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1. VIZIJA IN POSLANSTVO 
 

1.1 Vizija 

 
Mednarodna Evro-sredozemska univerza (EMUNI) 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 državah1, prav tako pa tudi k prepoznavnosti 
Slovenije v regiji  Unija za Sredozemlje.  
 

1.2 Poslanstvo 

 

EMUNI 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. 
2008. Poslanstvo EMUNI 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 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 in na drugih univerzah, 
soustanoviteljicah EMUNI. 
 
Ena izmed poglavitnih dejavnosti EMUNI 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 2019-2024 

 

Predsednik EMUNI univerze je predstavil obrise EMUNI Razvojne strategije 2019-2024 organom 
univerze. Generalna skupščina jih je potrdila v letu 2019. Strateški dokument je bil pripravljen za 
sprejetje na naslednji redni seji Generalne skupščine v letu 2020. 
 
 
 

 

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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2. UVOD 
 
 

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: Kidričevo nabrežje 2, 6330 Piran 

Matična številka: 
Davčna številka: 

3487288 
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, 1. 12. 
2018). 

 
Od svoje ustanovitve leta 2008 je Evro-sredozemska univerza, eden od prednostnih projektov 
Unije za Sredozemlje, postala mednarodna institucija, ki združuje strokovno znanje in izkušnje 
evro-sredozemskih držav, in s tem v pomembni meri prispeva k oblikovanju enotnega, 
integriranega evro-sredozemskega visokošolskega in raziskovalnega prostora. 

EMUNI lahko izvaja študijsko dejavnost na vseh študijskih področjih, razvrščenih v skladu z 
mednarodno klasifikacijo Isced (Unesco, 1997). Na izobraževalnem področju EMUNI organizira 
tovrstne programe, ki so akreditirani na partnerskih univerzah v Sloveniji in na tujih EMUNI 
partnerskih univerzah, kot tudi druge tečaje (poletne šole, podiplomska usposabljanja ali diplome 
za strokovno usposabljanje). Raziskave na EMUNI univerzi se lahko izvajajo na kateremkoli 
področju uvrščen v mednarodni klasifikaciji Frascati (UNESCO; 2002). Poleg tega EMUNI univerza 
organizira dogodke (večinoma letne konference), ki prispevajo k dialogu o vlogi visokega šolstva 
na prednostnih področij Unije za sredozemlje ter na splošno Barcelonski proces.  

Pomembni mejniki za EMUNI: 

- Februar 2009: vpis v sodni register; 
- Junij 2009: akreditacija prvega študijskega programa v EMUNI, ki je že bil akreditiran na 

Univerzi v Mariboru; 
- Julij 2009: EMUNI se vpiše v register visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji (v 

nadaljnjem besedilu: register); 
- December 2009: EMUNI pridobi univerzitetno listino Erasmus; 
- Julij 2011: na magistrskem področju, ki je pristojen za visoko šolstvo, smo vpisali dva 

magistrska študijska programa ("Poslovno komuniciranje v mednarodnem okolju" in 
"Analiza in upravljanje okolja"); 

- Maj 2016: Sprememba sedeža EMUNI iz Portoroža v Piran, Slovenija; 
- Junij 2018: Praznovanje 10. obletnice EMUNI.  

http://www.emuni.si/
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3. PRAVNA PODLAGA IN CILJI 
 
 
Zakoni in druge pravne podlage 
 
EMUNI je mednarodna zveza univerz, ustanovljena z Aktom o EMUNI ob upoštevanju Listine o 
ustanovitvi EMUNI v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu 
(Ur. l. RS, št. 64/08). 
 
EMUNI 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 (Ur. l. RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 

57/12 – ZPCP-2D in 109/12); 
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 61/06 – Zdru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – SPOP-1A); 
- Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Ur. l. RS, št. 41/11); 
- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. l. RS, št. 61/06 in 87/11-ZVPI);  
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 7/11, 

34/11– odl. US, 64/12 in 12/13); 
- Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 40/94 in 45/98); 
- Pravilnik o Prilogi k diplomi (Ur. l. RS, št. 56/07 in 39/12); 
- Pravilnik o predhodni najavi in vpisu v visoko šolstvo (Ur. l. RS, št. 7/10, 3/11, 6/12 in 

7/13); 
- Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega 

državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 70/08); 
- ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 94/2007) in neuradno prečiščeno besedilo ZVOP-2 ki je v skladu 

z GDPR; 
 

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

Mediterranean Ministerial Conference on Higher Education and Scientific Research (Cairo 
Declaration)«, 18. 6. 2007; 

- »Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean«, Pariz, 13. 7. 2008; 
- »Evropska konvencija o priznavanju pravne osebnosti mednarodnih nevladnih organizacij 

/MEKPPO/, Ur. l. RS, št. 44/1993 (European Convention on the Recognition of the Legal 
Personality of International Non-Governmental Organisations, Strasbourg, 24.IV.1986; 
Slovenija, 1. 1. 1994); 

- »Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International 
Organizations or between International Organizations« (1986), 1155 UNTS 331; 

- »Sporazum o srednjeevropskem programu meduniverzitetne izmenjave « (CEEPUS III) 
(Ur. l. RS, št. 104/10) «; 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=101368
http://www.uradni-list.si/1/content?id=101368
http://www.uradni-list.si/1/content?id=101368
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- »Declaration adopted by the Speakers of the Parliaments of the Union for the 
Mediterranean«, Marseille, 7. 4. 2013. 
 

Splošni akti EMUNI: 
- Listina o ustanovitvi EMUNI, z dne 30. 9. 2008; 
- Akt o EMUNI z dne 26. 11. 2008; 
- Statut EMUNI, sprejet dne 26. 11. 2008 in spremenjen dne 27. 11. 2010, 25. 11. 2011, 11. 

2. 2015, 9. 12. 2016 in 1.12.2018; 
- Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 

sodelavcev na EMUNI, sprejeta dne 14. 12. 2012; 
- Poslovnik kakovosti na EMUNI, 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, 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 za obdobje 2014-2018, sprejeta 21. februarja 2014; 
- Dopolnjena Merila za izvolitve v nazive EMUNI, 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 18. korespondenčni seji Senata 

EMUNI, 12.–15. maj 2014; 
- Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti, sprejet na 18. korespondenčni seji Senata 

EMUNI, 12.–15. maj 2014; 
- Dopolnjen Poslovnik kakovosti, sprejet na 19. korespondenčni seji Senata EMUNI, 18.–23. 

september 2014; 
- Pravilnik o ocenjevanju znanja, sprejet na 19. korespondenčni seji Senata EMUNI, 18.–23. 

september 2014; 
- Pravilnik o diplomiranju, sprejet na 19. korespondenčni seji Senata EMUNI, 18.–23. 

september 2014; 
- Pravilnik spremljanja dejanske obremenitve študentov na EMUNI, sprejet na  19. 

korespondenčni seji Senata EMUNI, 18.–23. september 2014; 
- Pravilnik o ugotavljanju enakovrednosti v tujini pridobljenih akademskih nazivov, sprejet 

na 19. korespondenčni seji Senata EMUNI, 18.–23. september 2014; 
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov EMUNI, sprejet na 19. korespondenčni seji 

Senata EMUNI, 18.–23. september 2014. 
- Dopolnjena Navodila za postopek prijave in vpisa ter priznavanje tujega izobraževanja na 

EMUNI, sprejet 5.decembra 2014. 
- Dopolnjen pravilnik o diplomiranju, ki ga je sprejel Senat, dne 20. decembra 2016 na svoji 

24. korespondenčni seji. 
- Revidiran Pravilnik za imenovanje v nazive raziskovalcev in visokošolskih učiteljev ter 

sodelavcev na EMUNI, ki jo je sprejel Senat, dne 20. junija 2018 na svoji 29. seji. 
- Revidiran Pravilnik o izobrazbi, ki ga je Senat sprejel 20. junija 2018 na svoji 29. seji. 
- Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Evro-sredozemski 

univerzi, ki ga je Senat sprejel, dne 20. junija 2018 na svoji 29. seji. 
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- Smernice za imenovanje Habilitacijske komisije, določitev njene vloge in funkcije na Evro-
sredozemski univerzi, ki jo je Senat sprejel, dne 20. junija 2018 na svoji 29. seji. 

- Smernice za imenovanje Komisije za zagotavljanje kakovosti, določitev njene vloge in 
funkcije na Evro-sredozemski univerzi, ki jo je Senat sprejel, dne 20. junija 2018 na svoji 
29. seji. 
 

4. PREDSTAVITEV 
 

4.1     Organi univerze 

 

EMUNI je mednarodna zveza univerz in ima naslednje organe: 
- Skupščina, 

- Upravni odbor, 

- Senat, 

- Predsednika univerze, 

- Študentski svet. 

 
Volitve članov organov  EMUNI univerze je potekalo v Barceloni, dne 12. aprila, 2019. 
 
Predsednik EMUNI univerze je bil imenovan za ponovni mandat na 41. seji Upravnega odbora 
EMUNI univerze v juniju, 2018. Termin traja od dne 2. februarja, 2019 do 1. februarja, 2024. 
 
Skupščina – Skupščina EMUNI se sklicuje po potrebi, praviloma pa enkrat na leto, da razpravlja o 
splošni politiki in smernicah delovanja univerze. Vsaka sopodpisnica ustanovne listine EMUNI ima 
po enega člana na Skupščini.  
 
Predstavništvo na Skupščini: 
 
Tabela: 4.1.1  

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 × 

2017 128 33 prof. Giuseppe Giliberti prof. Hassan Nadir Kheirallah 

2018 133 33 prof. Giuseppe Giliberti prof. Hassan Nadir Kheirallah 

2019 137 34 prof. dr. Dušan Lesjak prof. dr. Alaa Abdelwahed Hassan 
Abdelbary 
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* Februarja 2013 je bila Skupščina sklicana za leto 2012. 
* V letu 2014 ni bilo Skupščine; Skupščina je bila namesto tega izvedena 11. 2. 2015. 
* V letu 2016 je bila Skupščina izvedena 11. 5. 2016. 
* V letu 2017 je bila Skupščina izvedena 5. 4. 2017. 
* V letu 2018 je bila Skupščina izvedena 20. 6. 2018. 
* V letu 2019 je bila Skupščina izvedena 11. 4. 2019. 
 
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. Seznam članic EMUNI hrani EMUNI in je informacija 
javnega značaja. 
 
Upravni odbor je organ upravljanja EMUNI in deluje v skladu z določbami EMUNI Statuta, člen 
17, 18, 19. Upravni odbor EMUNI je sestavljen iz 13 članov.  
 
Člani Upravnega odbora so bili imenovani na Skupščini dne 12. 4. 2019 v Barceloni (Španija): 
 
1. Prof. dr. Michèle Gendreau-Massaloux, Francija (Predsednica) 
2. Veleposlanik Hatem Atallah, Tunizija (Podpredsednik) 
3. Prof. dr. Rado Pišot, Slovenija 
4. Prof. dr. Hassan Nadir Kheirallah, Egipt 
5. Prof. dr. Giuseppe Cataldi, Italija 
6. Prof. Dr. Mouin Hamzé, Libanon 
7. Prof. Dr. Moustapha Bousmina, Maroko (predstavnik Euro-Mediterranean University 
 of Fes)  
8.  dr. Chris Soler, Malta 
9.  dr. Jerneja Penca, Slovenija (predstavnica zaposlenih na EMUNI univerzi) 
10. G. Haythem Sendi, Tunizija (predstavnik EMUNI študentov) 
11. Ga. Darinka Vrečko, Slovenija (predstavnica Vlade RS) 
12. Predstavnik Unije za Sredozemlje 
13. 3-ji predstavnik splošne zainteresirane javnosti (v teku) 

 
Upravni odbor je imenoval prof. dr. Michèle Gendreau-Massaloux (Francija), na mesto 
Predsednice Upravnega odbora EMUNI univerze, na 44. redni seji, ki se je odvijala dne 12. aprila 
2019, v Barceloni. 
 
Z zagotavljanjem predstavnikov partnerskih institucij, zlasti Unije za Sredozemlje, si EMUNI 
univerza prizadeva za uresničitev lastne vizije, tesno povezane s prioritetami regije. 
 
Senat je strokovno akademsko telo, pristojno za obravnavanje vseh akademskih področij dela, 
študija in raziskav EMUNI univerze. 
 
Člani Senata, imenovani dne 5. aprila 2019 in 21. maja 2019, predstavnik Upravnega odbora v 
Senatu, imenovan 22. novembra 2019, predstavnik študentov v Senatu, imenovan 18. novembra 
2019, so sledeči:  
 
1. Prof. dr. Abdelhamid El-Zoheiry, Egypt – (Predsednik EMUNI in Predsedujoči), 
2.  Prof. dr. Mustafa Aydin, Turčija, 
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3. Prof. dr. Claudio Cressati, Italija, 
4. Prof. dr. Nevila Rama, Albanija, 
5.  Prof. dr. Seddik Tawfik Abdelsalam, Egipt, 
6. Izr. prof. dr. Karim Moustaghfir, 
7. Prof. dr. Joseph Shevel, 
8. Prof. dr. Dušan Lesjak, 
9.  Prof. dr. Mateja Sedmak, Slovenija, 
10. Prof. dr. Corina Adriana Dumitrescu, Romunija, 
11. Prof. dr. Rasha El-Kholy, Egipt, 
12. Prof. dr. Rosario Sinatra, Italija, 
13. Prof. dr. Luigia Melillo, Italia, 
14. Prof. dr. Mouin Hamzé, Libanon (Predstavnik Upravnega odbora), 
15. Veleposlanik Hatem Atallah, Tunizija (Predstavnik Upravnega odbora), 
16. Predstavnik Upravnega odbora (v teku), 
17. Študent Abdelrahman Nady Shaker Muhammed, Egipt, 
18. Študent Abdelsallam Khedrougui, Alžirija, 
19. Študent Rania Chaabouni, Tunizija, 
20. Študent Nada Bishr Mostafa Mohamed Shahin, Egipt. 
 
Senat deluje skladno z 20., 21., 22. in 23. členom Statuta EMUNI. 
 
