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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 oziroma 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 
 

Generalna skupščina EMUNI je meseca aprila 2019 potrdila novo strategijo za obdobje 2019 - 
2024, predstavljeno s strani Predsednika EMUNI univerze. Dokument o strategiji je bil 
pripravljen in predviden za predstavitev na zasedanju Generalne skupščine meseca aprila 2020 
v Maroku. Vendar pa je sedanja svetovna zdravstvena kriza s COVID-19 vplivala na načrtovano 
zasedanje Generalne skupščine. Seja je bila preložena na poznejši datum, ko se kriza Covid-19 
umiri. 

 

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: EMUNI 

Sedež univerze: Piran - Pirano, Kidričevo nabrežje 2 

Matična številka: 
Davčna številka: 

3487288 
SI79525415 

Telefon: +386 59 25 00 50  

Fax: +386 59 25 00 54       

Spletna stran: www.emuni.si 

Pravni akti: 
 

Statut EMUNI, 26. 11. 2008 (spremembe Statuta 27. 11. 
2010, 25. 11. 2011, 11. 2. 2015, 9. 12. 2016 in 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; 

http://www.emuni.si/
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- 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.  

 
 

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 Generalne 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 , 85/14 , 75/16 , 61/17 - ZUPŠ in 65/17); 

- 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 – ZPOP-1A, 21/18 - ZNOrg in 9/19); 

- 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, 39/12, 38/16 and 68/2); 
- Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 4/16 , 3/17 , 

4/18 , 3/19 and 26/20); 
- Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega 

državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, 77/16 in 25/19).  
- ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 94/2007) in neuradno prečiščeno besedilo ZVOP-2 ki je v 

skladu z GDPR. 

 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201141&stevilka=1974
http://www.uradni-list.si/1/content?id=73796
http://www.uradni-list.si/1/content?id=105669
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/Visoko_solstvo/Uredba_JF_NPB1.doc
http://www.uradni-list.si/1/content?id=102064
http://www.uradni-list.si/1/content?id=102064
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103587
http://www.uradni-list.si/1/content?id=109658
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/Visoko_solstvo/Pravilnik_solnine.doc
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/Visoko_solstvo/Priloga_diplome_NPB1.doc
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/Visoko_solstvo/Pravilnik_o_razpisu_NPB3.doc
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87584
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87584
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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, Ur.l. RS, 1.1.1994); 

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

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

- »Declaration adopted by the Speakers of Parliaments of the Union for the 
Mediterranean«, Marseille, 7. 4. 2013. 

 
 

 Splošni akti EMUNI: 

- Listina o ustanovitvi EMUNI univerze, z dne 30. 11. 2008; 
- Akt o EMUNI univerzi z dne 26. 11. 2008; 
- Statut EMUNI univerze, sprejet dne 26. 11. 2008 in spremenjen dne 27. 11. 2010, dne 

25. 11. 2011, dne 11. 2. 2015, dne 9. 12. 2016 in dne 1. 12. 2018); 
- Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih; sodelavcev na EMUNI univerzi, sprejeta dne 18. 10. 2018; 
- Poslovnik kakovosti na EMUNI univerzi, sprejet dne 23. 09. 2014; 
- Pravilnik o povračilu stroškov članom organov Evro-sredozemske univerze – EMUNI, 

sprejet dne 3. 07. 2013; 
- Pravilnik o delovnem času na EMUNI univerzi, sprejet dne 31. 10. 2013; 
- Pravilnik o službenih potovanjih, sprejet dne 18. 11. 2013; 
- Pravilnik o odmeri in izrabi letnega dopusta in drugih odsotnostih z dela, sprejet dne 

17. 11. 2013; 
- Strategija EMUNI univerze za obdobje 2014-2018, sprejeta 21. februarja 2014; 
- Dopolnjena Merila za izvolitve v nazive EMUNI univerze, sprejet na korespondenčni 

seji Senata EMUNI, 20.-24. februarja 2014; 
- Navodila za postopek prijave in vpisa ter priznavanje tujega izobraževanja na EMUNI 

univerzi, sprejet 5. decembra 2014; 
- Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanja, sprejet na korespondenčni, 18. seji Senata 

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

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

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

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

september 2014; 
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- Pravilnik spremljanja dejanske obremenitve študentov na EMUNI univerzi, 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 univerze, sprejet na 19. 
korespondenčni seji Senata EMUNI, 18.-23. september 2014; 

