMS Volume 9, Number 1, 2016. Elektronska različica je dostopna na: 

http://www.emuni.si/en/ijems/volume-9-2016-number-1. IJEMS vsebuje 4 strokovne članke in 

povzetek okrogle mize, ki obravnavajo različne vidike evro-sredozemskih področij. Natisnjenih je 

bilo 200 izvodov IJEMS, ki jih bo EMUNI univerza uporabila kot knjižnično gradivo za študijske 

namene. 

 

2. IJEMS Volume 9, Number 2, 2016. Elektronska različica je dostopna na: 

http://www.emuni.si/en/ijems/volume-9-2016-number-2. IJEMS vsebuje 1 znanstveni članek, 2 

strokovna članka in intervju. Teme obravnavajo različne evro-sredozemskih izzive. Natisnjenih je 

bilo 200 izvodov IJEMS, ki jih bo EMUNI univerza uporabila kot knjižnično gradivo za študijske 

namene. 

 

V letu 2016 je EMUNI v sodelovanju z Ministrstvom Republike Slovenije za zunanje zadeve in 

založbo Banipal izdalo dodatek k številki IJEMS 9 (2). Dodatek vsebuje pesmi, kratke zgodbe in 

novele avtorjev, ki prihajajo iz zalivskih držav – Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar, Savdska Arabija in 

Združeni arabski emirati. Elektronska različica je dostopna na: 

http://www.emuni.si/en/ijems/volume-9-2016-number-2-supplement.  

4.8 IT storitve, tehnična podpora in informacijsko-komunikacijske zadeve 

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

operativno stanje in visoko učinkovitost računalniško podprtih sistemov. 

 

Podporne storitve se izvajajo na različnih področjih: 

- vzdrževanje in podpora računalniških rešitev, 

- komunikacijske tehnične storitve – vzdrževanje informacijske infrastrukture, 

- pisarniški in poslovni sistemi, 

- informacijska varnost, 

- spletni marketing, 

- grafično oblikovanje. 

 

Uporaba socialnih medijev 

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

uporabljajo za distribucijo informacij, novic, dogodkov, povezav itn. 

  

Facebook 

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

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

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

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

Facebook stran in 3.451 sledilcev, medtem ko smo v letu 2016 dosegli 108.740 ljudi: 

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. V letu 2016 je bilo objavljenih 

172 novic z dosegom 44.800 vtisov. Twitter EMUNI ima 395 neposrednih sledilcev. Twitter stran 

EMUNI je na voljo na spletni strani: twitter.com/emuni. 

 

http://www.emuni.si/en/ijems/volume-9-2016-number-1
http://www.emuni.si/en/ijems/volume-9-2016-number-2
http://www.emuni.si/en/ijems/volume-9-2016-number-2-supplement
http://www.facebook.com/emuni.university
http://twitter.com/#!/emuni
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4.9 Promocijske publikacije 

EMUNI je v letu 2016 pripravila naslednje promocijske vsebine: 

- E-novice: julij 2016, oktober 2016 in december 2016;  

- promocijski material za modul Jean Monnet; 

- promocijski material za program Podjetništva in inovacij; 

- promocijski material za prorgam Poslovno komuniciranje v medkulturnem okolju; 

- promocijski material za projekt EMNES; 

- promocijski material za projekt ERC = Science
2

; 

- promocijski material za projekt MERID. 

 

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

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

zagotavljanja največjega dosega narejene v elektronski obliki. Prejemnikov e-vsebin je bilo v letu 

2016 preko 9.000, število naročnikov na novice pa se še povečuje. 

4.10 PR odnosi 

Odnosi z javnostjo so pomemben dejavnik mednarodne prepoznavnosti. EMUNI univerza 

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

(pogovori, novinarske konference, sporočila za javnost itd.). Odnosi z javnostmi so še posebno 

intenzivni v času izvajanja dogodkov EMUNI univerze (EMUNI HE&R, srečanja in obiski gostov, 

dogovori o skupnih projektih), zasedanja organov EMUNI univerze, ob večjih dogodkih in ob 

začetku študijskega leta. V letu 2016 smo nadaljevali z informiranjem širše javnosti o njenih 

aktivnostih in dogodkih. V sklopu aktivnosti povezanih z odnosi z javnostjo je bila posdoboljena 

medijska kontaktna mreža, po vsakem dogodku pa je bilo pripravljeno poročilo. 

4.11 Zasedanja organov EMUNI v 2016  

Seja Skupščine EMUNI 

 

EMUNI Skupščina je potekala 11. 5. 2016 v Barceloni (Španija). 

 

Seje Upravnega odbora EMUNI 

- redna seja 11. 5. 2016 

- redna seja 9. 12. 2016  

- korespondenčna seja od 25. do 29. 2. 2016  

- korespondenčna seja od 7. do 11. 11. 2016 

 

Seje Senata EMUNI 

- Redna seja 11. 5. 2016  

- Korespondenčna seja od 23. do 27. 9. 2016 

  



27 

 

4 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

V letu 2016 ni bilo izvedenih investicij. Maja 2016 je EMUNI preselila svoj sedež na novo lokacijo, 

palačo Trevisini v Piranu (Kidričevo nabrežje 2, 6310 Piran). 