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. Predsedniku EMUNI so 
mandate podaljšali za naslednje mandatno obdobje (5 let), na 41. zasedanju Upravnega odbora 
junija 2018. Predsednik je tako poslovodni in strokovni organ univerze, kot tudi njen zakoniti 
zastopnik.  
 
Komisija za študentske in študijske zadeve (KŠŠZ): V skladu z 22. členom Statuta EMUNI, 
Komisijo za študentske in študijske zadeve Univerze EMUNI imenuje Senat Univerze.  
 
Naloge in pristojnosti Komisije za študentske in študijske zadeve so: 

● razpravljati o študijskih programih drugega in tretjega cikla ter strokovni nadgradnji 
študijskih programov in njihovih sprememb, 

● da Senatu EMUNI predložijo predloge o spremembah obstoječih pravil in predloge novih 
pravil na področju izobraževanja, 

● razpravljati o predlogih študentskega sveta univerze EMUNI, 
● obravnavati vprašanja, ki se nanašajo na vpis na Univerzi EMUNI, sprejemanje odločitev 

o priznavanju tujih izobraževanj in priznanje predhodno pridobljenih znanj in spretnosti, 
● obravnavati druge naloge v skladu s Statutom, poslovnikom Senata in drugimi dokumenti 

EMUNI. 
 
Člani CSSA, imenovani 18. oktobra 2019, so: 
1. Prof. dr. Karim Moustaghfir, Maroko, 
2.  Prof. dr. Mateja Sedmak, Slovenija, 
3.  Prof. dr. Rasha El-Kholy, Egipt, 
4.  Prof. dr. Nada Trunk Širca, Slovenija, 
5.  Študent Nada Bishr Mostafa Mohamed Shahin, Egipt. 
Predstavnika študentov je imenoval Študentski svet dne 27. novembra 2019. 
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Habilitacijska komisija: 
V skladu z 22. členom Statuta EMUNI, Habilitacijsko komisijo imenuje Senat Univerze. 
Habilitacijska komisija EMUNI predlaga Senatu univerze kandidate za prvo imenovanje v naziv, za 
ponovno imenovanje v naziv ali za imenovanje v višji naziv raziskovalnih sodelavcev in 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Odločitve habilitacijske komisije temeljijo na pravilniku 
Merila za izvolitve v nazive raziskovalcev in visokošolskih učiteljev in sodelavcev na univerzi 
EMUNI v vseh disciplinah, ki so del študija, raziskovalne ali umetniške dejavnosti na univerzi 
EMUNI in njenih partnerskih institucijah. 
 
Člani Habilitacijske komisije, imenovani 20. junija 2018, so: 
1. Prof. dr. Dušan Lesjak, Slovenija, 
2. Prof. dr. Claudio Cressati, Italija, 
3. Prof. dr. Labib M. M. Arafeh, Palestina. 
 
Komisija za zagotavljanje kakovosti: V skladu z 22. členom Statuta EMUNI, Senat imenuje tudi 
komisijo za zagotavljanje kakovosti EMUNI.  
Kot je določeno v Priročniku za zagotavljanje kakovosti na Evro-sredozemski univerzi, so naloge 
in pristojnosti Komisije sledeče: 

● preučiti in oceniti poročila univerze EMUNI o nadzoru, ocenjevanju in 
zagotavljanju kakovosti EMUNI v celoti ter njenih študijskih programov, kot tudi 
programov ter raziskovalne, umetniške in poklicne dejavnosti, 

● preučiti in vrednotiti predlog kazalnikov, meril in postopkov za spremljanje 
učinkovitosti na področjih dejavnosti univerze EMUNI, 

● naloge v skladu z določili Statuta in splošnimi akti EMUNI. 
 

Komisija za zagotavljanje kakovosti svoje odločitve sprejema na osnovi Priročnika o kakovosti na 
Evro-sredozemski univerzi. 
 
Člani Komisije za zagotavljanje kakovosti, imenovani 20. junija 2018, so: 
1. Prof. dr. Hassan Nadir Kheirallah, Egipt 
2. Prof. dr. Joseph Shevel, Izrael 
3. Prof. dr. Nada Trunk Širca, Slovenija 
4. Pomoč. Dr. Mitja Gerževič, Slovenija 
5. Student Rania Chaabouni, Tunisia 
Predstavnika študentov je imenoval Študentski svet dne 27. novembra, 2019. 
 
Študentski svet: je študentsko telo, sestavljeno iz vseh študentov vpisanih v študijske programe 
EMUNI Univerze. Dne 18. novembra 2019 je bilo imenovanih 5 študentov v predstavnike 
študentskega sveta za obdobje enega leta oziroma do prekinitve študentskega statusa.  
 
Člani študentskega sveta za študijsko leto 2019/2020 so: 
 
1. Haythem Sendi, Tunizija, Predsednik, 
2. Nada Bishr Mostafa Mohamed Shahin, Egipt, Podpredsednica, 
3. Abdelrahman Nady Shaker Muhammed, Egipt, 
4. Abdessalam Khedrougui, Alžirija, 
5. Rania Chaabouni, Tunizija. 
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Študentski svet je 28. marca 2019 imenoval predstavnike študentskega sveta v upravni odbor ter 
dne 18. novembra 2019 v senat in njegove komisije: 
 
1. Upravni odbor: Haythem Sendi, 
2. Senat: Abdelrahman Nady Shaker Muhammed, Abdessalam Khedrougui, Nada Bishr 

Mostafa Mohamed Shahin in Rania Chaabouni, 
3. Komisija za študentske in študijske zadeve: Nada Bishr Mostafa Mohamed Shahin, 
4. Komisija za zagotavljanje kakovosti: Rania Chaabouni. 
 
Pregled odgovornih oseb in obdobje: 
1. Joseph Mifsud (Predsednik): 26. november 2008 - 31. avgust 2012. 
2. Laris Gaiser (v.d. Predsednika): 1. september 2012 - 31. marec 2013. 
3. Prof. dr. Dušan Lesjak (v. d. Predsednika): 1. april 2013 - 31. januar 2014. 
4. Prof. dr. Abdelhamid El-Zoheiry (Predsednik): 1. februar 2014 - 1. februar 2019. 
5. Prof. dr. Abdelhamid El-Zoheiry (Predsednik): 2. februar 2019 - 1. februar 2024. 
 

4.2     Seje organov univerze v letu 2019 

 

Skupščina: 

• Skupščina EMUNI 20. junij  2018,  Piran (Slovenija). 

• Skupščina EMUNI 11. april 2019, Barcelona (Španija). 

• Srečanje EMUNI ožjih članic 30. november 2018 v Piranu (Slovenija). 
 
Upravni odbor: 

• 39. seja: 29. - 31. januar 2018, korespondenčna seja. 

• 40. seja: 24. - 27. februar 2018, korespondenčna seja. 

• 41. seja: 20. junij 2018, Piran. 

• 42. seja: 1. december 2018, Piran 

• 43. seja: 22. - 26. februar 2019, korespondenčna seja. 

• 44. seja: 11. april 2019, Barcelona. 

• 45. seja: 12. april 2019, Barcelona. 

• 46. seja: 31. maj - 5. junij 2019, korespondenčna seja. 

• 47. seja: 22. november 2019, Piran. 
 

Senat: 

• 28. seja: 8. - 10. marec 2018, korespondenčna seja. 

• 29. seja: 20. junij 2018, Piran. 

• 30. seja: 23. - 26. oktober, korespondenčna seja. 

• 31. seja: 1. december 2018, Piran. 

• 32. seja: 15. - 19. marec 2019, korespondenčna seja. 

• 33. seja: 11. april 2019, Barcelona. 

• 34. seja: 14. - 18. oktober 2019, korespondenčna seja. 
 
Seje komisije za študente in študijske zadeve (KŠŠZ) EMUNI: 

●  Korespondenčna seja KŠŠZ je potekala 11. aprila 2019 v Barceloni. 
●  Korespondenčna seja KŠŠZ je potekala od 7. oktobra do 8. oktobra 2019. 
●  Korespondenčna seja KŠŠZ je potekala od 13. decembra do 17. decembra 2019. 
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Seje habilitacijske komisije EMUNI (HK) 

● Tretja seja komisije za kakovost (korespondenčna) je potekala od 26. februarja do 4. 
marca 2019. 

● Četrta seja komisije za kakovost (redna) je potekala 11. aprila 2019 v Barceloni. 
● Peta seja komisije za kakovost (korespondenčna) je potekala od 1. do 15. julija 2019. 

 
Seje komisije za zagotavljanje kakovosti EMUNI (KZK) 

●  Redna seja komisije za kakovost je potekala 10. aprila 2019 v Barceloni. 
 

4.3     Organizacija  

4.3.1 Slika-organigram EMUNI 

 

 
 

4.3.2 Kadri 

EMUNI ima na dan 31. decembra 2019 sedem (7) zaposlenih, kar ustreza 7 FTE. Kadrovski načrt 
za leto 2020 predvideva povprečno število (7) zaposlenih. 
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Tabela: 4.3.2.1: Seznam zaposlenih na podlagi delovnega mesta in organizacijske enote 

Delovno mesto  Organizacijska enota 
31 DEC 
2019 

WP 
2020 

Pogodba  
Vir 

financira
nja 2018 

Predsednik 
EMUNI 

Predsednik EMUNI 1 1 
Pogodba o 
zaposlitvi 

MZSŠ, 
ostali viri  

Administrativni 
asistent/ vodja 

Internacionalno 
sodelovanje/ Raziskovalni 
oddelek / projektna 
pisarna 

1 1 
Pogodba o 
poslovnem 
sodelovanju 

MZSŠ, 
ostali viri 

Administrativni 
asistent/ vodja 

Edukacija in raziskovanje 2 2 
Pogodba o 
zaposlitvi 

MZSŠ, 
ostali viri 

Administrativni 
asistent/ vodja 

HR, splošne zadeve, pravni 
sektor 

1 1 
Pogodba o 
zaposlitvi 

MZSŠ, 
ostali viri 

Administrativni 
asistent/ vodja  

Administracija in Finance 2 2 
Pogodba o 
zaposlitvi 

MZSŠ, 
ostali viri 

SKUPAJ zaposlenih  7 7     

 
 
Pogodbeniki  
Pogodbeniki so v letu 2019 z EMUNI sodelovali na osnovi avtorskih pogodb  in pogodb o 
sodelovanju. 

Tabela: 4.3.2.2: Zaposleni pogodbeniki 

Delovno mesto / 
Področje dela 

Področje Vrsta pogodbe Vir financiranja 2019 

Projektni 
strokovnjaki 

EMNES projekt Avtorska pogodba Grant Contract N° 
ENPI/2014/354-488 

Učitelji Študijski programi 
in poletna šola 

Avtorska pogodba Šolnine, projektna sredstva 

 
 

4.4     Dolgoročni/strateški cilji EMUNI  

 

Dolgoročna strategija EMUNI 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. 
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Tabela: 4.4.1 

 
Dolgoročni/ 
strateški cilj 

Ukrepi (naloge) za dosego 
dolgoročnega cilja 

 
Ime 

kazalnika/ 
kazalnikov 

Izhodiščna 
vrednost 

kazalnika v 
2019 

Ciljna vrednost 
kazalnika 2024 

Zasledovati 
cilje skladno z 

razvojno 
strategijo 

EMUNI 2019-
2024 

Analiza preteklega obdobja 
dela na EMUNI, analiza 

trendov v regiji, slovenskem 
in mednarodnem prostoru 

Zasledovanje 
strategije 

EMUNI 
razvoja za 
2019-2024 

DA DA 

Konsolidacija EMUNI 
univerze (kadrovska in 

finančna) 

Konsolidirana 
EMUNI 

univerza 

DA DA 

Izvajati 
akreditirane in 

priglašene 
podiplomske 

študijske 
programe 

Opredelitev vsebin, 
zanimivih za Evro-

sredozemski prostor; 
opredelitev partnerjev, s 

katerimi bomo sodelovali v 
projektu; akreditacija, razpis 

za vpis, izvedba 
podiplomskih študijskih 

programov 

Število 
akreditiranih/ 

priglašenih 
podiplomskih 

študijskih 
programov; 

veljavna 
akreditacija 

Akreditiranih/ 
priglašenih 

0/3 
Implementacija 
akreditiranih/ 
notificiranih 
programov 

0/1 

Akreditiranih/ 
priglašenih 

4/6 

Izvajati 
izobraževalne 
dejavnosti, ki 
dopolnjujejo 

EMUNI 
študijske 
programe 

Izvedba mednarodnih 
poletnih šol 

Število 
poletnih šol 

2 6 

Zaključek bilateralnih 
Erasmus dogovorov 

Število 
Erasmus+ 

mobilnosti za 
študente 

2 8 

Število 
Erasmus+ 

mobilnosti za 
pripravništva 

2 8 
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Krepiti in 
bogatiti 

EMUNI mrežo 

Konsolidacija sodelovanja z 
mrežo in iskanje ustreznih 

članic 

Število novih 
članic v mreži 

4 20 

Število srečanj 
članov mreže 

1 8 

Okrepiti 
raziskovalno 

delo, 
povezano 

predvsem z 
izobraževalno 
dejavnostjo 

Število zaposlenih v EMUNI 
raziskovalni skupini 

Število 
zaposlenih 

raziskovalcev 

3 6 

Habilitacija akademskega 
osebja 

Število 
habilitacij 

Polni delovni 
čas/pogodbeno 

3/15 

Polni delovni 
čas/pogodbeno 

6/30 

Priprava in prijavljanje 
projektov skupaj s partnerji 

Število 
pridobljenih 

projektov 

3 10 

Izdajati 
mednarodno 
znanstveno 
revijo IJEMS 

Nadaljevati izdajanje revije 
IJEMS 

Število izdanih 
revij letno 

2 2 

Izboljšati 
kadrovsko 
strukturo 

Spodbujanje večjega števila 
zaposlenih na EMUNI 

univerzi za podporo in razvoj 
dejavnosti 

Število 
zaposlenih 

7 10 

Doseči 
raznolikost v 

strukturi 
finančnih 

virov 

Za redno dejavnost pridobiti 
različne vire financiranja 

Delež 
sredstev, ki 

niso sredstva 
MIZŠ, v masi 

celotnih 
prihodkov 

74% 55% 
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4.5     Kratkoročni letni cilji 

 

Realiziran program dela za leto 2019 je povzet v spodnji tabeli. 
 