- Dopolnjena Navodila za postopek prijave in vpisa ter priznavanje tujega izobraževanja 
na EMUNI univerzi, sprejet 5.decembra 2014; 

- Dopolnjen pravilnik o diplomiranju, ki ga je sprejel Senat, dne 20. junija 2018 na svoji 
29. seji; 

- Revidiran Pravilnik za imenovanje v nazive raziskovalcev in visokošolskih učiteljev ter 
sodelavcev na EMUNI univerzi, ki jo je sprejel Senat, dne 18. oktobra 2019 na svoji 34. 
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; 
- 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: 

- Generalna skupščina, 
- Upravni odbor, 
- Senat, 
- Predsednik 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. 
 
Generalna 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 Generalni skupščini.  
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Predstavništvo na Generalni 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 × × 

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. Hassan Nadir Kheirallah prof. Giuseppe Giliberti 

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

2019 137 34 prof. dr. Dušan Lesjak  prof. dr. Alaa Abdelwahed 
Hassan Abdelbary 

2020* 135 34   

* Februarja 2013 je bila Generalna skupščina sklicana za leto 2012. 

* V letu 2014 ni bilo Generalne skupščine; Generalna skupščina je bila namesto tega izvedena 11. 2. 2015. 
* V letu 2016 je bila Generalna skupščina izvedena 11. 5. 2016. 
* V letu 2017 je bila Generalna skupščina izvedena 5. 4. 2017. 
* V letu 2018 je bila Generalna skupščina izvedena 20. 6. 2018. 
* V letu 2019 je bila Generalna skupščina izvedena 11. 4. 2019. 
* V letu 2020 je bila Generalna skupščina preložena zaradi COVID-19. 

Naloge Generalne 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 Generalni skupščini dne 12. 4. 2019 v Barceloni 
(Španija): 

1. Prof. dr. Michèle Gendreau-Massaloux, Francija (Predsednica). 
2. Prof. dr. Rado Pišot, Slovenija. 
3. Prof. dr. Hassan Nadir Kheirallah, Egipt. 
4. Prof. dr. Giuseppe Cataldi, Italija. 
5. Prof. dr. Mouïn Hamzé, Libanon. 
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6. Prof. dr. Moustapha Bousmina, Moroko (predstavnik Euro-Mediterranean University of 
Fes). 

7. G.  João Lobo (predstavnik UfM). 
8. Ga. Darinka Vrečko, Slovenija (predstavnica vlade RS). 
9. Dr. Jerneja Penca, Slovenija (predstavnica zaposlenih na EMUNI univerzi). 
10. G. Haythem Sendi, Tunizija (predstavnik EMUNI študentov). 
11. Veleposlanik Hatem Atallah, Tunizija (predstavnik splošne zainteresirane javnosti). 
12. Dr. Chris Soler, Malta (predstavnik splošne zainteresirane javnosti) Oktobra 2020 je dr. 

Soler odstopil. Izvolitev novega predstavnika v teku. 
13. Predstavnik splošne zainteresirane javnosti (v teku). 

Upravni odbor je imenoval prof. dr. Michèle Gendreau-Massaloux (Francija), na mesto 
Predsednice Upravnega odbora EMUNI univerze, na 45. redni seji, ki se je odvijala dne 12. 
aprila 2019, v Barceloni in Veleposlanika Hatem Atallaha za so-Predsednika na svoji 47. redni 
seji, ki se je odvijala dne 22. novembra 2019. 

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 2017 in 21. maja 2019, predstavnik Upravnega odbora 
v Senatu, imenovan 22. novembra 2019, predstavnik študentov v Senatu, imenovan 19. 
novembra 2020, so sledeči: 

1. Prof. dr. Abdelhamid El-Zoheiry, Egipt – Predsednik EMUNI in Predsedujoči, 
2. Prof. dr. Mustafa Aydin, Turčija, 
3. Prof. dr. Claudio Cressati, Italija, 
4. Prof. dr. Nevila Rama, Albanija, 
5. Prof. dr. Seddik Tawfik Abdelsalam, Egipt, 
6. Assoc. prof. dr. Karim Moustaghfir, Maroko, 
7. Prof. dr. Joseph Shevel, Izrael, 
8. Prof. dr. Dušan Lesjak, Slovenija, 
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, Italija, 
14. Prof. dr. Mouïn Hamzé, Libanon, 
15. H.E. g. Hatem Atallah, Tunizija, 
16. Alaa Almir, EMUNI univerza (študent), Sirija, 
17. Huthayfa Assi, EMUNI univerza (študent), Palestina, 
18. Mohammed Abdessamed Abdelbassit Laimeche EMUNI univerza (študent), Alžirija, 
19. Salmen Sahtout, EMUNI univerza (študent), Tunizija, 
20. Predstavnik Upravnega odbora (v teku). 