 

5 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje EMUNI kljub finančnim omejitvam v letu 2016 uspešno. Uspeli 

smo pridobiti nove projekte, tj. Interreg MED, ki prinaša novo dimenzijo v delovno področje 

EMUNI. EMUNI je pričel z izvajanjem študijskega programa za izpopolnjevanje »Evro-

sredozemske inovacije in podjetništvo« v sodelovanju s petimi akademskimi partnerji iz širše 

sredozemske regije; Evro-sredozemska univerza (Slovenija), Univerza v Sieni (Italija), Univerza v 

Aleksandriji (Egipt), Univerza Al-Akhawayn (Maroko) in Arabska akademija znanosti, tehnologije 

in morskega transporta (Egipt). Z namenom olajšati izvajanje študijskih programov, bo EMUNI 

nadaljevala z izvajanjem štipendijske sheme, katere namen je pridobiti zadostna materialna 

sredstva za študente, ki bodo vpisane v programe EMUNI. Pridobili smo štipendije iz Al-Alfi 

fundacije (Egipt). 

 

Kot del načrtovanih študijskih aktivnosti smo dosegli vse zastavljene cilje skladno z delovnim 

programom – organizirali smo Jean Monnet poletno šolo z naslovom »Evro-sredozemske študije: 

sedanje in bodoče perspektive«.  

6 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI 

IZVAJANJU 

Leto 2016 je bilo zaznamovano z veliko (projektnimi) aktivnostmi. EMUNI je uspel zagotoviti EU 

sredstva, ki so pomagala izboljšati finančne pogoje in omogočila nov zagon bodočim projektom.  

 

Na realizacijo ciljev so vplivali drugi dejavniki, predvsem dodatno delo za izvedbo magistrskega 

študijskega programa Poslovno komuniciranje v medkulturnem okolju in študijskega programa za 

izpopolnjevanje Evro-sredozemske inovacije in podjetništvo. Glavna letna konferenca je bila 

organizirana maja 2016, medtem ko so ostale predvidene aktivnosti bile izvedene skladno s 

programom dela.  

 

Kljub tem dejstvom ni bilo večjih ali nepričakovanih posledic na doseganje ciljev.  

7 OCENA USPEHA DOSEGANJA CILJEV GLEDE NA PREJŠNJA LETA 

V primerjavi s prejšnjimi leti je EMUNI univerza v letu 2016 dosegla napredek na vseh področjih, 

še posebej na področju izobraževanja in projektnega upravljanja.  Najpomembnejši dogodek je bil 

začetek izvajanja študijskega programa za izpopolnjevanje Evro-sredozemske inovacije in 

podjetništvo, v katerega smo sprejeli 24 študentov.  

 

Kar zadeva finančno poslovanje, je EMUNI pridobil več sredstev iz EU in tako znižal odvisnost od 

javnih sredstev za naslednja tri leta. Na pravnem področju je EMUNI izvedel pregled in pripravil 

dopolnila k Statutu, skupaj s pripravljenimi dodatnimi notranjimi predpisi z namenom boljšega 

notranjega sodelovanja in izvajanja izobraževalnih aktivnosti.  

 

V sodelovanju s partnerskimi univerzami iz Evro-sredozemske regije smo izvedli študijski prorgam 

za izpopolnjevanje in poletno šolo. Okrepili smo udeležbo v mednarodnih projektih. EMUNI je bil 

kot partner povabljen v pet (5) evropske in mednarodne projekte (dva v okviru Erasmus+ in tri v 

okviru Obzorje 2020).  

 

Uspeh je bil toliko večji ob predpostavki omejitev, s katerimi se je EMUNI soočal v letu 2016, tj. 

pomanjkanje kadrov in financ.  
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8 OCENA GOSPODARSNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 

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

izboljšanje učinkovitosti ter kakovosti poslovanja izhajamo iz določil Uredbe o javnem financiranju 

visokošolskih in drugih zavodov, načel za financiranje visokošolskih zavodov vsebovanih v 

Nacionalnem programu visokega šolstva in Meril za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega 

in strokovnega dela.  

 

EMUNI z javnimi sredstvi iz proračuna Republike Slovenije razpolaga v skladu s pogodbo o 

financiranju sklenjeno z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter hkrati v skladu z 

Zakonom o javnih financah in ostalimi pravnimi predpisi na tem področju. EMUNI z javnimi 

sredstvi posluje skladno z merili in standardi, ki jih za porabo namenskih sredstev določa MIZŠ. 

EMUNI v polni meri upošteva načela gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja s sredstvi. 

9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI 

Leto 2016 je bilo za EMUNI uspešnejše v primerjavi s prejšnjimi leti, čeprav vseh ciljev zaradi 

različnih dejavnikov nismo v polnosti dosegli. Spodaj podajamo tiste cilje, ki jih nismo dosegli 

oziroma smo jih delno izpolnili:  

 

- Na štusijskem področju nismo v polnosti dosegli ciljev, saj smo kot mrežna institucija v 

veliki meri odvisni od partnerskih institucij in sprejetih sporazumov. Veliko vprašanj je 

ostalo odprtih v zvezi z notifikacijo in akreditacijo študijskih programov pri NAKVIS. V 

programu dela smo predvideli, da bi bili postopki za določene študijske programe končani 

že v letu 2015, vendar so potekali tudi v letu 2016.  