Akademsko leto 2018/19 traja od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019 (ZViS 32/2012-UPB7, 
37. člen). 
 
Akademsko leto 2019/20 traja od 1. oktobra 2019 do 30. septembra 2020 (ZViS 32/2012-UPB7, 
37. člen). 
 
Doseženi kratkoročni cilji na izobraževalnem področju za 2018/2019 so podrobneje opisani v 4. 
poglavju. 
 
  



 

 

Izobraževalne aktivnosti 
Tabela: 4.5.1 

Kratkoročni letni cilji 

Izhodiščna 
vrednost 

kazalnika v 
2017/18 

Ciljna 
vrednost 

kazalnika v 
2018/19 

Ukrepi (naloge), ki so potrebni za 
uresničitev kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 
2019 (dosežena 

vrednost 
kazalnika) 

Razlaga odstopanj 

Akreditacija 
študijskega programa 

0 1 

Razvoj in oblikovanje študijskih 
programov, priprava ustrezne 

dokumentacije za oddajo 
akreditacije/notifikacije 

 
 

0 

Magistrski študijski program 
severnoafriških in 

bližnjevzhodnih študij ni bil 
predložen v prijavo, ker vsi 
dokumenti še niso prejeti. 

Akreditacija 
študijskega programa 

za izpopolnjevanje 
0 1 

Razvoj in oblikovanje študijskih 
programov, priprava ustrezne 

dokumentacije za oddajo 
akreditacije/notifikacije 

 
 

1 

Študijski program za 
nadaljnje usposabljanje iz 

Evro-sredozemskih študij je 
bil predložen v akreditacijo 4. 

decembra 2019. 

Izvajanje študijskih 
programov, ki so že 

vpisani v razvid 
1 1 

Izvajanje študijskih programov, ki so 
že vpisani v razvid: 

Poslovno komuniciranje v 
medkulturnem okolju 

 
0 

Ni dovolj prijav. 

Izvajanje 
podiplomskih 

študijskih programov 
1 1 

Izvajanje podiplomskih študijskih 
programov: 

Poslovno komuniciranje v 
medkulturnem okolju 

 
1 

/ 

Število študentov 
podiplomskega 

študijskega programa 

1 študijsko 
leto: 4 

2 študijsko 
leto: 0 

1 študijsko 
leto: 9 

2 študijsko 
leto: 0 

Študenti vpisano v študijski 
program: 

Poslovno komuniciraje v 
medkulturnem okolju 

1 študijsko leto: 1 
2 študijsko leto: 5 

Letni diplomanti: 1 

Za 1. študijsko leto ni dovolj 
prijavljenih. 

Od 1. do 2. letnika je prešlo le 
5 študentov. 
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Vzpostavitev knjižnično-informacijskega sistema 
Tabela: 4.5.2 

Dolgoročni/strateški 
cilj 

Kratkoročni letni 
cilj za leto 2018 

Ukrepi (naloge), ki so 
potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 
Ime kazalnika 

Izhodiščna 
vrednost 

kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna 
vrednost 

kazalnika v 
letu 2019 

Predvideni 
viri 

financiranja 

Izvajati mednarodno 
izobraževalno 
dejavnost, ki 

dopolnjuje študijsko 
dejavnost 

Dostop do 
digitalne knjižnice 

Pridobiti dostop do 
elektronskih virov 

Število  
elektronskih virov 

2018, NE 2019, NE 
Brez virov 

financiranja, 
zelo drago 

Dostop do 
obstoječe 
knjižnice 

Dostop do javne 
knjižnice 

Zagotovljen dostop 
do knjižnice in 

število 
2018, DA 2019, DA MIZŠ 

 
Lastna knjižnica 

Vzpostaviti svojo 
knjižnico 

Število kupljenih 
publikacij, knjig 

revij 
2018, NE 2019, NE Drugi viri 

 
 
 

Letni 
diplomanti: 

4 

Letni 
diplomanti: 

1 

Število študentov na 
študijskih programih 

za nadaljno 
usposabljanje 

6 0 

Študenti, vpisani na študijski 
program za nadaljnje usposabljanje: 

Diploma iz Evro-sredozemskega 
podjetništva 

5 (do 31 januarja, 
2020) 
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Poletne šole EMUNI  
Tabela: 4.5.3 

Kratkoročni letni cilj 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika v 
2017/2018 

Ciljna vrednost 
kazalnika v 
2018/2019 

Ukrepi (naloge), ki so potrebni za 
uresničitev kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 
2018/2019 (dosežena 
vrednost kazalnika) 

 
“Migracije v Evro-

sredozemski regiji” 
 

2016/2017, do 15 2017/2018, do 15 Izvedba poletne šole DOSEŽENO 

»Blue Mission« 
izobraževalnega tečaja 

2016/2017, do 15 2017/2018, do 15 Izvedba izobraževalnega tečaja DOSEŽENO 

Poletna šola o zdravem 
in aktivnem 

življenskem slogu 
(HALS) 

8 študentov 20 študentov Izvedba poletne šole 

14 študentov 
(6 dodatnih študentov se je 

udeležilo HALS poletne šole kakor 
v letu 2017/2018, vendar ne 

kakor načrtovano. 
HALS še vedno pridobiva na 

prepoznavnosti 

 

 
 
Programi Erasmus+  
Tabela: 4.5.4 

Kratkoročni letni cilj za 
leto 2019 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 2018 (leto in 

vrednost) 

Ciljna 
vrednost 

kazalnika v 
letu 2019 

Ukrepi (naloge), ki so 
potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 
2018 (dosežena 

vrednost kazalnika) 
Pojasnilo razlik 

Prijava projekta Jean 
Monnet Module 

2018, NE 2019, DA 
Prijava strokovnega 

študijskega programa za 
NEDOSEŽENO Projekt ni bil sprejet 
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izpopolnjevanje »Evro-
sredozemske študije« 

Prijava projekta Jean 
Monnet Project 

2018, DA 2019, DA 

Prijava projekta z 
namenom delitve znanja 
o integracijskih procesih 

EU 

NEDOSEŽENA 
Sprejet predlog 

projekta  MED-HUB 
2018 

Prijava projekta Krepitev 
kapacitete na področju 

visokega šolstva 
2018, DA 2019, DA 

Prijava projekta z 
namenom obogatitve 

EMUNI mreže 

DOSEŽENO: 
MED2LAH, FISHAQUA 

Projekt ni bil 
prijavljen 

Prijava individualne 
mobilnosti 2018, DA 2019, DA 

Prijava individualne 
mobilnosti za študente, 
profesorje in zaposlene 

DOSEŽENO, EMUNI se 
je prijavila in dobila 

sredstva 
KA107+103 

Prijava projekta o 
zavezništvu znanja na 

področju visokega 
šolstva programov 

Erasmus+ 

2018,NE 2019, DA 
Sodelovanje kot 

koordinator v projektih 
(Erasmus+) 

DOSEŽENO  

 
 

 
Dogodki, kjer je EMUNI (so)organizator 
Tabela: 4.5.5 

Kratkoročni letni cilj za 
leto 2020 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 2019 (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 

2020 

Ukrepi (naloge), ki so 
potrebni za 
uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu 2018 (dosežena vrednost 
kazalnika) 

Izvedba nacionalnih in 
mednarodnih dogodkov 

2019, 73 2020, 200 
Letna konferenca 
EMUNI, Barcelona 

DOSEŽENO, konferenca je bila izvedena, preko 
200 udeležencev 
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Izvedba dejavnosti v 
okviru Meh-Hub 

projekta 
2019, 3 2020, 2 

Izvedba predvidenih 
projektnih aktivnosti 

DOSEŽENO, organizirana zaključna konferenca 

Organizacija dogodkov v 
okviru ERC projekta 

n/a 2020,2 
Izvedba predvidenih 
projektnih aktivnosti 

DOSEŽENO, 2 

EMUNI OKROGLE MIZE 2019,2 2020,2  
DOSEŽENO, Letna konferenca organizirana s 

strani EMUNI 

Dejavnosti organizirane 
v okvirju  AdapTM 

projekt 
2019,1 2020, 2 

Izvedba predvidenih 
projektnih aktivnosti 

 

 
 
Druge mednarodne aktivnosti  
Tabela: 4.5.6 

Kratkoročni letni cilj za 
leto 2019 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika 2019 (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost v 
2020 

Ukrepi za uresničitev kratkoročnega 
cilja 

Realizacija v 2018 
(vrednost kazalnika) 

Udeležba na srečanju in 
zastopanje EMUNI 

2019,4 2020,5 
Misije na Evro-sredozemske institucije DOSEŽENO 

Udeležba na srečanju in 
zastopanje EMUNI 

2019,3 2020,3 
Misije na institucije EU DOSEŽENO 

Udeležba na srečanju in 
zastopanje EMUNI 

2019,4 2020,4 
Misije na nacionalne institucije DOSEŽENO 

Udeležba na srečanju in 
zastopanje EMUNI 

2019,6 2020,6 
Misije v druge sredozemske države DOSEŽENO 
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Raziskovalna dejavnost 
Tabela: 4.5.7 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2019 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (leto in vrednost) 

Ciljna vrednost v 
2019 

Ukrepi za uresničitev kratkoročnega 
cilja 

Realizacija v letu 2018 
(dosežena vrednost 

kazalnika) 

Izvajati raziskave v 
okviru nacionalnega 
financiranja projekta 

2019, DA 2020, DA 
Vloga za financiranje ARRS zahteva 
odobritev raziskovalnih projektov 

DOSEŽENO, v teku 

Izvajati raziskave v 
okviru nacionalnega 
financiranja projekta 
(BLUEMED, PRIMA) 

2019, DA 2020, DA 
Izvedba obstoječih projektov in prijava 

na nove projekte 
DOSEŽENO, v teku 

Izvajati raziskave v 
EU projetih 

2019, NE 2020,DA 
Izvedba obstoječih projektov in prijava 

na nove projekte 
 

 
 
Znanstvena revija IJEMS 
Tabela: 4.5.8 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2020 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (leto in vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2020 

Ukrepi za uresničitev kratkoročnega 
cilja 

Realizacija v 2018 
(vrednost kazalnika) 

Zagotoviti publikacijo 
2 številk IJEMS revije 

na leto 
2019,2 2020,2 Imenovanje novega urednika revije 

DOSEŽENO, 2 številki 
sta bili izdani 

 

  



 

 

5.  ŠTUDIJSKO LETO 2018/19 
 

5.1  Magistrski študijski program Poslovno komuniciranje v medkulturnem 
okolju (IBC) 

5.1.1 Vpis 

V akademskem letu 2018/2019 se je v  magistrski študijski program IBC prijavilo devet študentov 
iz naslednjih držav: Egipt, Tunizija, Alžirija, Ruska federacija. Šest od devetih študentov je bilo tudi 
vpisanih v prvi letnik programa, od tega dva prihajata iz Egipta, dva iz Tunizije in dva iz Alžirije.  
Trije študenti (dva iz Egipta in en iz Tunizije) so bili ponovno vpisani v prvi letnik magistrskega 
programa. Študent, kateri je bil vpisan v študijskem letu 2014/2015, si je po odločitvi CSSA zaradi 
dolgotrajne bolezni podaljšal status študenta za absolventsko leto. V 2. Letnik študijskega 
programa ni bilo vpisanih nobenih študentov. 
 
V študijskem letu 2019/2020 sta se na študijski program prijavila dva študenta, eden iz Tunizije 
in eden iz Egipta. Predsednik EMUNI univerze je odločil, da se prvi letnik študijskega programa 
IBC ne bo izvedel zaradi premajhnega števila prijav. Do 30. septembra 2019 je pet študentov 
(eden iz leta vpisa 2017/2018 in štirje iz leta vpisa 2018/2019) uspešno opravilo vse študijske 
obveznosti potrebne za vpis v 2. študijski letnik ter se vpisali v 2. letnik študijskega programa IBC. 
 

5.1.2 Izvedba programa 

V študijskem letu 2018/2019 se je obdobje študija na daljavo začelo 29. oktobra 2018. Prvo 
obdobje v živo za prvi letnik se je začelo 19. novembra 2018 in končalo 23. decembra 2018.  Drugo 
obdobje predavanj v živo je bilo med 18. marcem 2019 in 14. aprilom 2019, študij na daljavo pa 
pred in po tem. Izvedeni predmeti programa so bili Angleški jezik I, Italijanski jezik I, Mednarodno 
poslovno komuniciranje, Medkulturni laboratoriji (praktično usposabljanje), Zgodovina globalnih 
socialno-ekonomskih procesov, Medkulturna pogajanja, Medkulturni odnosi v angleško 
govorečih državah in medkulturni odnosi v italijansko govorečih državah. 
V študijskem letu 2019/2020 se je obdobje študija na daljavo začelo 28. oktobra 2019. Prvo 
obdobje 2. letnika študija v živo se je začelo 11. novembra 2019 in končalo 20. decembra 2019 z 
izvedbo naslednjih predmetov: Angleški jezik II, Italijanski jezik II, Strategije internacionalizacije, 
Internetno trženje in metodologija raziskovanja družbenih ved (slednji niso del učnega načrta, 
vendar študentom pomagajo pri njihovem predlogu za magistrsko nalogo). 
Od 23. decembra 2019 do 5. marca 2020 bo sledilo obdobje študija na daljavo, s 1. izpitnim 
obdobjem od 20. januarja do 2. februarja 2020. Ponovno bo obdobje predavanj v živo, od 6. 
marca 2020 do 26. aprila 2020. Predmeti, kateri se bodo ali začeli ali nadaljevali v drugem 
obdobju, so: Angleški jezik II, Italijanski jezik II, Informacijske sposobnosti za podjetja, Kulturna 
antropologija in Raziskovalna metodologija družbenih ved. Sledilo bo drugo obdobje študija na 
daljavo do 7. junija 2020, nato pa bosta še dve izpitni obdobji, od 8. do 28. junija 2020 in 31. 
avgusta do 20. septembra 2020. 
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5.1.3 Diplomanti 

V študijskem letu 2018/19 ni bilo novih diplomantov. 