Senat deluje skladno z 20., 21., 22. in 23. členom Statuta EMUNI. 
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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 
mandat 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 Nehal Nassef, Egipt. 

 
Predstavnika študentov je imenoval Študentski svet dne 19. novembra 2020. 
 
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: 
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• 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. Assist. prof. dr. Mitja Gerževič, Slovenija, 
5. Študent Alaa Almir, Sirija. 

      
Predstavnika študentov je imenoval Študentski svet dne 19. novembra 2020. 

Študentski svet: je študentsko telo, sestavljeno iz vseh študentov vpisanih v študijske 
programe EMUNI univerze. Dne 19. novembra 2020 je bilo imenovanih 5 študentov v 
predstavnike Študentskega sveta za obdobje enega leta oziroma do prekinitve študentskega 
statusa. 

Člani Študentskega sveta za študijsko leto 2020/2021 so: 
1. Imad Nemili (Predsednik Štuentskega sveta), Maroko, 
2. Nehal Nasef (Podpredsednik Študentskega sveta), Egipt, 
3. Alaa Almir, Sirija, 
4. Huthayfa Assi, Palestina, 
5. Salmen Sahtout, Tunizija. 
 

Študentski svet je 28. marca 2020 imenoval predstavnike Študentskega sveta v Upravni odbor 
ter dne 19. novembra 2020 v Senat in njegove komisije: 
 

- Upravni odbor: Haythem Sendi (Tunizija), 
- Senat: Alaa Almir (Sirija), Huthayfa Assi (Palestina), 

Mohammed Abdessamed Abdelbassit Laimeche (Alžirija), Salmen Sahtout (Tunizija), 
- Komisija za študentske in študijske zadeve: Nehal Nasef (Egipt), 
- Komisija za zagotavljanje kakovosti: Alaa Almir (Sirija). 

 
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. 
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4.2.  Seje organov univerze v letu 2018, 2019 and 2020 
 

Generalna skupščina EMUNI univerze: 
● Generalna skupščina EMUNI dne 20. junij 2018, Piran (Slovenija). 
● Generalna skupščina EMUNI dne 11. april 2019, Barcelona (Španija). 
● Srečanje EMUNI Ožjih članic dne 30. november 2018, Piran (Slovenija). 

 
Upravni odbor EMUNI univerze: 

● 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. 
● 48. seja: 20. februar - 24. februar 2020. 
● 49. seja: 9. april 2020. 
● 50. seja: 24 november 2020. 

 
Senat EMUNI univerze: 

● 35. seja: 24. - 27. februar 2020, korespondenčna seja. 
● 36. seja: 21. april 2020. 
● 37. seja: 22. junij 2020. 
● 38. seja: 29. september 2020. 

 
Seje Komisije za študente in študijske zadeve (KŠŠZ) EMUNI: 

● Redna seja je potekala 9. aprila 2020. 
● Redna seja je potekala 19. junija 2020. 
● Redna seja je potekala 16. septembra 2020. 
● Redna seja je potekala 2. oktobra 2020. 
● Redna seja je potekala 26. oktobra 2020. 
● Redna seja je potekala 10. decembra 2020. 
● Redna seja je potekala 24. decembra 2020. 

 
Seje Habilitacijske komisije EMUNI (HK) 

● 6. korespondenčna seja je potekala med 29. januarjem in 5. februarjem 2020. 
 
Seje Komisije za zagotavljanje kakovosti EMUNI (KZK) 

● Redna seja je potekala med 17. in 18. junijem 2020. 
 
 

4.3. Organizacija 

Organizacijska shema EMUNI je predstavljena spodaj. Grafikon odraža trenutno strukturo 
EMUNI-jevih organov, sekcij in oddelkov, hkrati pa predvideva prihodnjo organizacijo ločenih 
enot. Zaradi trenutne kadrovske podhranjenosti, zaposleni na EMUNI univerzi opravljajo več 
(med seboj različnih) del, da lahko pokrivajo vse oddelke. 
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4.3.1.  Slika-organigram EMUNI 

 
 
4.3.2.  Kadri 
 

EMUNI ima na dan 31. decembra 2020 sedem (7) zaposlenih, kar ustreza 6,6 FTE.  
EMUNI univerza se je od oktobra 2020 kadrovsko okrepila z novo pripravnico preko 
mentorskega programa za mlade brezposelne kandidate. Projekt financira Zavod RS za 
zaposlovanje. Po uspešno opravljenem programu usposabljanja, bo pripravnica zaposlena na 
EMUNI univerzi za določen čas. Zaposlitev bosta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada. 
 