10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV NA DRUGA PODROČJA 

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

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

delo pri razvijanju novih študijskih programov in projektov, s katerimi bi premostili vrzeli med 

jugom in severom ter vzhodom in zahodom sredozemske regije. 

 

Med prednostna področja EMUNI univerze sodijo visokošolsko izobraževanje in raziskovanje, 

medkulturno poslovno komuniciranje in povezanje, trajnostno ohranjanje sredozemskega prostora, 

pomorske in kopenske avtoceste, alternativne energije ter civilna zaščita. Omenjene teme se 

obravnavajo v okviru EMUNI poletnih šol, raziskovalnih seminarjev, evropskih projektov in 

intenzivnih programov, ki združujejo študente, mlade diplomante in akademsko osebje, katerih 

cilj je oblikovati skupni jezik regije – jezik raziskovanja in odličnosti. EMUNI partnerske univerze 

soustvarajo temelje medkulturnega dialoga in skupne trajnostne rasti, saj se osredotočajo na teme 

in tematske sklope, ki neposredno zadevajo Evro-sredozemsko regijo. 

 

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

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

poslovni razvoj in ekonomske študije, pomorstvo, kulturo in turizem, človekove pravice in 

migracije, problematiko spolov, razvojne študije, upravljanje z vodo in regionalno povezovanje. 

Študijske aktivnosti, ki jih izvaja v sodelovanju s partnerskimi univerzami (npr. poletne šole, 

študijski programi za izpopolnjevanje idr.) so prek izbirnih in obveznih študijskih predmetov 

usmerjeni prav v prej našteta področja. 

 

Vletu 2016 in študijskem letu 2016/2017 je EMUNI prispevala k ustvarjanju skupnega in 

integriranega evro-sredozemskega visokošolskega, znanstvenega in raziskovalnega prostora. 

EMUNI že sedaj služi kot center za ustvarjanje institucionalnih mrež, izmenjavo študentov in 

pripravo projektov v Evro-sredozemski regiji. Skladno z dosežinimi rezultati v letu 2016 bo EMUNI 
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nadaljevala z raziskovalno in akademsko dejavnostjo ter razvijanjem skupnih študijskih 

programov.  

11 DRUGA POJASNILA 

Pojasnila, ki dopolnjujejo poročilo o delovanju EMUNI univerze v letu 2016 so podrobneje opisana 

v spodnjih točkah. 

12.1 Poročilo o uresničevanju nalog iz pogodbe št. C3330-16-500022 

V letu 2016 je EMUNI izvedla naslednje obevznosti  v okviru pogodbe št. C3330-16-500022, ki 

so navedene v členu 5: 

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

poročilo o opravljenem delu in dinamiki stroškov in prihodkov,  

- ministrstvu do 28. 2. 2016 poslala letno poročilo za leto 2015 in poročilo o izvajanju 

pogodbe, 

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

vodstva in strokovnih služb EMUNI univerze, dejavnosti, povezane s pripravo in izvedbo 

študijskih programov v študijskem letu 2015/2016 ter stroške prostorov v vrednosti in na 

način, opredeljenem v letnem programu dela za 2016, ki je bil sprejet s strani Upravnega 

odbora EMUNI na svoji 31. seji dne 30. 11. 2015, 

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

tako da je mogoče preveriti izvajanje te pogodbe,  

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

dobrega gospodarja, 

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

- ministrstvu omogočila nadzor nad uresničevanjem zgoraj navedene pogodbe v okviru 

mesečnega poročanja o opravljenih aktivnostih, prejemkih in izdatkih in posredovanih 

pojasnil, ki jih je ministrstvo zahtevalo v letu 2015.  

 

V zvezi z 11. alinejo 5. člena pogodbe glede oddaje letnega poročila za leto 2015 ministrstvo ni 

zahtevalo vpogleda v poslovanje in dokumentacijo v zvezi z izpolnjevanjem zgoraj omenjene 

pogodbe. EMUNI univerza bo na zahtevo ministrstva omogočila vpogled v delovanje in 

dokumentacijo.  

12.2 Analiza kadrovske politike 

Na dan 31. 12. 2016 je imela EMUNI 6,6 zaposlenih. Povprečno število zaposlenih v letu 2016 

je bilo 5,49 FTE.   

 

Tabela: Seznam zaposlenih glede na delovno mesto in organizacijsko enoto na dan 31.12.2016 

 

Delovno mesto Organizacijska enota Leto 2016 Vrsta pogodbe 

Predsednik EMUNI Predsednik EMUNI 1 
Pogodba o 

zaposlitvi 

Strokovni sodelavec 
Oddelek za mednarodno sodelovanje/ Raziskovalni 

oddelek / Projektna pisarna 
2,6 

Pogodba o 

zaposlitvi 

Strokovni sodelavec Izobraževalna enota / Akreditacije 1 
Pogodba o 

zaposlitvi 

Strokovni sodelavec IKT, Administracija, Finance in Računovodski sektor 2 
Pogodba o 

zaposlitvi 

SKUPAJ zaposlenih 6,6   
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Pregled zaposlitev na EMUNI v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

Avgusta 2016 je EMUNI zaposlila raziskovalca za delo na EL-CSID projektu.  