 

5.2 Magistrski študijski program Severnoafriških in bližnjevzhodnih študij 

Magistrski študijski program Severnoafriških in bližnjevzhodnih študij (NAMES) je enoletni 
program, ki se bo izvajal kot skupni program (dvojna diploma) v sodelovanju z Al Akhawayn 
univerzo v Ifranu (AUI), Maroko. Senat EMUNI univerze je NAMES program uradno sprejel 1. 
decembra 2018 z namenom priglasitve pri Nacionalni agenciji za zagotavljanje kakovosti 
(NAKVIS). Do zdaj so se zbirali in pripravljali priglasitveni dokumenti na naslednji način: 

 1. Vloga V pripravi 

2. Dovoljenje Al Akhawayn univerze za 
priglasitev programa v Sloveniji preko EMUNI 
univerze 

Določeno v Sporazumu o sodelovanju pri izvajanju 
študijskega programa NAMES 

3. Dokazilo o javni veljavnosti programa v 
Maroku 

Pridobljeno 

4. Dokazilo o akreditaciji al Akhawayn univerze 
v Ifranu (AUI) 

Pridobljeno 

5. Sprejetje programa s strani Senata EMUNI 
univerze 

Pridobljeno 

6. Pozitivno mnenje o programu s strani vsaj 
enega slovenskega visokošolskega zavoda, ki 
izvaja primerljive študijske programe po vrsti, 
namenu in vsebini 

V pridobivanju na Univerzi v Novi Gorici (poslano 
15. februarja 2019) 

7. Učni načrti v skladu s slovensko predlogo V pridobivanju s strani AUI 

8. Izjave o sodelovanju nosilcev predmetov Potrebno pridobiti 

9. Soglasje delodajalca nosilca predmeta Pridobljeno 

10. Sporazum o sodelovanju pri izvajanju 
NAMES programa 

Obravnavano s strani Komisije za študijske in 
študentske zadeve ter senata EMUNI univerze; 
čistopis je potrebno predati v podpis 

Program bo oddan v priglasitev na NAKVIS predvidoma do konca leta 2019, prvi študenti pa bodo 
predvidoma vpisani v naslednje študijsko leto 2020/2021. Program se bo izvajal kot kombinirana 
oblika učenja in poučevanja (v živo in na daljavo), študenti pa se bodo en semester opravljali na 
EMUNI in en semester na AUI univerzi. 
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5.3 Študijski program za izpopolnjevanje: Diploma iz Evro-sredozemskega 
podjetništva (EMIED)  

 

5.3.1 Vpis 
Študijski program za izpopolnjevanje EMED v študijskem letu 2018/2019 ni bil izveden zaradi 
premajhnega števila prijav. 
V študijskem letu 2019/2020 bo EMUNI univerza ponovno razpisala program EMED. Na EMUNI 
univerzo smo do priprave tega poročila prejeli pet prijav. 
 
5.3.2 Izvedba programa 
V študijskem letu 2018/2019 program ni bil izveden. 
 
5.3.3 Diplomanti 
V študijskem letu 2018/2019 ni bilo diplomantov. 
 
5.3.4 Mednarodno sodelovanje 
Partnerji pri izvedbi programa: 
•     Euro-sredozemska univerza (EMUNI), Slovenija 
•     Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ), Slovenija 
•     Univerza na Primorskem (UP), Slovenija 
•     Univerza v Ljubljani (UL), Slovenija 
•     Università di Siena (US), Italija 
•     Università degli Studi di Urbino-Carlo Bò (USU), Italija 
•     Arabska akademija za Znanost, Tehnologijo in Pomorski promet (AASTMT), Egipt 
•     Al Akhawayn University in Ifrane (AUI), Maroko 
 
 

5.4 Študijski program za izpopolnjevanje Evro-sredozemske študije (EMS) 

 

Študijski program za izpopolnjevanje Evro-sredozemske študije (EMS) je bil na NAKVIS predložen 
v prvo akreditacijo 27. februarja 2013. Dne 23. aprila 2018 je EMUNI od NAKVIS prejela odločbo 
o zavrnitvi programa EMS. Dne 21. maja 2018 se je EMUNI pritožila na odločitev NAKVIS o 
zavrnitvi akreditacije EMS programa, dne 10. oktobra 2018 pa je Pritožbena komisija pri NAKVIS 
(z obvestilom EMUNI z dne 8. januarja 2019) pritožbi ugodila. V skladu s končnim sklepom 
Pritožbene komisije mora NAKVIS vlogo EMUNI za prvo akreditacijo študijskega programa EMS 
ponovno obravnavati. 

Ker je minilo že več kot 5 let od oddaje vloge za prvo akreditacijo študijskega programa EMS, se 
je Senat EMUNI univerze odločil, da je pred ponovno oddajo vloge za akreditacijo EMS programa, 
le-tega potrebno temeljito pregledati in posodobiti. Na tej osnovi je bilo več predmetov 
spremenjenih, dodanih ali opuščenih, z namenom, da bi program uskladili s šestimi prednostnimi 
stebri Unije za Sredozemlje, ki predstavlja tudi osnovo EMS programa. Poleg tega pa to omogoča, 
da se posamezne predmete ponudili kot ločene enote v obliki izbirnih predmetov za druge 
študijske programe ali poletne šole s sorodnih področij. Enako razmišljanje je veljalo tudi za 



28 
 

učitelje (nosilce predmetov), ki so bili izbrani iz najnovejše mreže EMUNI univerze. Poleg tega ima 
večina predmetov EMS programa dva nosilca ali sodelavca, enega domačega, iz Slovenije, in 
enega mednarodnega, iz tujine, kar je v skladu s slovensko strategijo internacionalizacije visokega 
šolstva. 

Tako je nastal končni seznam predmetov programa in sicer z enim obveznim in 13 izbirnimi 
predmeti, izmed katerih morajo udeleženci izbrati vsaj enega (skupaj 12 ECTS): 

● EMS01 - Načela EuroMed partnerstva (6 ECTS) 
● EMS02 - Internacionalizacija visokega šolstva (6 ECTS) 
● EMS03 - Evro-sredozemski gospodarski odnosi (6 ECTS) 
● EMS04 - Varnost in družbeni red (6 ECTS) 
● EMS05 - Večkulturne družbe (6 ECTS) 
● EMS06 - Trajnostni turizem in kulturna dediščina (6 ECTS) 
● EMS07 - Trajnostni razvoj v okviru Evro-sredozemskem kontekstu (6 ECTS) 
● EMS08 - Upravljanje s človeškimi viri in krepitev zmogljivosti v Evro-sredozemski regiji (6 

ECTS) 
● EMS09 - Digitalna družba (6 ECTS) 
● EMS10 - Poslovne finance v mednarodnem okolju (6 ECTS) 
● EMS11 - Ustvarjalnost in inovacije v podjetništvu in poslovanju (6 ECTS) 
● EMS12 - Upravljanje in vodenje (6 ECTS) 
● EMS13 - Trženje v malih in srednje velikih podjetjih (6 ECTS) 
● EMS14 - Zdrav in aktiven življenjski slog (6 ECTS) 

  Program je bil predložen v akreditacijo pri NAKVIS dne 4. decembra, 2019. 
 
 

5.5 Evro-sredozemska podiplomska šola  

 

5.5.1 Ustanovitev 

Namen ustanovitve Evro-sredozemske podiplomske šole (EMPoS) in pogoji sodelovanja med 
EMUNI in Znanstveno-raziskovalnim centrom Koper (ZRS) so bili določeni v Sporazumu o 
akademskem upravljanju Evro-sredozemske podiplomske šole, dne 28. marca 2018. V letu 2019 
je bilo organiziranih več sestankov, ki so bili namenjeni optimizaciji organizacijske strukture 
podiplomske šole in k iskanju najboljšega načina za njeno ustanovitev. Na koncu je bilo odločeno, 
da se EMPoS ustanovi kot podenota EMUNI. 
 

5.5.2 Študijski programi EMPoS 

V okviru EMPoS se za akreditacijo pripravljata dva študijska programa, en magistrski študijski 
program Kineziologija človeške zmogljivosti in en doktorski študijski program Dinamika globalne 
družbe. Načrtuje se, da bo skupina strokovnjakov iz EMUNI in ZRS, ki bo delala na vsebini in 
akreditacijski dokumentaciji obeh programov, programe dokončala in oddala v potrditev Senatu 
EMUNI univerze do konca januarja 2020, s prvimi vpisi študentov v študijskem letu 2020/2021 
(neakreditirano). Po sprejetju programov na EMUNI univerzi, bodo ti oddani v mednarodni 
akreditacijski postopek ali Nacionalni akreditacijski agenciji (NAKVIS). 
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5.6 Poletna šola o modri rasti v Evro-sredozemlju  
 

Junija 2019 smo v sodelovanju z OGS in finančno podporo Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) 
so-organizirali poletno šolo o modri rasti. V sklopu 5-dnevnega programa je EMUNI prevzel 
organizacijo 2 polnih dni ter sodeloval na uvodnem in zaključnem delu. Dva vsebinska dneva in 
celotna poletna šola bila sta s strani študentov/udeležencev ocenjena izredno dobro. MZZ smo 
predlagali, da bi formulo ponovili v letu 2020. Glede na razpoložljivost financiranja bomo poletno 
šolo izvajali tudi v letu 2020. Februarja 2020 je bila tudi oddana vloga za dodelitev Jean Monnet 
Module, ki bi, v primeru uspeha, financiral poletno šolo z letom 2021. 
 
 

5.7 Poletna šola o zdravju in aktivnem življenjskem slogu (HALS) 
 

Poletna šola z naslovom »Zdravje in aktivni življenjski slog« je bila drugič uspešno izvedena od 15-
21. julija 2019, v sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim centrom Koper (ZRS). Gostili smo 
štirinajst udeležencev iz šestih držav (povečini podiplomski in doktorski študentje ter mladi 
raziskovalci) ter osemnajst strokovnjakov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev iz petih držav, 
kateri so izvedli predavanja in delavnice na področju kineziologije, športnih znanosti in prehrane.  
 
 

5.8 Sodelovanje pri razvoju novega magistrskega študijskega programa 
Pametno upravljanje okoljskih in podnebnih sprememb (SECCM) v okviru 
projekta E+ CBHE AdapTM 

 

EMUNI je od leta 2017 partner v projektu, katerega cilj je akreditirati interdisciplinarni magistrski 
študijski program z naslovom Pametno upravljanje okoljskih in podnebnih sprememb. Študijski 
program prispeva k trajnostnemu razvoju in temelji na krepitvi zmogljivosti na področju 
nastajajočih tehnologij pri upravljanju sprememb v okolju v kompetenčno osnovanem 
izobraževalnem sistemu, v skladu z bolonjskim procesom. Razvoj programa je rezultat uspešno 
pridobljenega triletnega projekta Erasmus + CBHE v konzorciju sodelujočih univerz.  V študijskem 
letu 2019/2020 so se na univerzi v Aleksandriji najprej začeli novi študijski programi 
Smart/Pametno okolje in upravljanje podnebnih sprememb, Arab Academy for Science,  
Technology and Maritime Transport, Suez Canal University and South Valley University v 
februarju 2020. Program je bil akreditiran tudi na Univerzi v Catania v Italiji. Dejavnosti v okviru 
projekta se bodo nadaljevale in EMUNI si bo prizadeval za zagotovitev vloge pri izvajanju 
programa. 
 

5.9 Sodelovanje pri razvoju novega magistrskega študijskega programa Ribištvo 
in ribogojstvo v Evro-sredozemski regiji v okviru projekta Erasmus+ CBHE 
FishAqu 

 

Projekt razvija magistrski program za trajnostno upravljanje ribištva in ribogojstva, predvsem v 
Egiptu. Vse sodelujoče organizacije/univerze bodo spremenile obstoječe programe na področju 
ribištva in ribogojstva in jih približale novo razvijajočemu se programu (z izvajanjem podobnih 
modulov, z razvijanjem specializacij, z zagonom podobnih programov MSc ali z ustanovitvijo 
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skupne stopnje). Projekt bo tudi razvijal skupen magistrski program med partnerji. Projekt se je 
začel 15. novembra 2019 in bo potekal skozi celotno leto 2020. 
 

5.10 Erasmus+ program 

 

Do konca leta 2018 je EMUNI podpisal 5 novih Erasmus+ dvostranskih sporazumov z 
visokošolskimi institucijami iz partnerskih držav. Dvostranski sporazumi so podlaga za 
sodelovanje v programskih programih Erasmus+ in omogočajo sodelovanje pri projektih, 
izmenjavi študentov, mobilnosti osebja in drugih dejavnostih, povezanih z nadgradnjo 
univerzitetnih učnih načrtov. Leta 2018 je EMUNI gostil 12 mobilnosti osebja s šestih partnerskih 
univerz v Egiptu, Libanonu, Maroku in Tuniziji. Osebje EMUNI je opravilo izhodne mobilnosti (11) 
v Egiptu, Jordaniji, Libanonu in Maroku. 
 
Leta 2018 je EMUNI zaprosil za projekt Erasmus+ KA103 (mobilnost študentov in osebja z 
državami programa Erasmus+). EMUNI je bilo dodeljenih 14 mobilnosti: 2 mobilnosti študentov 
za študij; 2 mobilnosti študentov za pripravništvo, 4 mobilnosti za osebje za poučevanje in 6 
mobilnosti za osebje za usposabljanje. Konzorcij (Univerza EMUNI, Univerza na Primorskem in 
Univerza v Mariboru) in njihove Južno Mediteranske partnerske institucije so do sredine leta 2019 
izvedle 59 tokov mobilnosti ERASMUS +. Dokončani projekt je bil pomemben korak v strategiji 
internacionalizacije vpletenih institucij ter k oblikovanju skupnega in skladnega Evro-
sredozemskega visokošolskega in raziskovalnega območja, kar predstavlja osnovo, na kateri je 
bila leta 2008 ustanovljena Evro-sredozemska univerza (EMUNI). 
 