  Tabela 4.3.2.1.: Seznam zaposlenih na podlagi delovnega mesta in organizacijske enote 

Delovno mesto Organizacijska enota 
31 DEC 
2020 

Pogodba 
Vir financiranja 

2020 

Predsednik 
EMUNI 

Predsednik EMUNI 1 
Pogodba o 
zaposlitvi 

MIZŠ, ostali viri 

Administrativni 
asistent / vodja 

Mednarodno sodelovanje / 
Raziskovalni oddelek / 

Projektna pisarna 
1 

Pogodba o 
zaposlitvi 

MIZŠ, ostali viri 

Administrativni 
asistent / vodja 

Izobraževanje in raziskovanje 3 
Pogodba o 
zaposlitvi 

MIZŠ, ostali viri 

Administrativni 
asistent / vodja 

Kadrovska služba, splošne in 
pravne zadeve 

1 
Pogodba o 
zaposlitvi 

MIZŠ, ostali viri 

Administrativni 
asistent / vodja 

 
Administracija in Finance 1 

Pogodba o 
zaposlitvi 

MIZŠ, ostali viri 

SKUPAJ zaposleni 7     
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     Tabela 4.3.2.2: Ostali zaposleni pogodbeniki 

Delovno mesto / 
Področje dela 

Področje Vrsta pogodbe Vir financiranja 2020 

Projektni 
strokovnjaki 

FishAqu Avtorska pogodba Projektna sredstva 

Učitelji 
Študijski 

program IBC 
Avtorska pogodba Šolnine, Projektna sredstva 

Zunanji strokovnjaki MPA 
Pogodba o 

sodelovanju 
Ostali viri 

 
 

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. 

     Tabela 4.4.1.: Dolgoročni / strateški cilji EMUNI 

Dolgoročni / 
strateški ciljil 

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 

 

Akreditiranih / 
Priglašenih 

 
4/6 

 Izvedba mednarodnih 
poletnih šol 

Število poletnih šol 2 6 
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Izvajati 
izobraževalne 
dejavnosti, ki 
dopolnjujejo 

EMUNI študijske 
programe 

 
 

Zaključek bilateralnih 
Erasmus dogovorov 

Število Erasmus+ 
mobilnosti za študente 

2 8 

Število Erasmus+ 
mobilnosti za 
pripravništva 

2 8 

 
Krepiti in 

bogatiti EMUNI 
mrežo 

 
Konsolidacija 

sodelovanja z mrežo in 
iskanje ustreznih članic 

Število novih članic v 
mreži 

4 15 

Število zaposlenih 
raziskovalcev 

1 6 

 
Okrepiti 

raziskovalno 
delo, povezano 

predvsem z 
izobraževalno 
dejavnostjo 

 

Število zaposlenih v 
EMUNI raziskovalni 

skupini 

Število zaposlenih 
raziskovalcev 

3 4 

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 4 

 
Izboljšati 

kadrovsko 
strukturo 

Spodbujanje večjega 
števila zaposlenih na 

EMUNI univerzi za 
podporo in razvoj 

dejavnosti 

Število zaposlenih 6 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% 85% 
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4.5. Dolgoročni in kratkoročni letni cilji 
 

Realiziran Program dela za leto 2020 je povzet v spodnji tabeli. 

Akademsko leto 2019/20 traja od 1. oktobra 2019 do 30. septembra 2020 (ZViS 32/2012-
UPB7, 37. člen). 

Akademsko leto 2020/21 traja od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2021 (ZViS 32/2012-
UPB7, 37. člen). 