 

Pregled prekinitev zaposlitev v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

Pogodba o zaposlitvi je decembra 2016 prenehala strokovnemu sodelavcu v projektni pisarni.  

 

Pogodbeniki  

Pogodbeniki so v letu 2016 z EMUNI sodelovali na osnovi avtorskih in pogodb o sodelovanju. 

Delovno mesto / Področje dela Področje Vrsta pogodbe 

Projektni strokovnjaki EMNES projekt Avtorska pogodba 

Učitelji 
Študijski programi in poletna 

šola 
Avtorska pogodba 

 

12.1 Investicijsko poročilo 

EMUNI v letu 2016 ni imela investcijskih vlaganj.  
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12 RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 

13.1 Računovodske usmeritve 

Računovodsko poročilo EMUNI univerze za leto 2016 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 RS št. 118/05), kontnim okvirjem za nepridobitne 

organizacije (Uradni list RS št. 9/06, 90/10 – popravek in 78/12), Uredbo o javnem financiranju 

visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 34/11 – odl. US, 64/12 in 

12/13).  

 

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. 

13.2 Bilanca stanja – splošna pravila  

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

31.12.2016 sodi tudi stolpec o podatkih iz bilance stanja na dan 31.12.2015.  

 

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. 

 

Zaloge materiala se vodijo po nabavni vrednosti.  
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13.2.1 BILANCA STANJA – Tabela 1 

 

Konto Postavka 
Oznaka  

za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 

07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 

31, 32, 60, 61, 63, 65, 66, 

67 

SREDSTVA 

(002+032+053) 
001 723.253 359.558 

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 

del 07, del 08, 09, del 13 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 

(003+010+018+019+027+031) 
002 1.206 0 

del 00, del 08, del 13 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne 

aktivne časovne razmejitve 

(004+009) 

003 0 0 

del 00, del 08, del 13 1. Neopredmetena sredstva 004 0 0 

del 00 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 009 0 0 

del 00, 02, 03, 04, 05, del 

08, del 13 

II. Opredmetena osnovna sredstva 

(011 do 017) 
010 1.206 0 

del 00, del 02, del 03 1. Zemljišča 011 0 0 

del 00, del 02, del 03 2. Zgradbe 012 0 0 

del 04, del 05 3. Proizvajalne naprave in stroji 013 0 0 

del 04, del 05 

4. Druge naprave in oprema, drobni 

inventar in druga opredmetena osnovna 

sredstva 

014 1.206 0 

del 04, del 05 5. Biološka sredstva 015 0 0 

del 02, del 04 
6. Opredmetena osnovna sredstva v 

gradnji in izdelavi 
016 0 0 

del 08, del 13 
7. Predujmi za pridobitev opredmetenih 

osnovnih sredstev 
017 0 0 

01 III. Naložbene nepremičnine 018 0 0 

06, del 07 
IV. Dolgoročne finančne naložbe 

(020+024) 
019 0 0 

06 
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen 

posojil 
020 0 0 

del 07 2. Dolgoročna posojila 024 0 0 

del 08 V. Dolgoročne poslovne terjatve 027 0 0 

09 VI. Odložene terjatve za davek 031 0 0 

del 07, del 08, 10, 11, 12, 

del 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 

66, 67 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 

(033+034+040+048+052) 
032 721.995 358.668 

67 
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za 

prodajo 
033 0 0 

del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 

63, 65, 66 

II. Zaloge 

(035 do 039) 
034 50.000 50.000 

30, 31, 32 1. Material 035 50.000 50.000 

60 2. Nedokončana proizvodnja 036 0 0 

61,  63 3. Proizvodi 037 0 0 

65, 66 4. Trgovsko blago 038 0 0 

del 13 5. Predujmi za zaloge 039 0 0 

del 07, 17, 18 
III. Kratkoročne finančne naložbe 

(041+045) 
040 0 0 

17 
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen 

posojil 
041 0 0 

del 07, 18 2. Kratkoročna posojila 045 0 0 

del 08, 12, del 13, 14, 15, 

16 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 048 78.854 77.708 

10, 11 V. Denarna sredstva 052 593.141 230.960 
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19 
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 
053 52 890 

del 99 Zunajbilančna sredstva 054 0 0 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 90, 92, 93, 95, 96, 

97, 98 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

(056+072+075+085+095) 
055 723.253 359.558 

'90, 92, 93, 95 
A. LASTNI VIRI 

(056a+301+068-069+070-071) 
056 -55.406 -60.449 

del 90 I. Ustanovitveni vložek 056a 0 0 

95 
II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po 

pošteni vrednosti 
301 0 0 

92, del 93 
III. Nerazporejeni čisti presežek 

prihodkov 
068 0 0 

del 93 IV. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov 069 60.449 60.449 

del 93 
V. Čisti presežek prihodkov poslovnega 

leta 
070 5.043 0 

del 93 
VI. Čisti presežek odhodkov poslovnega 

leta 
071 0 0 

96 

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

(073+074) 