5.11 Izvedba Jean Monnet modula 

 

Leta 2019 je EMUNI predložil en predlog pod naslovom “Komuniciranje za in v okviru EU in UfM“. 
Predlogi niso bili izbrani za financiranje; vendar bo ocena služila kot dobra podlaga za nadaljnjo 
krepitev predloga za morebitno ponovno oddajo v prihodnosti. 
 

5.12 Prijava na projekt Jean Monnet 

 
Leta 2019 se je EMUNI univerza prijavila na projekt Jean Monnet Information Project (projekt 
Erasmus +) pod naslovom “EU Mladi in EUROMED“. Projekt je bil zavrnjen, vendar je projekt 
dosegel 87 od 100 točk in bo dobra osnova za prijavo v naslednjem letu. 
 

5.13 Prijave za Erasmus+ Knowledge Alliances 

 

V letu 2019 se je EMUNI uspešno prijavil za projekt Erasmus+ Knowledge Alliances pod nazivom 
“Predvidevanje prihodnosti poučevanja in usposabljanja za ustvarjalnost, inovacije in 
podjetništvo - VISION “. 
VISION je projekt, usmerjen v prihodnost in usmerjen v rezultate, katerega cilj je povečati 
zmogljivost in učinkovitost Evrope v poučevanju in usposabljanju ustvarjalnosti, inovacij in 
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podjetništva (CIE). Ta tri področja so prepoznana kot ključna za razvoj in pripravljenost družb za 
reševanje globalnih izzivov in negotovih trgov dela, vendar je znanje o njihovem poučevanju in 
usposabljanju zelo razdrobljeno in se vedno spreminja. 
EMUNI je koordinator dvoletnega projekta VISION kateri je začel 1 Januarja 2020.  
 

5.14 Prijava za CBHE- Capacity Building in higher education   

 

"Sredozemske države: proti internacionalizaciji doma" so obravnavane v zvezi s postopkom 
internacionalizacije visokega šolstva (IoHE) v sredozemskih državah kot tista, ki zahteva takojšen 
nacionalni in institucionalni odziv ter skupno ukrepanje. Omogočanje nacionalnim telesom 
visokega šolstva in visokošolskim ustanovam (HEI) strateško upravljanje internacionalizacije pri 
zagotavljanju izobraževanja, raziskav, mobilnosti in storitev velja za splošni cilj projekta in glavno 
podlago za odgovorno in dopolnilno vlogo partnerskih držav v EHEA in ERA. 
EMUNI je koordinator projekta. Projekt se je začel 1. januarja 2020 in bo trajal do konca leta 2023. 
 
 

5.15 Izvedba MEDNICE projekta 
 
Leta 2016 je EMUNI dobil nov projekt MEDNICE, v okviru Interreg programa za Sredozemlje. 
MEDNICE je eden od treh Projektov Horizonta, odobrenih za usklajevanje desetih modularnih 
projektov (MP) v okviru prednostne osi energetsko učinkovite gradnje. Ključna vloga EMUNI v 
projektu je zagotoviti povezovanje med različnimi modularnih projektov in drugimi deležniki. 
 
Projekt MEDNICE je stičišče za inovativne in skupne rešitve energetske učinkovitosti (EE), 
vzpostavljen je z namenom, da se zasidra v sredozemsko skupnost (MED) na področju energetskih 
vprašanj, s katerimi se srečujejo javne organizacije s ciljem, da bi spodbudili iskanje rešitev preko 
modularnih projektov in zato, da bi povečali njihov vpliv na javne politike. Na območju 
Sredozemlja (MED) večina javnih zgradb ni ustrezno zgrajenih, da bi primerno zmanjšal porabo 
energije in da bi izboljšale svojo učinkovitost. To je deloma posledica pomanjkanja osveščenosti 
lastnikov in upravljavcev, in se kaže kot pomanjkanje znanja o iskanja skupnih odgovorov na ta 
nadnacionalni izziv. Torej je splošni cilj MEDNICE projekta omogočiti partnerjem MED projektov, 
da vzpostavijo skupnost MED s skupnim nadnacionalnim okvirjem o energetski učinkovitosti v 
javnih zgradbah. MEDNICE bo z vzpostavitvijo mehanizmov usposabljanja in vzajemnega učenja 
prispevala k povečanju zmogljivosti lastnikov in upravljavcev javnih zgradb, za načrtovanje in 
izvajanje boljših praks energetske učinkovitosti. Ustanovil bo platformo za zbiranje znanja, ki bo 
omogočila naslavljanje vprašanj, sporočanje rezultatov in modularnih projektov. To bo temelj 
transnacionalnega medsebojnega mreženja, ki bo osnova za identiteto MED. MEDNICE bo prav 
tako analiziral in povzel prakse energetske učinkovitosti (EE) s tematskimi in političnimi 
dokumenti, ki bi jih bilo treba spodbujati in ki bi koristili skupnosti MED. Sklicujoč se na pomoč 
tujih predstavnikov (veleposlanikov), bo predvidoma omogočilo širitev in prenos sporočila, ki 
zagovarja določene politike o energetski učinkovitosti (EE) v Sredozemlju (MED) in jih od tu dalje 
vključili v ustrezne strategije. 
 
Splošni cilj projekta je spodbuditi partnerje projektov, da se vzpostavi skupnost MED z 
nadnacionalnim okvirjem o energetski učinkovitosti v javnih zgradbah. Projekt bo vzpostavil 
platformo, ki bo omogočala prenos rezultatov, ki izhajajo iz modularnih projektov. 
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Transnacionalna skupna mreža, ki jo bo ustvaril projekt, bo olajšala medsebojne izmenjave in 
učenje prek virtualnih srečanj ter srečanj v živo. S sklicevanjem na trdno povezano MED skupnost, 
bodo pooblaščene zainteresirane javne strani imela zagotovljena sredstva za pregled svojih 
politik in naložb, ki so potrebne za optimizacijo ukrepov in za načrtovanje upravljanja z energetiko  
s ciljem, da se končno zmanjša poraba. 
 
Projekt MEDNICE se je zaključil 31. oktobra. Partnerji se odločijo, da bodo zaprosili za nov 
program MED, medtem ko se EMUNI odločijo nadaljevati kot pridruženi partner. 
 
https://efficient-buildings.interreg-med.eu/ 
 

5.16 Izvajanje projekta ERC 

 

ERC = Science2, ki jo financira Evropski raziskovalni svet (ERC) in ga usklajuje Science | Business, 
je komunikacijski projekt, namenjen čim večjemu širjenju javne in politične podpore ERC po vsej 
Evropi. ERC = Science2 se bo v 42 mesecih razpravljala o znanosti, ki je bila izvedena v okviru 
donacij ERC in njihove najnovejše različice, ki zajezi posameznikovo domišljijo, spremeni svet in 
spodbuja radovednost. V ta namen bo konzorcij začel z novim komunikacijskim načrtom, ki 
vključuje prijetne vsebine in so namenjene enostavnemu razumevanju najsodobnejših raziskav, 
ki jih bomo spodbujali in distribuirali skozi nenavadno široko mrežo naravoslovnih in 
naravoslovnih muzejev, živalskih vrtov, akvarijev, univerz in raziskovalnih organizaciji po Evropi. 
Dejavnosti bodo vključevale inovativne pristope prenosa vedenja o znanosti otrokom in 
najstnikom  z izzivalnimi in zabavnimi oblikami s katerimi bodo vzbudili zanimanje za znanost, z 
dogodki, prilagojenimi mladim akademikom in raziskovalcem, kot so t.i. znanstvene kavarne, 
kosila na klopci in raziskovalni hitri zmenki (speed-dating). V času trajanja projekta je načrtovanih 
več kot 75 dogodkov v različnih državah in jezikih. 
 
V tem projektu je vloga EMUNI organizacija in izvedba terenskih dogodkov na visokošolskih 
središčih po Sloveniji, Avstriji, na Madžarskem, v Grčiji, Srbiji, Črni gori in Makedoniji.  
 
Projekt se je uspešno zaključil 31. marca 2019. 
 

5.17 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.  
 
Misije na Evro- sredozemske institucije  
EMUNI je bil ustanovljen kot ena izmed šestih pobud Unije za Sredozemlje, ki pokriva 
visokošolsko izobraževanje in raziskave. Pomembno je ohranjanje dobrih in produktivnih 
odnosov z Euro-sredozemskimi institucijami, saj EMUNI uresničuje in deluje v luči njihovih ciljev. 
Zato se EMUNI vključuje v številne misije in srečanja s predstavniki različnih institucij na področjih 

https://efficient-buildings.interreg-med.eu/
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znotraj Unije za Sredozemlje, Fundacije za združevanje državljanov držav Sredozemlja, s partnerji 
EMUNI in z ustreznimi zainteresiranimi stranmi kot so EuroMeSCo, IEMed itd. 
 
Misije na institucije EU 
EMUNI vodi pomembne evropske projekte in se zato usklajuje z institucijami EU ne le na 
administrativni ravni, temveč zagotavlja dialog tudi  na politični ravni. Ker EMUNI predstavlja 
Euro-sredozemsko platformo za povezovanje znanosti, je pomemben sogovornik z institucijami 
EU. 
 
Misije na nacionalne institucije 
EMUNI preizkuša delovati kot promotor Slovenije v Euro-sredozemski regiji in v okviru tega 
resnično sodeluje pri izvajanju slovenske zunanje politike (pri pobudi Pozitivna agenda za mlade), 
zato mora biti EMUNI v stiku z nacionalnim okoljem. Za vzdrževanje teh povezav so misije 
ključnega pomena za vzdrževanje teh medsebojnih dobrih odnosov. 
 
Misije v druge sredozemske države 
EMUNI ima več kot 133 članic iz svoje mreže, in sicer iz 33 Evro-sredozemskih držav. EMUNI 
predstavlja znanstveno središče idej med EU, Bližnjim vzhodom in Sredozemljem. V luči 
ohranjanja te vloge in širitve idej, EMUNI osebje zastopa univerzo na izbranih  misijah v 
relevantnih institucijah.  
 

5.18 EMUNI letna konferenca 

 
Letna konferenca EMUNI se je odvila 12. aprila 2019 v Barceloni, v prostorih Unije za Sredozemlje. 
Konferenco sta so-organizirala EMUNI in Unija za Sredozemlje (UfM). Njen namen je bil pregled 
stanja in pobud v zvezi s priznavanjem visokošolskih kvalifikacij v Evro-sredozemski regiji, 
opredelitev možnosti za razvoj na tem področju ter oblikovanje priporočil za prihodnost z 
namenom spodbujanja tesnejšega Evro-sredozemskega regionalnega sodelovanje na tem 
področju. Konferenca je bila namenjena udeležencem iz 43 držav članic Sredozemlja, ki so 
ocenjevali napredek na vprašanjih akademskega priznavanja z izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih 
praks. Udeleženci so bili rektorji univerz in visoki akademski predstavniki, predstavniki prisotjnih 
nacionalnih organov, medvladnih in mednarodnih organizacij, drugi strokovnjaki, zasebni sektor 
in predstavniki civilne družbe. Kratko poročilo s fotografijami iz konference je dostopno na: 
https://emuni.si/emuni-ufm-conference-discusses-recognition-of-qualifications/.  
 
Pred konferenco (19. 4. 2019) so potekali sestanki organov EMUNI (Upravni odbor,Senat, 
Skupščina). 
 
 
 
 
 
 

https://emuni.si/emuni-ufm-conference-discusses-recognition-of-qualifications/
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6. RAZISKAVE 
 

6.1 Podpora EMNES projektu 

 
Evro-sredozemska mreža za ekonomske študije (EMNES) je mreža partnerjev in sodelujočih 
raziskovalnih institucij in možanskih trustov, ki delujejo na področju socialno-ekonomskega 
razvoja v evro-sredozemskih državah. EMNES sofinancira Evropska komisija - po pogodbi o 
financiranju št. ENPI / 2014 / 354-488 partnerskih in pridruženih organizacij EMNES. EMNES 
podpira 22 univerz in raziskovalnih institucij iz: Alžirije, Belgije, Kanade, Egipta, Francije, Nemčije, 
Grčije, Italije, Jordanije, Maroka, Slovenije, Španije, Tunizije in Turčije. EMNES sestavlja osrednja 
skupina 73 strokovnjakov iz vseh gospodarskih področjih, vključno s člani usmerjevalnega, 
pridružitvenega in svetovalnega odbora, pa tudi z glavnimi raziskovalci EMNES-a in sodelavci. Od 
tega je 38 žensk, večina raziskovalcev in sodelavcev pa je starih manj kot 40 let. Med letoma 
2017-18 raziskovalci EMNES-a so izdelali 18 akademskih delovnih dokumentov in 2 celovita 
študija, ki sta povezana s socialno-ekonomskim razvojem Evro-sredozemske regije. 
 
Projekt, ki se izvaja od marca 2015 je dosegel pomemben napredek v letu  2018: EMNES se je 
razvil kot skupna in inovativna regionalna mreža gospodarskih in političnih raziskovalnih institucij 
z obeh obal Sredozemlja. EMNES omogoča mladim generacijam ekonomistom in strokovnjakom 
oblikovalcev politik, da prispevajo k gospodarski politiki evro-sredozemske regije. Od svoje 
ustanovitve je EMNES pripravil 26 študij, delovnih dokumentov in političnih opomb, ki prispevajo 
k prenovljeni viziji in modelom socialno-ekonomskega razvoja v sredozemski regiji, ki se 
osredotoča predvsem na ustvarjanje delovnih mest, socialno vključenost in trajnostni razvoj. 
 
Raziskovalni program EMNES je organiziran v okviru sedmih medsebojno povezanih vsebin, ki jih 
vodijo EMNES raziskovalci: 
1. Institucije in institucionalne reforme ter njihova zaporedja, ki so potrebna za izboljšanje  

gospodarskega in političnega upravljanja; 
2.  Razvoj zasebnega sektorja, mikro, malih in srednjih podjetij ter razvoj in podpora 

podjetništvu in socialnemu podjetništvu; 
3.  Razvoj človeških virov, izobraževanj, inovacij, pomanjkanje veščin in migracijam; 
4.  Oblikovanje makroekonomskih politik in ustvarjanje delovnih mest; 
5.  Trg dela, zaposlovanje in zaposljivost; 
6.  Finance in realno gospodarstvo; 
7.  Gospodarsko povezovanje in inkluzivne politike ekonomske liberalizacije. 
 