Doseženi kratkoročni cilji na izobraževalnem področju za 2020/2021 so podrobneje opisani v 
5. poglavju. 
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Izobraževalne aktivnosti 

 

Table: 4.5.1.: 

Kratkoročni letni 

cilji 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika v 

2018 / 19 

Ciljna 

vrednost 

kazalnika v 

2019 / 20 

Ukrepi (naloge), ki so potrebni 

za uresničitev kratkoročnega 

cilja 

Realizacija v letu 

2019 / 2020 

(dosežena vrednost 

kazalnika) 

Razlaga odstopanj 

Akreditacija / 

notifikacija 

študijskega 

programa 

0 1 Razvoj in oblikovanje študijskih 

programov, priprava ustrezne 

dokumentacije za oddajo 

akreditacije /notifikacije 

3 Do konca leta 2020 sta bila oddana v 

akreditacijo dva študijska programa 

(Doktorski študijski program Globalizacija, 

kulturni pluralizem in sodobne družbe  

(GCPMS) dne 20/11/2020,  Magistrski 

študijski program Kineziologija 

človekovega delovanja dne 9/12/2020), in 

en program je bil oddan v notifikacijo 

(Magistrski študijski program 

Severnoafriških in bližnjevzhodnih študij 

dne 17/12/2020) 

Akreditacija 

študijskega 

programa za 

izpopolnjevanje 

0 1 Razvoj in oblikovanje študijskih 

programov, priprava ustrezne 

dokumentacije za oddajo 

akreditacije /notifikacije 

1 
Študijski program za izpopolnjevanje Evro-
sredozemske študije (EMS) je bil na 
NAKVIS predložen v prvo akreditacijo 27. 
februarja 2013 (zavrnjen in ponovno 
predložen dne 20/11/2020 na zahtevo 
NAKVISa).  
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Izvedba študijskih  

programov za 

izpopolnjevanje 

0 1 Izvedba študijskega programa 

za izpopolnjevanje: Diploma iz 

Evro-sredozemskega 

podjetništva in inovacij (EMIE) 

0 Neizvedeno zaradi COVID-19 

Izvajanje 

podiplomskih 

študijskih 

programov 

1 1 
Izvedba magistrskega 

študijskega programa Poslovno 

komuniciranje v medkulturnem 

okolju 

1 / 

Število študentov 

podiplomskega 

študijskega 

programa 

1. študijsko 

leto (9) 

2. študijsko 

leto (0) 

Letni 

diplomanti 

(1) 

1. študijsko 

leto (10) 

2. študijsko 

leto (5) 

Letni 

diplomanti 

(0) 

Vpis študentov v magistrski 

študijski program Poslovno 

komuniciranje v medkulturnem 

okolju 

1. študijsko leto 

(0) 

2. študijsko leto 

(5) 

Letni diplomanti 

(0) 

Nezadostno število prijav za 1. študijsko 

leto 

Od 1. do 2. letnika je prešlo le 5 

študentov. 

Število študentov 

na študijskih 

programih za 

nadaljno 

usposabljanje 

0 8 
Vpis študentov na študijski 

program za izpopolnjevanje: 

Diploma iz Evro-sredozemskega 

podjetništva in inovacij (EMIE) 

0 
Neizvedeno zaradi COVID-19 
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Izpostavitev knjižnično-informacijskega sistema 

 

Tabela: 4.5.2.: 

Dolgoročni / 

strateški cilji 

Kratkoročni 

letni cilji za 

2021 

Ukrepi (naloge), 

ki so potrebni 

za uresničitev 

kratkoročnega 

cilja 

Ime kazalnika Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika v 

2019 

Ciljna vrednost 

kazalnika v 2020 

Predvideni viri financiranja 

Izvajati 

mednarodno 

izobraževalno 

dejavnost, ki 

dopolnjuje 

študijsko 

dejavnost 

Dostop do 

digitalne 

knjižnice 

Pridobiti dostop 

do elektronskih 

virov 

Dostop do 

spletnih zbirk 

podatkov, ki 

niso 

odprtokodne 

narave 

NE NE Brez virov financiranja, zelo drago 

Dostop do 

obstoječe 

knjižnice 

Dostop do javne 

knjižnice 

Zagotovljen 

dostop do 

knjižnice in 

število 

DA, knjižnica 

Univerze na 

Primorskem 

DA, knjižnica Univerze 

na Primorskem 

MIZŠ 

Lastna 

knjižnica 

Vzpostaviti 

svojo knjižnico 

Število 

kupljenih 

publikacij, 

knjig revij 

Nekaj, 

natančno 

število 

neznano 

Nekaj, natančno 

število neznano. 