072 671.294 377.819 

del 96 1. Rezervacije 073 0 0 

del 96 
2. Dolgoročne pasivne časovne 

razmejitve 
074 671.294 377.819 

del 97, del 98 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

(076+080+084) 
075 0 0 

del 97 I. Dolgoročne finančne obveznosti 076 0 0 

del 98 II. Dolgoročne poslovne obveznosti 080 0 0 

del 98 III. Odložene obveznosti za davek 084 0 0 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, del 97, del 98 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

(086+087+091) 
085 107.365 42.188 

21 
I. Obveznosti, vključene v skupine za 

odtujitev 
086 0 0 

27, del 97 II. Kratkoročne finančne obveznosti 087 0 0 

22, 23, 24, 25, 26, 28, del 

98 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 091 107.365 42.188 

29 
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 
095 0 0 

del 99 Zunajbilančne obveznosti 096 0 0 

 

13.2.2 Pojasnila k bilanci stanja 

 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 

Neopredmetenih dolgoročnih sredstev EMUNI univerza v letu 2016 ni imela. 
 
Opredmetena osnovna sredstva 

Nabavna vrednost opreme na dan 31. 12. 2016 je 1.259 EUR, njena odpisana vrednost pa 53 

EUR. Sedanja vrednost opreme je na dan 31. 12. 2016 1.206 EUR. 

 

Dolgoročne finančne naložbe 

Dolgoročnih finančnih naložb EMUNI univerza v letu 2016 ni imela. 
 

Dolgoročne poslovne terjatve 

Dolgoročnih poslovnih terjatev EMUNI univerza v letu 2016 ni imela.  
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Zaloge 

EMUNI univerza ima na dan 31. 12. 2016 zaloge strokovne literature v višini  50.000,00 EUR, 

ki je bila v celoti dobavljena s strani nemškega dobavitelja SPRINGER Costumer Service Center 

GmbH.  

Kratkoročna poslovne terjatve 

Zavod ima na dan 31. 12. 2016 kratkoročnih poslovnih terjatev v vrednosti 78.854 EUR in sicer 

iz naslova:  

- kratkoročne  terjatve do kupcev doma 17.025 EUR; 

- kratkoročne terjatve do kupcev v tujini v višini 18.088 EUR; 

- kratkoročne terjatve iz naslova danih predujmov v višini 921 EUR je bilo plačilo banki 

Nova KBM, 1.500,00 EUR dana varščina Univerzi na Adriatic Slovenici d.d. za 

najemnino, ter 2.417 EUR dani predujem Nahale pa izhaja še iz preteklih let; 

- druge kratkoročne terjatve do fizičnih oseb v skupni višini 38.903 EUR, ki so v pretežni 

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

 

Gotovina v blagajni  

EMUNI univerza tudi v letu 2016 ni poslovala z gotovino oziroma ni izplačevala materialnih 

stroškov preko blagajne.  

 

Denarna sredstva 

Skupna višina sredstev na štirih transakcijskih računih pri Novi KBM in UniCredit Bank je znašala 

na dan 31. 12. 2016  593.141 EUR. 

 

Aktivne časovne razmejitve 

Vrednost aktivnih časovnih razmejitev na dan 31. 12. 2016 je bila v višini 52 EUR, ki izvira iz 

naslova članarine za bančno kartico. 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 

 

V letu 2016 je bilo povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur 5,49 delavca. Na dan 

31. 12. 2016 je zavod izkazoval obveznost do zaposlencev za obračunano plačo, povračila 

stroškov iz delovnega razmerja in obveznost iz naslova obračunanih potnih nalogov v višini 35.733 

EUR. Obveznost iz naslova potnih nalogov izhaja v pretežni meri do bivšega predsednika EMUNI 

univerze prof.dr. Joseph Mifsuda. Med obveznostmi iz naslova neizplačanih plač je  tudi obveznost do 

prof. dr. Joseph Mifsuda v višini 4.800,00 EUR (bruto), ki izhaja iz njegove zadnje neizplačane plače.  

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev EMUNI univerze na dan 31. 12. 2016 v višini 35.791 

EUR predstavljajo obveznosti : 

- do domačih dobaviteljev v višini 29.421 EUR in  

- do dobaviteljev iz tujine v višini 6.370 EUR. 

 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 

Med druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v skupni višini 35.841 EUR so na dan 31. 12. 

2016 uvrščene: 

- obveznost iz naslova prejetih predujmov v višini 325 EUR in 

- obveznosti za izplačilo avtorskih pogodb v višini 35.516 EUR. 

 

Dolgoročne poslovne obveznosti 

Dolgoročnih poslovnih obveznosti zavod v celotnem letu 2016 ni imel. 
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Kratkoročne finančne obveznosti 

EMUNI univerza na dan 31. 12. 2016 nima kratkoročnih finančnih obveznosti.  