Po štirih letih se je projekt EMNES zaključil 28. 2. 2019. 
 
 

6.2 Raziskave v okviru projekta EL-CSID (European Leadership in Cultural, 
Science and Innovation Diplomacy) 
 
Leta 2019 je EMUNI nadaljevala z raziskovalno dejavnostjo na tem Obzorje 2020 projektu, zlasti 
v vlogi vodje delovnega sklopa. Projekt, financiran s strani Obzorja 2020 je koordinarala Vrije 
Universiteit v Bruslju. Projekt se je zaključil 31. 3. 2019. 
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6.3 Projekt raziskovalne agencije - ARRS 
 
2-letni post-doktorski projekt z oznako Z5-8239 in z naslovom "Vloga nadnacionalnih zasebnih 
standardov pri upravljanju okolja", ki se je pričel julija 2017 se je julija 2019 končal. Projekt je iskal 
sinergije z obstoječimi in nastajajočimi izobraževalnimi in policy/usklajevalnimi dejavnostmi na 
EMUNI Univerzi. Projekta vodja je uspešno pridobila zagonski projekt (Start Up Action), financiran 
s strani BLUEMED-a z naslovom LabMAF, ki zagotavlja nadaljevanje raziskav na področju 
transnacionalnih zasebnih standardov na področju ribištva. Financiral bo sestanke konzorcija in 
oblikoval poročilo o izvedljivosti oznake produkte malih priobalnih ribičev. 
 
 

6.4 Projekt LabMAF 
 
Dr. Jerneja Penca je pridobila zagonski raziskovalni projekt z naslovom LabMAF - Razvijanje 
sheme označevanja za produkte malih priobalnih ribičev v Sredozemlju. Projekt se je pričel 
januarja 2019 in se bo zaključil julija 2020. Projekt financira Bluemed pobuda. Omogoča 
organizacijo treh srečanj konzorcija in ekspertov s področja. 
 
 

6.5 Znanstvena revija IJEMS 
 

Mednarodna revija Evro-sredozemskih študij (IJEMS-International Journal for Euro-
Mediterranean Studies) predstavlja interdisciplinaren prispevek k raziskovanju tem, ki so 
prednostnega pomena za evro-sredozemsko regijo. IJEMS je mednarodna revija, namenjena 
spodbujanju medkulturnega dialoga in izmenjavi med socialnimi okolji, razvoju človeških virov in 
zagotavljanjem boljšega medsebojnega razumevanja širokega področja evro-sredozemske regije. 
Ključna vprašanja vključujejo politične dokumente, sociologijo, ekonomijo, rast in razvoj, 
človeško geografijo, okolje, poslovanje in upravljanje, izobraževanje, mednarodne odnose, 
študije spolov, znanost o življenju in nenazadnje zgodovino.  
 
Cilj IJEMS-a je postati ena izmed ključnih periodičnih publikacij v regionalnih zadevah, ki 
naslavljajo znanstveno in akademsko skupnost. Revija prav tako omogoča vlogo izhodišča za 
predstavitev znanstveno-raziskovalnih dosežkov učiteljev in raziskovalcev, ki sodelujejo z EMUNI 
univerzo ter njenih študentov. Revija bi prav tako lahko postala primeren učbenik za poučevanje 
študijskih programov in strokovno nadgrajevanje.  
 
Leta 2019 sta izšli 2 številki. 

 
 
6.6 Knjižnica in e-knjižnica 
 
Na podlagi sporazuma, sklenjenega med EMUNI in Univerzo na Primorskem, lahko študenti 
EMUNI Univerze postanejo polnopravni člani knjižnice te univerze, ki se nahaja v Kopru. EMUNI 
Univerza prav tako omogoča študentom dostop do knjižnice Srečka Vilharja v Kopru. 
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Zaradi zelo visokih pristojbin za zagotovitev dostopa do elektronskih podatkovnih baz, EMUNI 
Univerza ne more imeti dostopa do katerihkoli plačljivih baz podatkov ali zagotoviti dostopa na 
daljavo. Namesto tega smo združili brezplačne baze podatkov v mini e-knjižnici. 
 
Poleg tega je EMUNI Univerza v letu 2019 uredila brezplačen dostop do REVIS - spletnega 
repozitorija, ki hrani intelektualno delo, nastalo na visokošolskih ustanovah. Tu bodo arhivirane 
magistrske naloge študentske EMUNI univerze in prosto dostopne javnosti. EMUNI ima tudi 
dostop do programske opreme za preverjanje plagiatov, ki naj bi jo uporabljali vsi mentorji v 
procesu revizije in evalvacije pisanja študentov. 
 
 

7. DRUGE NALOGE EMUNI IN ORGANIZACIJSKI PODATKI 
 

 

7.1 IT storitve, tehnična podpora in informacijsko-komunikacijske zadeve 
 
Glavne naloge in cilji IT enote so določeni z neposrednimi zahtevami EMUNI – zagotoviti 
operativno stanje in visoko učinkovitost računalniško podprtih sistemov. 
 
Podporne storitve se izvajajo na različnih področjih: 
- vzdrževanje in podpora računalniških rešitev, 
- komunikacijske tehnične storitve – vzdrževanje informacijske infrastrukture, 
- pisarniški in poslovni sistemi, 
- informacijska varnost, 
- grafično oblikovanje. 
 
 

7.2 Uporaba družbenih omrežij 
 

EMUNI univerza uporablja platformo “Social media”, kar ji prinaša uspeh pri promociji lastne 
dejavnosti z relativno nizkimi stroški. Številni uporabniki v Evro-sredozemskem območju aktivno 
uporabljajo družbena omrežja za (poceni) delitev lastnih zgodb in izkušenj. Mnogo socialnih 
omrežij, kot Twitter, Facebook in Instagram ponujajo pameten način objav novic širokemu krogu 
ljudi.  
  
Facebook 
EMUNI Facebook stran deluje kot dodatek k obstoječi spletni strani EMUNI. Večina informacij, ki 
so na voljo na spletni strani EMUNI, je na voljo tudi na spletni strani Facebook. S tem so novice 
EMUNI uporabnikom Facebook strani posredovane takoj, ko so objavljene. Posodobitve se 
posredujejo predvsem prek povezav ali krmiljenja novic. EMUNI Facebook stran ima 4.200 
sledilcev, medtem ko smo v letu 2019 aktivno dosegli 415.927 ljudi: 
www.facebook.com/emuni.university. 
 
Twitter 
Twitter stran deluje kot dodatek k obstoječi spletni strani EMUNI. Twitter uporabljamo za objavo 
novic našim naročnikom s pomočjo objavljenih povezav. V letu 2019 je bilo objavljenih 1.621 

http://www.facebook.com/emuni.university
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novic z dosegom 89.560 vtisov. Twitter EMUNI ima 650 neposrednih sledilcev. Twitter stran 
EMUNI je na voljo na spletni strani: twitter.com/emuni. 
 
Promocijske publikacije 
EMUNI je v letu 2019 pripravila naslednje promocijske vsebine: 
1. E-novice: skozi celo leto (na spletu); 
2. Promocijski material za program Poslovno komuniciranje v medkulturnem okolju; 
3. Blue Mission promocijski material;  
4. EMED promocijski material. 

 
Promocijski materiali so namenjeni tako ciljni kot širši zainteresirani javnosti z namenom 
obveščanja o aktivnostih in dogodkih EMUNI. Vse promocijske vsebine so bile zaradi zagotavljanja 
največjega možnega dosega narejene v elektronski obliki. Prejemnikov e-vsebin je bilo v letu 2019 
preko 10.000 in število še vedno narašča. 
 

7.3 Odnosi z javnostmi 

 

Odnosi z javnostjo so pomemben dejavnik mednarodne prepoznavnosti. PR vizija daje univerzi 
jasno in strateško usmeritev za prihodnost in določa smernice uresničevanj le-te, osredotočene 
na raziskave, ki se spopadajo z večjimi družbenimi izzivi. 
 
EMUNI 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 (EMUNI letne konference, srečanja in obiski 
gostov, dogovori o skupnih projektih), zasedanja organov EMUNI, ob večjih dogodkih in ob 
začetku študijskega leta. V letu 2019 smo nadaljevali z informiranjem širše javnosti o njenih 
aktivnostih in dogodkih. V sklopu aktivnosti povezanih z odnosi z javnostjo je bila posodobljena 
medijska kontaktna mreža ter objavljeno PR-ovo poročilo po večjih dogodkih in komunikacijo z 
mediji.  
 
Tudi v letu 2019 je univerza razvila jasno in dosledno strategijo, ki bo pomagala pri doseganju 
naslednjih ciljev: povečati ozaveščenost in zagovarjati EMUNI univerzo med številnimi ciljnimi 
skupinami in lastno mrežo; graditi pozitiven medijski profil na nacionalni in mednarodni ravni ter 
povečanje uporabe spletne strani in družbenih medijev.  
 
 

8. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
 
V letu 2019 ni bilo izvedenih investicij.  
 
 

9. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
Delovanje EMUNI v 2019 je bilo uspešno. Pridobili smo en (3) nove projekte: 

http://twitter.com/#!/emuni
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● En projekt iz programa Knowledge Alliances: “Predvidevanje prihodnosti poučevanja in 
usposabljanja za ustvarjalnost, inovacije in podjetništvo”. 

● Dva projekta Povečanje zmogljivosti v visokošolskem izobraževanju: “Sredozemske 
države naproti domači internacionalizaciji” in “Izmenjava znanja o trajnostnem 
upravljanju z ribištvom in ribogojstvo v sredozemski regiji”. 
 

Projekt Erasmus Mobility visokošolskih študentov in osebja med programskimi in partnerskimi 
državami je bil odobren. Posledično imamo mobilnosti z Egiptom (3 dohodne, 1 odhodna), 
Libanonom (3 vhodne, 1 odhodna), Maroko (1 dohodna, 1 odhodna), Izrael (1 dohodna, 1 
odhodna), Jordanija in Tunizija (1 dohodna, 1 odhodna). 
V okviru načrtovanih študijskim aktivnosti smo v skladu z Programom dela  izvedli vse zastavljene 
cilje - organizirali smo tečaj usposabljanja o modri rasti z imenom “Modra misija”, ki ga 
sofinancirata MZZ in MIZŠ RS. 
 
 

10. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH 
POSLEDIC PRI IZVEDBI 

 
Leto 2019 je zaznamovalo veliko projektov, dejavnosti in dogodkov. Vendar se je EMUNI soočala 
z neposrednimi in posrednimi finančnimi izzivi. Posredni so bili povezani z delovno obremenitvijo 
- si prizadevali za zagotovitev novih projektov EU, ki bi lahko izboljšali finančno stanje in bi lahko 
omogočili nov zagon za nadaljnji razvoj EMUNI-a. Neposredni izzivi so povezani s skromnimi 
proračunskimi sredstvi, ki jih je univerzi dodelilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
ter z zamudo pri prejemanju denarnih sredstev iz strani projektov EC v letu 2019. 
 
 

11. OCENA USPEŠNOSTI DOSEGANJA CILJEV GLEDE NA PREJŠNJA 
LETA 

 
Pri ocenjevanju EMUNI uspešnosti v primerjavi s preteklimi leti smo izhaja iz: 
 

- V letu 2019 je 26 članov Skupščine plačalo članarino in si s tem pridobilo posebno mesto, 
da postanejo člani Notranjega kroga Skupščine EMUNI. 

- Dva uspešno vodena izobraževalnima programa: “Evro-sredozemske inovacije in 
podjetništvo” (IEP) in “Poslovno komuniciranje v medkulturnem dialogu” (IBC), vključno s 
poletnim tečajem o modri rasti z imenom “Blue Mission”. 

- Podpis konzorcijske pogodbe z Univerzo na Primorskem in Univerzo v Mariboru za 
mobilnost delovnega osebja. 

- In nazadnje, nove prijave zainteresiranih IBC študentov. 
- Uspeh je še toliko bolj pomemben za nas, prav zaradi omejitev, s katerimi se je Univerza 

EMUNI sooča zaradi kadrovske podhranjenosti in zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 
za ta namen. 

- V letu 2019 se je povezanost članov Notranjega kroga okrepila. Člani preteklega leta 
plačujejo članarino, medtem ko se novi člani interesirajo pridružitvi EMUNI mreži. 
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- Število prijav in študentov se je povečalo v dveh izobraževalnih programih “Diploma iz 
Evro-sredozemskega podjetništva (EMED) in “Poslovno komuniciranje v medkulturnem 
okolju” (IBC). 
 
 

12. OCENA GOSPODARNOSTI 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 znanstveno-
raziskovalnega, 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. 
 
 

13. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 
DOSEŽENI 

 
Leto 2019 je bilo za EMUNI uspešnejše v primerjavi s prejšnjimi leti, čeprav vseh ciljev zaradi 
različnih dejavnikov nismo v polnosti dosegli. Eno od teh je bilo zamuda odgovora s strani NAKVIS-
a, katero je EMUNI univerza prejela na začetku januarja meseca 2019.  
 
Pritožbena komisija NAKVIS je na osnovi pritožbe EMUNI, ki se nanaša na zavrnitev akreditacije 
dveh lastnih študijskih programov s strani sveta NAKVIS, ugotovila, da NI RES, da v določbah ZViS 
ni podlage za odločanje o akreditaciji študijskih programov zgolj zato, ker je vlogo vložila 
mednarodna zveza univerz. Ob navedenem je pritožbena komisija ugotovila, da je bil napačno 
uporabljen materialni prepis, s tem pa je podana kršitev iz 1. točke prvega odstavka 237. člena 
ZUP. Ker je torej svet NAKVIS pristojen za odločanje o akreditaciji študijskih programov, ki jih 
predloži v postopek mednarodna zveza univerz, v postopku na prvi stopnji tudi ni bilo podlage za 
odločanje po 23. členu ZUP, po kateri organ ravna v primeru, če ugotovi, da ni stvarno pristojen 
za odločanje o zadev. Zato je bila podana tudi kršitev pravil postopka iz 4. točke prvega odstavka 
237. člena ZUP. Pritožbena komisija je zaradi ugotovljenih kršitev pritožbi EMUNI ugodila in 
zadevo vrnila organu prve stopnje v ponovno odločanje. 
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14. OCENA UČINKOV POSLOVANJA VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV NA 
DRUGA PODROČJA 

 
EMUNI 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. 
 