 

Dolgoročne finančne obveznosti 

EMUNI univerza tudi v letu 2016 ni imela dolgoročnih finančnih obveznosti. 

 

Pasivne časovne razmejitve    

Zavod je v letu 2016 evidentiral pasivne časovne razmejitev v višini 671.294 EUR. Razmejitve 

se nanašajo na šest različnih projektov in sicer: 

- MERID – Middle East Research and innovation Dialogue v višini razmejitve 408.650 EUR 

in obdobjem trajanja od januarja 2015 do januarja 2018; 

- JMM – Summer School: Euro-Mediterranean Studies-Current and Future Perspectives v 

višini razmejitve 9.063 EUR in obdobjem trajanja od 1. septembra 2015 do 31.avgusta 

2018; 

- ERC – Science Squared v višini razmejitve 6.926 EUR in obdobjem trajanja od oktobra 

2015 do aprila 2019; 

- EL-CSID v višini razmejitve 92.250 EUR in obdobjem trajanja od 1. marca 2016 do 28. 

februarja 2019: 

- PRIMA v višini razmejitve 63.000 EUR in obdobjem trajanja od 1. junija 2016 do 31. 

decembra 2017 in 

- EMNES v višini razmejitve 91.405 EUR in obdobjem trajanja od marca 2015 do februarja 

2018. 

 

Presežek odhodkov nad prihodki 

V letu 2016 je zavod EMUNI univerza ustvaril za 5.043 EUR presežka prihodkov nad odhodki. 

Zavod  ima tako  skupaj s presežkom odhodkov nad prihodki iz preteklih let v višini 60.449 EUR 

na dan 31. 12. 2016 za 55.406 EUR presežka odhodka nad prihodki. 

13.2.3 Izkaz prihodkov in odhodkov – tabela 2 

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

Slovenskimi računovodskimi standardi upoštevala načelo nastanka poslovnega dogodka.   

 

Konto Postavka 
Oznaka  

za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 

del 76 A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 110 533.485 693.964 

60, del 61, 63 
B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 

IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 
121 0 0 

60, del 61, 63 
C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 

PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 
122 0 0 

79 
Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE 

STORITVE 
123 0 0 

del 76 

D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, 

KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO 

POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI 

124 25.000 0 

del 76 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 0 6.300 

60, 61, 63, 76, 

79 

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 

(110+121-122+123+124+125) 
126 558.485 700.264 

40, 41, 43, 44, 

47, 48, del 70, 

72 

G. POSLOVNI ODHODKI 

(128+139+144+148) 
127 551.174 693.427 

40, 41, del 70 
I. Stroški blaga, materiala in storitev 

(129+130+134) 
128 347.297 502.376 

del 70 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 0 0 
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40 2. Stroški porabljenega materiala 130 3.579 9.410 

41 3. Stroški storitev 134 343.718 492.966 

47 
II. Stroški dela 

(140 do 143) 
139 202.181 190.952 

del 47 1. Stroški plač 140 125.543 152.595 

del 47 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 39.330 24.568 

del 47 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 22.209 0 

del 47 4. Drugi stroški dela 143 15.099 13.789 

43, 72 
III. Odpisi vrednosti 

(145 do 147) 
144 52 99 

43 1. Amortizacija 145 52 0 

del 72 

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 

neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih 

sredstvih 

146 0 0 

del 72 
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 

sredstvih 
147 0 99 

44, 48 
IV. Drugi poslovni odhodki 

(149+150) 
148 1.644 0 

44 1. Rezervacije 149 0 0 

48 2. Drugi stroški 150 1.644 0 

60, 61, 63, 76, 

79, 40, 41, 43, 

44, 47, 48, del 

70, 72 

H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV 

(126-127) 
151 7.311 6.837 

60, 61, 63, 76, 

79, 40, 41, 43, 

44, 47, 48, del 

70, 72 

I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV 

(127-126) 
152 0 0 

77 
J. FINANČNI PRIHODKI 

(155+160+163) 
153 4 19 

del 77 I. Finančni prihodki iz deležev 155 0 0 

del 77 II. Finančni prihodki iz danih posojil 160 0 0 

del 77 III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 163 4 19 

74 
K. FINANČNI ODHODKI 

(168+169+174) 
166 68 2.278 

del 74 
I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih 

naložb 
168 0 0 

del 74 II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 169 0 0 

del 74 III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 174 68 2.278 

78 L. DRUGI PRIHODKI 178 9 0 

75 M. DRUGI ODHODKI 181 2.213 361 

80 
N. PRESEŽEK PRIHODKOV 

(151-152+153-166+178-181) 
182 5.043 4.217 

80 
O. PRESEŽEK ODHODKOV 

(152-151-153+166-178+181) 
183 0 0 

del 81 P. DAVEK OD DOHODKOV 184 0 0 

del 81 R. ODLOŽENI DAVKI 185 0 0 

del 81 

S. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV 

OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

(182-184-185) 

186 5.043 4.217 

89 

Š. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV 

OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

(183+184+185 oz. 184-182+185) 

187 0 0 

  

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM 

OBDOBJU (na dve decimalki) 

188 5,49 5,15 

  ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12 
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13.2.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov 

Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb  

Prihodke je EMUNI univerza v letu 2016 pridobila od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih 

služb v skupni višini 558.485 EUR in sicer iz naslednjih virov: 

- sredstva iz proračuna RS (MIZŠ) v višini 209.608 EUR oziroma 37,53% vseh prihodkov; 

- prihodki od projekta ENPI, sofinanciran s strani EU v višini 24.010 EUR oziroma 4,30% 

vseh prihodkov; 

- prejeta sredstva po projektu CMEPIUS v višini 30.000 EUR oziroma 5,37% vseh 

prihodkov;  

- prejeta sredstva po projektu ERC Science Squared v višini 4.617 EUR oziroma 0,83% 

vseh prihodkov;  

- prejeta sredstva po projektu MERID v višini 96.850 EUR oziroma 17,34% vseh 

prihodkov;  

- prejeta sredstva po projektu JMM v višini 9.063 EUR oziroma 1,62% vseh prihodkov; 

- prejeta sredstva po projektu EMNES v višini 65.289 EUR oziroma 11,69%vseh 

prihodkov; 

- prejeta sredstva po projektu EL-CSID v višini 20.250 EUR oziroma 3,63% vseh prihodkov; 

- prejeta sredstva po projektu PRIMA v višini 13.500 EUR oziroma 2,41% vseh prihodkov; 

- prejeta donacija v višini 25.000 EUR oziroma 4,48% vseh prihodkov; 

- drugi prihodki iz naslova prodaje v višini 1.198 EUR oziroma 0,21% vseh prihodkov in 

- prihodki od šolnin v višini 59.100 EUR oziroma 10,59% vseh prihodkov. 

 

Finančni prihodki 

EMUNI univerza je v letu 2015 imela 4 EUR finančnih prihodkov. 

 

Drugi prihodki 

EMUNI univerza je v letu 2016 imela 9 EUR drugih prihodkov, ki se nanašajo na pozitivne tečajne 

razlike. 

 
Strošek materiala  

EMUNI univerza je imela v letu 2016 za 3.579 EUR stroškov materiala oziroma 0,65% celotnih  

odhodkov in sicer vrednost v pretežni meri predstavljajo obratovalni stroški.  

 

Stroški storitev 

Zavod je v letu 2016 imel za 343.718 EUR stroškov storitev oziroma 62,36% celotnih odhodkov 

in sicer: 

- stroški cestnin, parkirnin in prevoznih storitev v višini 56.394 EUR oziroma 10,23% vseh 

stroškov; 

- stroški najemnin v višini 57.241 EUR oziroma 10,39% vseh stroškov; 

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

višini 51.907 EUR oziroma 9,42% vseh stroškov storitev; 

- stroški honorarjev v višini 71.247 EUR oziroma 12,93% vseh stroškov storitev; 

- stroški plačilnega prometa 1.743 EUR oziroma 0,32% vseh stroškov storitev; 

- stroški zavarovalnih premij 5.410 EUR oziroma 0,98% vseh stroškov storitev; 

- stroški reklame, reprezentance in oglaševanja v višini 15.559 EUR oziroma 2,82% vseh 

stroškov storitev; 

- stroški telefonskih in poštnih storitev v višini 5.412 EUR oziroma 0,98% vseh stroškov 

storitev; 

- stroški občasnih intelektualnih storitev (revizijske, računovodske, svetovalne, 

računalniške, tiskarske, lektoriranja) v višini 14.655 EUR oziroma 2,66% vseh stroškov 

storitev;  
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- stroški po projektu MERID pog. št. 645846 v višini 41.044 EUR oziroma 7,45% vseh 

stroškov storitev; 

- ostali stroški v višini 23.106 EUR oziroma 4,19% stroškov storitev, ki predstavljajo stroški 

drugih storitev kot so: stroški izobraževanja, prehrana in prevoz na delo zaposlencev, 

zavarovalne premije, stroški plačilnega prometa in podobno. 

 

Stroški dela 

Stroški dela so bili doseženi v višini 202.181 EUR in predstavljajo 36,68% celotnih odhodkov. 

Le-ti so sestavljeni iz: 

- plače in nadomestila plač v višini 125.543 EUR; 

- stroški pokojninskih zavarovanj v višini 39.330 EUR; 

- stroški drugih socialnih zavarovanj v višini 22.209 EUR in 

- drugi stroški dela v višini 15.099 EUR. 

 

Stroški amortizacije 

Zavod je  v letu 2016 imel stroške amortizacije v višini 52 EUR. 

 

Drugi stroški 

EMUNI univerza je imela v letu 2016 drugih stroškov v skupni višini 1.644 EUR oziroma 0,30% 

vseh stroškov.  

 

Finančni odhodki 

Zavod je  v letu 2016 imel evidentiranih finančnih odhodkov v višini 68 EUR. 

 

Drugi odhodki 

EMUNI univerza je imela v letu 2016 za 2.213 EUR in sicer iz naslova izrednih odhodkov in 

negativnih tečajnih razlik. 