Predsednik EMUNI univerze je kot prednostna področja opredelil trajnostni razvoj, podjetništvo, 
inovacije in upravljanje visokega šolstva. Te teme so vključene v kontekst poletnih šol/predmetov 
na EMUNI, v razvijanje študijskih programov, v raziskavah, v sodelovalnih projektih, v udeležbi na 
dogodkih in mobilnostih zaposlenih. Pri vseh teh dejavnostih je pozornost namenjena prednostni 
nalogi horizontalnega spodbujanja evro-sredozemskega medkulturnega dialoga. Proces 
medkulturne izmenjave s programom mobilnosti osebja pozitivno vpliva na obe strani, 
gostiteljske in gostujoče institucije. 
 
Leta 2019 je bil ustanovljen nov kanal za širjenje pozitivnega učinka z uvedbo več pripravništev 
Erasmus + s strani naših študentov. Študentje EMUNI so imeli prakso v Nemčiji (1 študent v 
podjetju MCM Sport Management Company), (2 študenta v dobrodelni NVO Capoeira4Refugees) 
in v Italiji (1 študent v Disco´o´Clock v Trstu). Tako ustanove gostiteljice kot sodelujoči študenti so 
zelo pozitivno ocenili vsa pripravništva. 
 
EMUNI nenehno ocenjuje svoja prednostna področja in jih prilagaja političnim potekom, vključno 
s politikami Unije za Sredozemlje in mednarodno politično skupnostjo, pa tudi s podjetji. V letu 
2020 bo EMUNI še naprej prispeval k oblikovanju enotnega, integriranega evro-sredozemskega 
območja visokega šolstva, znanosti in raziskovanja. EMUNI že deluje kot center za oblikovanje 
institucionalnih mrež ter kot center za izmenjavo študentov in projektov v Evro-sredozemski 
regiji. 
 
 

15. DRUGA POJASNILA 
 
Pojasnila, ki dopolnjujejo poročilo o delovanju EMUNI v letu 2019 so podrobneje opisana v 
spodnjih točkah. 

Poročilo o uresničevanju nalog iz pogodbe št. C3330-19-453004 ter pripadajočim ANEKSOM 
številka 1, podpisanim dne 3. julij, 2019. 

V letu 2019 je EMUNI izvedla naslednje obveznosti  v okviru pogodbe št. C3330-19-453004, ki so 
navedene v členu 5: 

- Vsak mesec, do 10. v mesecu je EMUNI izstavila e-račun za izplačilo sredstev za tekoči 
mesec. 

- Ministrstvu do 28. 2. 2019 poslala letno poročilo za leto 2018. 
- S sredstvi za stroške dela in izdatke za blago in storitve je EMUNI sofinancirala stroške 

delovanja vodstva in strokovnih služb EMUNI, dejavnosti, povezane s pripravo in izvedbo 
študijskih programov v študijskem letu 2018/2019 ter stroške prostorov v vrednosti in na 
način, opredeljenem v Programu dela za leto 2019, ki je bil sprejet s strani Upravnega 
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odbora EMUNI na svoji 42. seji dne 1. 12. 2018, v Piranu ter sprejeti Revidiran načrt dela 
za leto 2019 na svoji 46. korespondenčni seji od dne 31. 5. 2019 do 4. 6. 2019. 

- Ministrstvu poslala sprejeti Program dela za leto 2019 ter pripadajoči rebalans programa 
dela za leto 2019. 

- 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. 

 
 

16.  RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 
 
 

16.1 Računovodske usmeritve 
 

Računovodsko poročilo EMUNI univerze za leto 2019 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. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 57/18 in 81/018), 
kontnim okvirjem za nepridobitne organizacije (Uradni list RS št. 107/15 in 1/16), Uredbo o 
javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 35/17 in 24/19). 

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. 
  
 

16.2 Bilanca stanja – splošna pravila 
 

Bilanca stanja se izdeluje za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu. V bilanco stanja na dan 
31. 12. 2019 sodi tudi stolpec o podatkih iz bilance stanja na dan 31. 12. 2018. 
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 prepoznavanju po nabavni 
vrednosti. Nabavno vrednost sestavljajo nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve 
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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 osnovnega 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 materiali. 

Zaloge materiala se vodijo po nabavni vrednosti. 

Tabela 1: Bilanca stanja  

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) 

001 923.420,84 383.487,34 

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del 
07, del 08, 09, del 13 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 
(003+010+018+019+027+031) 

002 1.985,29 4.308,05 

del 00, del 08, del 13 
I. Neopredmetena sredstva in 
dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
(004+009) 

003 0 0,00 

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

del 00 
2. Dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 

009 0 0,00 

del 00, 02, 03, 04, 05, del 08, 
del 13 

II. Opredmetena osnovna sredstva 
(011 do 017) 

010 1.985,29 4.308,05 

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

del 00, del 02, del 03 2. Zgradbe 012 0 0,00 
del 04, del 05 3. Proizvajalne naprave in stroji 013 0 0,00 

del 04, del 05 
4. Druge naprave in oprema, drobni 
inventar in druga opredmetena osnovna 
sredstva 

014 1.985,29 4.308,05 

del 04, del 05 5. Biološka sredstva 015 0 0,00 

del 02, del 04 
6. Opredmetena osnovna sredstva v 
gradnji in izdelavi 

016 0 0,00 

del 08, del 13 
7. Predujmi za pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev 

017 0 0,00 

01 III. Naložbene nepremičnine 018 0 0,00 

06, del 07 
IV. Dolgoročne finančne naložbe 
(020+024) 

019 0 0,00 
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06 
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen 
posojil 

020 0 0,00 

del 07 2. Dolgoročna posojila 024 0 0,00 
del 08 V. Dolgoročne poslovne terjatve 027 0 0,00 

09 VI. Odložene terjatve za davek 031 0 0,00 

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) 

032 920.522,79 378.375,92 

67 
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za 
prodajo 

033 0 0,00 

del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 
65, 66 

II. Zaloge 
(035 do 039) 

034 50.000,00 50.000,00 

30, 31, 32 1. Material 035 50.000,00 50.000,00 
60 2. Nedokončana proizvodnja 036 0 0,00 

61,  63 3. Proizvodi 037 0 0,00 
65, 66 4. Trgovsko blago 038 0 0,00 

del 13 5. Predujmi za zaloge 039 0 0,00 

del 07, 17, 18 
III. Kratkoročne finančne naložbe 
(041+045) 

040 48,53 1.030,84 

17 
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen 
posojil 

041 0 0,00 

del 07, 18 2. Kratkoročna posojila 045 48,53 1.030,84 

del 08, 12, del 13, 14, 15, 16 IV. Kratkoročne poslovne terjatve 048 102.472,53 80.271,43 
10, 11 V. Denarna sredstva 052 768.001,73 247.073,65 

19 
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

053 912,76 803,37 

del 99 Zunajbilančna sredstva 054 0 0,00 

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) 

055 923.420,84 383.487,34 

'90, 92, 93, 95 
A. LASTNI VIRI 
(056a+301+068-069+070-071) 

056 21.604,39 169.596,71 

del 90 I. Ustanovitveni vložek 056a 0 0,00 

95 
II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja 
po pošteni vrednosti 

301 0 0,00 

92, del 93 
III. Nerazporejeni čisti presežek 
prihodkov 

068 169.596,71 84.454,30 

del 93 
IV. Nerazporejeni čisti presežek 
odhodkov 

069 0 0,00 

del 93 
V. Čisti presežek prihodkov poslovnega 
leta 

070 0,00 85.142,41 

del 93 
VI. Čisti presežek odhodkov poslovnega 
leta 

071 147.992,32 0,00 

96 
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(073+074) 

072 829.184,15 111.418,82 

del 96 1. Rezervacije 073 0 0,00 

del 96 
2. Dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve 

074 829.184,15 111.418,82 

del 97, del 98 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(076+080+084) 

075 0 0,00 

del 97 I. Dolgoročne finančne obveznosti 076 0 0,00 
del 98 II. Dolgoročne poslovne obveznosti 080 0 0,00 
del 98 III. Odložene obveznosti za davek 084 0 0,00 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
del 97, del 98 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
(086+087+091) 

085 72.632,30 102.471,81 

21 
I. Obveznosti, vključene v skupine za 
odtujitev 

086 0 0,00 
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27, del 97 II. Kratkoročne finančne obveznosti 087 0 0,00 

22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98 III. Kratkoročne poslovne obveznosti 091 72.632,30 102.471,81 

29 
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

095 0 0,00 

del 99 Zunajbilančne obveznosti 096 0 0,00 

 
 

❖ POJASNILA K BILANCI STANJA 
  
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 
Neopredmetenih dolgoročnih sredstev EMUNI univerza v letu 2019 ni imela. 

  
Opredmetena osnovna sredstva 
Nabavna vrednost opreme na dan 31. 12. 2019 je 10.781,75 EUR, njena odpisana vrednost pa 
8.796,46 EUR. Sedanja vrednost opreme na dan 31. 12. 2019 je 1.985,29 EUR. 
  

Dolgoročne finančne naložbe 
Dolgoročnih finančnih naložb EMUNI univerza v letu 2019 ni imela. 
   
Dolgoročne poslovne terjatve 
Dolgoročnih poslovnih terjatev EMUNI univerza v letu 2019 ni imela. 
  
Zaloge 
EMUNI univerza ima na dan 31. 12. 2019 zaloge strokovne literature v višini  50.000,00 EUR, ki je 
bila v celoti dobavljena s strani nemškega dobavitelja SPRINGER Customer Service Center GmbH. 
  
Kratkoročna poslovne terjatve 
Zavod ima na dan 31. 12. 2019 kratkoročnih poslovnih terjatev v vrednosti 102.472,53 EUR in 
sicer iz naslov 
- kratkoročne  terjatve do kupcev doma 24.007,18 EUR; 
- kratkoročne terjatve do kupcev v tujini v višini 35.644,98 EUR; 
- kratkoročne terjatve iz naslova danih predujmov v višini 1.500,00 EUR je dana                                             

varščina za najemnino Adriatic Slovenici d.d. In 2.417,26 EUR dani predujem Nahale pa 
izhaja še iz preteklih let; 

- druge kratkoročne terjatve do fizičnih oseb v skupni višini 38.903,11 EUR, ki so v pretežni 
meri naslovljene na bivšega predsednika EMUNI univerze prof.dr. Joseph Mifsuda. 

 
Kratkoročna posojila 
EMUNI univerza ima na dan 31. 12. 2019 ima evidentirana kratkoročna posojila v višini 48,53 EUR 
do zaposlenih univerze. 
 
Gotovina v blagajni 
EMUNI univerza tudi v letu 2019 ni poslovala z gotovino oziroma ni izplačevala materialnih 
stroškov preko blagajne. 
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Denarna sredstva 
Skupna višina sredstev na transakcijskih računih pri Novi KBM in UniCredit Bank je znašala na dan 
31. 12. 2019  768.001,73 EUR. 
  
Aktivne časovne razmejitve 
Vrednost aktivnih časovnih razmejitev na dan 31. 12. 2019 je bila v višini 912,76 EUR, ki izvira iz 
članarin za bančne kartice in zavarovalnih premij. 
  

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
V letu 2019 je bilo povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur 7,09 delavca. Na dan 31. 
12. 2019 je univerza izkazovala obveznost do zaposlencev za obračunano plačo, povračila 
stroškov iz delovnega razmerja in obveznost iz naslova obračunanih potnih nalogov v višini 
36.550,84 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. 2019 v višini 23.372,38 
EUR predstavljajo obveznosti : 

- do domačih dobaviteljev v višini 16.879,96 EUR in 
- do dobaviteljev iz tujine v višini 6.492,42 EUR. 

   
Druge kratkoročne poslovne obveznosti 
Drugih kratkoročnih poslovnih obveznosti na dan 31. 12. 2019 zavod ne izkazuje. 
  
Dolgoročne poslovne obveznosti 
Dolgoročnih poslovnih obveznosti zavod v celotnem letu 2019 ni imel. 
  
Kratkoročne finančne obveznosti 
EMUNI univerza na dan 31. 12. 2019 nima kratkoročnih finančnih obveznosti. 
  
Dolgoročne finančne obveznosti 
EMUNI univerza tudi v letu 2019 ni imela dolgoročnih finančnih obveznosti. 
  
Pasivne časovne razmejitve   
Zavod je v letu 2019 evidentiral pasivne časovne razmejitev v višini 829.184,15 EUR. Razmejitve 
se nanašajo na šest različnih projektov in sicer: 

- J. Monnet Modul v višini razmejitve 21.148,54 EUR in obdobjem trajanja od september 
2018 do februar 2020; 

- Erasmus mobility 060269 – izven EU v višini razmejitve 11.994,25 EUR in obdobjem 
trajanja od avgust 2019 do julija 2021; 

- Erasmus mobility 060107 – EU v višini razmejitve 6.927,17 EUR in obdobjem trajanja od 
junij 2019 do septembra 2020; 

- Vision projekt v višini razmejitve 279.613,20 EUR in obdobjem trajanja od januarja 2020 
do decembra 2021; 
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- Med2lah projekt v višini razmejitve 498.444,00 EUR in obdobjem trajanja od januarja 
2020 do decembra 2022 in 

- ADAP TM v višini razmejitve 11.056,99 EUR in obdobjem trajanja od julij 2017 do oktobra 
2020. 

 

16.2.1 Izkaz prihodkov in odhodkov 

  
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega obdobja je EMUNI univerza skladno s 
Slovenskimi računovodskimi standardi upoštevala načelo nastanka poslovnega dogodka.  
 
 Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 

Konto Postavka 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
del 76 A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 110 566.469,80 799.553,22 

60, del 61, 63 
B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

121 0 0,00 

60, del 61, 63 
C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

122 0 0,00 

79 
Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE 
STORITVE 

123 0 0,00 

del 76 
D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE 
IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI 
UČINKI 

124 0 0,00 

del 76 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 0 0,00 

60, 61, 63, 76, 79 
F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 
(110+121-122+123+124+125) 

126 566.469,80 799.553,22 

40, 41, 43, 44, 47, 
48, del 70, 72 

G. POSLOVNI ODHODKI 
(128+139+144+148) 

127 712.795,70 714.529,14 

40, 41, del 70 
I. Stroški blaga, materiala in storitev 
(129+130+134) 

128 402.567,68 426.524,06 

del 70 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 0 0,00 
40 2. Stroški porabljenega materiala 130 6.066,64 7.415,22 
41 3. Stroški storitev 134 396.501,04 419.108,84 

47 
II. Stroški dela 
(140 do 143) 

139 306.555,34 282.645,73 

del 47 1. Stroški plač 140 190.632,40 176.127,54 

del 47 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 60.525,04 55.603,77 

del 47 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 34.649,98 31.398,43 

del 47 4. Drugi stroški dela 143 20.747,92 19.515,99 

43, 72 
III. Odpisi vrednosti 
(145 do 147) 

144 3.024,66 3.806,10 

43 1. Amortizacija 145 3.024,66 3.806,10 

del 72 
2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih 
sredstvih 

146 0 0,00 

del 72 
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

147 0 0,00 

44, 48 
IV. Drugi poslovni odhodki 
(149+150) 

148 648,02 1.553,25 

44 1. Rezervacije 149 0 0,00 

48 2. Drugi stroški 150 648,02 1.553,25 
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60, 61, 63, 76, 79, 
40, 41, 43, 44, 47, 

48, del 70, 72 

H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV 
(126-127) 

151 0,00 85.024,08 

60, 61, 63, 76, 79, 
40, 41, 43, 44, 47, 

48, del 70, 72 

I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV 
(127-126) 

152 146.325,90 0,00 

77 
J. FINANČNI PRIHODKI 
(155+160+163) 

153 1,82 2,35 

del 77 I. Finančni prihodki iz deležev 155 0 0,00 
del 77 II. Finančni prihodki iz danih posojil 160 0 0,00 
del 77 III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 163 1,82 2,35 

74 
K. FINANČNI ODHODKI 
(168+169+174) 

166 512,19 9,06 

del 74 
I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih 
naložb 

168 0 0,00 

del 74 II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 169 0 0,00 

del 74 III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 174 512,19 9,06 
78 L. DRUGI PRIHODKI 178 343,51 173,58 
75 M. DRUGI ODHODKI 181 1.499,56 48,54 

80 
N. PRESEŽEK PRIHODKOV 
(151-152+153-166+178-181) 

182 0,00 85.142,41 

80 
O. PRESEŽEK ODHODKOV 
(152-151-153+166-178+181) 

183 147.992,32 0,00 

del 81 P. DAVEK OD DOHODKOV 184 0 0,00 
del 81 R. ODLOŽENI DAVKI 185 0 0,00 

del 81 
S. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA 
(182-184-185) 

186 0,00 85.142,41 

89 
Š. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA 
(183+184+185 oz. 184-182+185) 

187 147.992,32 0,00 

  
*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI 
DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve 
decimalki) 

188 7,09 6,69 

  ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12 

 

❖ POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb 
Prihodke je EMUNI univerza v letu 2019 pridobila od opravljanja dejavnosti negospodarskih 
javnih služb v skupni višini 566.469,80 EUR in sicer iz naslednjih virov: 

- sredstva iz proračuna RS (MVZT) v višini 221.340,40 EUR oziroma 39,07% vseh prihodkov; 
- prihodki iz Javne agencije za raziskovalne dejavnosti v višini 33.903,93 EUR oziroma 5,99% 

vseh prihodkov; 
- prejeta sredstva po projektu CMEPIUS v višini 93.879,81 EUR oziroma 16,57% vseh 

prihodkov; 
- prejeta sredstva po projektu MERID v višini 49.987,50 EUR oziroma 8,82% vseh prihodkov; 
- prejeta sredstva po projektu PRIMA v višini 13.260,23 EUR oziroma 2,34% vseh prihodkov; 
- prejeta sredstva po projektu EMNES v višini 34.985,46 EUR oziroma 6,18%vseh prihodkov; 
- prejeta sredstva po projektu EL-CSID v višini 2.713,68 EUR oziroma 0,48% vseh prihodkov; 
- prejeta sredstva po projektu Mednice v višini 34.799,27 EUR oziroma 6,14% vseh 

prihodkov; 
- prejeta sredstva po projektu ADAP TM v višini 14.741,25 EUR oziroma 2,60% vseh 

prihodkov; 
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- prejeta sredstva po projektu J. Monnet Modul v višini 21.148,55 EUR oziroma 3,73% vseh 
prihodkov; 

- prejeta sredstva od MZZ (BLUE GROWTH; J. Monnet Modul - ERASMUS) v višini 4.389,93 
EUR oziroma 0,77% vseh prihodkov; 

- prejeta sredstva po projektu ERC project v višini 6.929,85 EUR oziroma 1,22% vseh 
prihodkov; 

- prejeta sredstva od MZZ (MED-HUB; J. Monnet projekt - ERASMUS) v višini 1.000,00 EUR 
oziroma 0,19% vseh prihodkov; 

- prejeta sredstva po projektu ERC Science Squared v višini 4.210,57 EUR oziroma 0,74% 
vseh prihodkov; 

- prejete članarine v višini 20.730,00 EUR oziroma 3,66% vseh prihodkov; 
- prihodki od šolnin v višini 7.244,00 EUR oziroma 1,28% vseh prihodkov in 
- drugi prihodki iz naslova prodaje knjig in prefakturiranja je evidentiranih  v višini 1.205,37 

EUR oziroma 0,22% vseh prihodkov. 

  
Finančni prihodki 
EMUNI univerza je v letu 2019 imela 1,82 EUR finančnih prihodkov. 
 
Drugi prihodki 
Emuni univerza je v letu 2019 imela 343,51 EUR drugih prihodkov. 
  
Strošek materiala 
EMUNI univerza je imela v letu 2019 za 6.066,64 EUR stroškov materiala oziroma 0,84% celotnih  
odhodkov in sicer vrednost v pretežni meri predstavljajo obratovalni stroški. 
  
Stroški storitev 
Zavod je v letu 2019 imel za 396.501,04 EUR stroškov storitev oziroma 55,51% celotnih odhodkov 
in sicer: 

- stroški cestnin, parkirnin in prevoznih storitev v višini 45.970,48 EUR; 
- stroški najemnin v višini 36.278,92 EUR; 
- storitve na službenih poteh (hotelske storitve, prevozne storitve, parkirnine, dnevnice) v 

višini 58.257,97 EUR; 
- stroški honorarjev v višini 22.931,18 EUR; 
- stroški plačilnega prometa in zavarovalnih premij v višini 7.301,24 EUR; 
- stroški reklame, reprezentance in oglaševanja v višini 8.457,99 EUR; 
- stroški intelektualnih storitev (revizijske, računovodske, svetovalne, računalniške, 

tiskarske, lektoriranja) v višini 11.368,13 EUR in 
- ostali stroški v višini 205.935,13 EUR, ki predstavljajo stroški drugih storitev kot so: 

komunalne storitve, storitve drugih, stroški taks in članarin, stroški poštnih in telefonskih 
storite, stroški zdravniških pregledov in podobni stroški. 

Stroški dela 
Stroški dela so bili doseženi v višini 306.555,34 EUR in predstavljajo 42,92% celotnih odhodkov. 
Le-ti so sestavljeni iz: 

·         plače in nadomestila plač v višini 190.632,40 EUR; 
·         stroški pokojninskih zavarovanj v višini 60.525,04 EUR; 
·         stroški drugih socialnih zavarovanj v višini 34.649,98 EUR in 



49 
 

·         drugi stroški dela v višini 20.747,92 EUR. 
 
Drugi stroški 
EMUNI univerza je imela v letu 2019 drugih stroškov v skupni višini 648,02 EUR. 
 
Amortizacija 
EMUNI univerza je imela v letu 2019 stroške amortizacije v višini 3.024,66 EUR. 
 
Finančni odhodki 
Zavod je v letu 2019 imel evidentiranih finančnih odhodkov v višini 512,19 EUR. 
  
Drugi odhodki 
EMUNI univerza je imela v letu 2019 za 1.499,56 EUR in sicer iz naslova izrednih odhodkov in 
negativnih tečajnih razlik. 
  
Presežek odhodkov nad prihodki 
Kot je razvidno iz izkaza prihodkov in odhodkov (Tabela številka 2) je EMUNI univerza v letu 2019 
ustvarila za 147.992,32 EUR presežka odhodkov nad prihodki.  
Presežek odhodkov nad prihodki je posledica čakajočih prilivov dveh projektov, ki sta se zaključila 
v preteklem letu (projekt El-CSID in projekt MEDNICE) kakor tudi na priliv iz strani tekočih 
projektov  (AdapTM  in projekt FishAqua). 
Potrebno je tudi upoštevati dejstvo, da je EMUNI univerza v letu 2019 nakazala končno izplačilo 
partnerjem projekta MERID, ki se je zaključil v letu 2018 (t.i. Odhodki za kočno izplačilo 
partnerjem projekta MERID so bili prenešeni iz leta 2018 v leto 2019, s čimer so posledično 
povečali skupni znesek odhodkov v letu 2019). 
EMUNI univerza ima tako skupaj s presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 
169.596,71 EUR na dan 31. 12. 2019 za 21.604,39 EUR presežka prihodkov nad odhodki (Tabela 
številka 1). 
 

16.3 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije 

 

EMUNI je v letu 2019 prejela 221.340,40 EUR sredstev (načelo obračunskega toka) oziroma 
220.480,00 EUR (načelo denarnega toka) iz proračuna Republike Slovenije. Porabljena so bila za 
namene, opredeljene v 5. členu pogodbe št. C3330-19-453004. S sredstvi proračuna smo krili 
delovanje vodstva in strokovnih služb EMUNI in opravili dejavnosti, povezane s pripravo in 
izvedbo študijskih programov, ki so se izvajali v študijskem letu 2018/2019 ter se bodo izvajali v 
2019/2020.  
 
Porabo proračunskih sredstev lahko razčlenimo (po načelu denarnega toka) na naslednji način: 

● stroški dela v višini 195.158,86 EUR oz. 88,52 %,  
● stroški materiala v višini 382,44 oz. 0,17 %, 
● stroški storitev v višini 24.020,13 EUR oz. 10,89 %,  
● drugi stroški v višini 918,57 EUR oz. 0,42 %. 

 
Skupni znesek porabljenih sredstev iz vira MIZŠ v letu 2019 znaša 220.480,00 EUR po načelu 
denarnega toka. Razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi znaša 0,00 EUR. 
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V letu 2019 so bila prejeta sredstva iz proračuna za 11.788,00 EUR oz. 5,65 % višja kot v letu 2018. 
Povprečno število zaposlenih v letu 2019 je znašalo 7,09 v primerjavi s 6,69 v letu 2018.  
 
Obrazložitev za vir MIZŠ po denarnem toku: 

- Prihodki iz vira MIZŠ po denarnem toku znašajo 220,480,00 EUR, kar je v skladu z 
rebalansom za leto 2019. 

- Prihodki iz vira MIZŠ po denarnem toku so višji za 11.788,00 EUR od sredstev, prejetih v 
letu 2018.  

- Realizirani odhodki iz vira MIZŠ so v letu 2019 za 11.788,00 EUR višji od leta 2018. Do 
razlike je prišlo zaradi povečanja prihodkov iz vira MIZŠ, temu posledično pa je sledilo 
povečanje odhodkov pri vseh postavkah.  

 
Tabela 16.3.1: Povzetek prikaza finančnega poročila za vir MIZŠ za leto 2019 po denarnem toku 
(v EUR) 

Vrsta stroška MIZŠ 

PRIHODKI SKUPAJ 220.480,00 

ODHODKI SKUPAJ 220.480,00 

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0,00 

Stroški materiala 382,44 

Stroški storitev 24.020,13 

Stroški dela 195.158,86 

Drugi stroški 918,57 

 
 
Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2019 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 

1.243.502,55 654.059,61 589.442,94 52,60 93,75 88,34 

MIZŠ 220.480,00 220.480,00 0,00 100,00 16,62 29,78 

Ostala sredstva iz 
proračuna EU 
(drugi projekti iz 
proračuna EU) 

1.023.022,55 433.579,61 589.442,94 42,38 77,13 58,56 

Drugi viri 79.068,74 83.727,30 -4.658,56 105,89 5,96 11,31 

Trg: Prodaja 
blaga in storitev 
na trgu 

3.854,00 2.635,00 1.219,00 68,37 0,29 0,35 

Skupaj 1.326.425,29 740.421,91 586.003,30 55,82 100,00 100,00 
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Povzetek prikaza rebalansa Plana dela za leto 2019 po denarnem toku (v EUR): 

Vrsta stroška 

Realizacija 2018 

Skupaj MIZŠ 
Sredstva 

EU 
Prihodki od 

prijavnin 
Drugo 

PRIHODKI SKUPAJ 602.546,33 220.480,00 317.123,95 6.000,00 58.942,38 

ODHODKI SKUPAJ 602.546,33 220.480,00 317.123,95 6.000,00 58.942,38 

RAZLIKA MED PRIHODKI IN 
ODHODKI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stroški materiala 6.600,00 4.200,00 2.400,00 0,00 0,00 

Stroški storitev 247.355,90 69.327,82 148.085,70 0,00 29.942,38 

Stroški dela 336.190,43 143.552,18 163.638,25 0 29.000,00 

Drugi stroški 12.400,00 3.400,00 3.000,00 6.000,00 0,00 

 
 
 
V Piranu, 27. 2. 2020 
 
 
 
 
 
 
Za računovodsko poročilo:            EMUNI univerza: 
 
 
 
 
 
   
________________________    ________________________ 
         G. Matjaž Jurcan     prof. dr. Abdelhamid Hussein Talaat Elzoheiry 
Direktor, Konto Obala d.o.o.     Predsednik EMUNI univerze 

 