 

Presežek odhodkov nad prihodki 

Kot je razvidno iz izkaza prihodkov in odhodkov v Tabeli 2 je v letu 2016 zavod EMUNI univerza 

ustvaril za 5.043 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Zavod  ima tako  skupaj s presežkom 

odhodkov nad prihodki iz preteklih let v višini 60.449 EUR na dan 31.12.2016 za 55.406 EUR 

presežka odhodkov nad prihodki (Tabela 1). 

13.3 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije 

EMUNI univerza je v letu 2016 prejela 209.250,00 EUR sredstev iz proračuna Republike 

Slovenije (načelo denarnega toka). Porabljena so bila za namene, opredeljene v 5. členu pogodbe 

št. C3330-16-500022. S sredstvi proračuna smo krili delovanje vodstva in strokovnih služb 

EMUNI univerze in opravili dejavnosti, povezane s pripravo in izvedbo študijskih programov, ki so 

se izvajali v študijskem letu 2015/2016 ter se bodo izvajali v 2016/2017.  

 

Porabo proračunskih sredstev lahko razčlenimo na naslednji način: 

- stroški dela v višini 155.784,77 EUR oz. 74 %,  

- stroški materiala v višini 988,47 oz. 0,5 %, 

- stroški storitev v višini 42.071,39 EUR oz. 20 %,  

- drugi stroški v višini 5.801,71 EUR oz. 5 %. 

 
Skupni znesek porabljenih sredstev iz vira MIZŠ v letu 2016 znaša 209.250,00 EUR po načelu 

denarnega toka. Razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi znaša 0,00 EUR. 

 

V letu 2016 so bila prejeta sredstva iz proračuna za 9.250 EUR oz. 5 % višja kot v letu 2015. 

Povprečno število zaposlenih v letu 2016 je znašalo 5,49 v primerjavi s 5,15 v letu 2015. Zaradi 
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potrebe po specifični delovni sili na področju izobraževanja ter zagotovitve izvajanja aktivnosti, 

potrebnih za izvedbo študijskih programov v študijskem letu 2014/2015, smo sklenili pogodbe s 

sodelavci na podlagi avtorskih pogodb, ki pa so bile delno financirane iz vira MIZŠ.  

 
Obrazložitev za vir MIZŠ po denarnem toku 

Prihodki iz vira MIZŠ po denarnem toku znašajo 209.250,00 EUR, kar je v skladu s finančnim 

načrtom za leto 2016. 
 
Prihodki iz vira MIZŠ po denarnem toku so višji za 9.250,00 EUR od sredstev, prejetih v letu 

2015.  

 

Realizirani odhodki iz vira MIZŠ so v letu 2015 za 9.250,00 EUR višji od leta 2015. Do razlike 

je prišlo zaradi povečanja prihodkov iz vira MIZŠ, temu posledično pa je sledilo povečanje 

odhodkov pri vseh postavkah.  
 
Tabela 17.1: Povzetek prikaza finančnega poročila za vir MIZŠ za leto 2015 po denarnem toku 

(v EUR) 
 

Vrsta stroška MIZŠ 

PRIHODKI SKUPAJ 209.250 

ODHODKI SKUPAJ 209250 

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 

Stroški materiala 988,47 

Stroški storitev 42.071,87 

Stroški dela 155.784,77 

Drugi stroški 10.404,89 

 
Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2016 po virih sredstev po denarnem toku (v EUR) 

 

Vir Prihodki Odhodki 

Razlika med 

prihodki in 

odhodki 

Delež 

odhodkov v 

prihodkih 

(indeks) 

Sestava 

prihodkov 

(indeks) 

Sestava 

odhodkov 

(indeks) 

Prihodki iz sredstev javnih 

financ 
768.859,48 407.921,74 360.937,74 53,1 90 83 

MIZŠ 209.250,00 209.250,00 0,00 100,0 25 43 

Ostala sredstva iz proračuna 

EU (drugi projekti iz 

proračuna EU) 

559.609,48 198.671,74 360.937,74 35,5 66 41 

Drugi viri 25.000,00 61.165,48 -36.165,48 244,7 3 13 

Trg: Prodaja blaga in 

storitev na trgu 
59.100,00 19.690,08 39.409,92 33,3 7 4 

Skupaj 852.959,48 488.777,30 364.182,18 57,3 100 100 
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Povzetek prikaza finančnega načrta za leto 2016 po denarnem toku (v EUR) 
 

Vrsta stroška 

Realizacija 2016 

Skupaj MIZŠ Sredstva EU Prihodki od prijavnin Drugo 

PRIHODKI SKUPAJ 853.049 209.250 559.609 59100 25.089 

ODHODKI SKUPAJ 488.777 209.250 198.672 19690,08 61.165 

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 364.272 0 360.938 39.410 -36.076 

Stroški materiala 4.147 988 0 248,27 2.911 

Stroški storitev 230.099 42.072 145.385 5409,25 37.232 

Stroški dela 197.952 155.785 42023,7659 0 143 

Drugi stroški 56.580 10.405 11262,51 14032,56 20.880 
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