Dostop do EMUNI 

arhiva knjig in 

periodike 

Drugi viri 
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Poletne šole EMUNI 

 

Tabela: 4.5.3.: 

Kratkoročni letni 

cilji 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika v 

2018 / 2019 

Ciljna 

vrednost 

kazalnika v  

2019 / 2020 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Realizacija v letu  

2019 / 2020 (dosežena 

vrednost kazalnika) 

Razlaga odstopanj 

»Blue Mission« 

izobraževalnega 

tečaja 

37 20+ študentov Izvedba izobraževalnega 

tečaja 

Nedoseženo Neizvedeno zaradi COVID-19 

Poletna šola o 

zdravem in aktivnem 

življenskem slogu 

(HALS) 

14 študentov 20+ študentov Izvedba poletne šole Nedoseženo Neizvedeno zaradi COVID-19 

  
Raziskovalne dejavnosti 
 
Tabela: 4.5.4.: 

Kratkoročni letni cilji za 
leto 2020 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost v 
letu 2019 

Ukrepi za uresničitev kratkoročnega 
cilja 

Realizacija v letu 2020 
(dosežena vrednost kazalnika) 

Izvajati raziskave v okviru 
nacionalnega financiranja 

projekta 
2019, DA 2020, DA 

Vloga za financiranje ARRS raziskovalnih 
projektov odobrena 

DOSEŽENO, v teku 

Izvajati raziskave v okviru 
nacionalnega financiranja 

projekta (HORIZON, 
BLUEMED, PRIMA) 

2019, DA  2020, DA 
Izvedba obstoječih projektov in prijava 

na nove projekte 
DOSEŽENO, raziskovalno delo v 
teku 

Izvajati raziskave v EU 
projektih 

2019, NE 2020, DA 
Izvedba obstoječih projektov in prijava 

na nove projekte 
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Programi Erasmus+ 
 
Tabela: 4.5.5.: 

Kratkoročni letni cilji za 2020 Število novih 
prijav 

Število odobrenih prijav Imena odobrenih prijav 

Prijava projekta Jean Monnet 
Module 

1  1 Modra rast in trajnostni razvoj v EU in Mediteranu  BLUES 

Application of the Jean Monnet 
Project 

1 0 - 

Prijava projekta Krepitev zmogljivosti 
na področju visokega šolstva 

6 1 Vključevanje ciljev trajnostnega razvoja v univerze za boljše upravljanje 
podnebnih sprememb 

Prijava individualne mobilnosti  1  1 Projekt Mobilnosti za osebje v partnerskih državah KA-107 

Prijava na raziskovalni projekt 
Horizon 2020 

3 0 - 

Prijava na raziskovalni projekt ARRS 1 1 Ocena napredka k okoljski in trajnostni preobrazbi 

Prijava na Strateško partnerstvo v 
Visokem šolstvu  

4 2 (tbc) 3S4EDU  
B-VLOG 

SKUPAJ   16 4+2(tbc)  
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Dogodki, kjer je EMUNI (so)organizator 
 
Tabela: 4.5.6.: 

Kratkoročni letni cilji za 
leto 2020 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2020 

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

Realizacija v letu 2020 
(dosežena vrednost 
kazalnika) 

Izvedba nacionalnih in 
mednarodnih dogodkov 

2020, 200 2020, 200 Letna konferenca EMUNI, Maroko NEDOSEŽENO 

Izvedba dejavnosti v okviru 
Med-Hub projekta 

2020, 2 2020, 2 
Izvedba predvidenih projektnih 

aktivnosti 
DOSEŽENO 

Aktivnosti vezane v okviru 
VISION projekta  

2020, 2 / 2020, 10 2020, 1 / 2020, 11  
Izvedba predvidenih projektnih 

aktivnosti fizično / virtualno 
DOSEŽENO, s spremembo 

Aktivnosti vezane v okviru 
MED2IaH projekta 

2020, 4 / 2020, 0 2020, 0 / 2020, 7  
Izvedba predvidenih projektnih 

aktivnosti fizično / virtualno 
DOSEŽENO, s spremembo 

EMUNI okrogle mize 2020, 2 2020, 1 / 2020, 1 
Izvedba predvidenih projektnih 

aktivnosti fizično / virtualno 
DOSEŽENO, s spremembo 

Aktivnosti organizirane v 
okvirju AdapTM projekta 

2020, 2 2020, 1 
Izvedba predvidenih projektnih 

aktivnosti virtualno 
DELNO DOSEŽENO zaradi 
COVID-19  
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Druge mednarodne aktivnosti 
 
Tabela: 4.5.7.: 

Kratkoročni letni cilji za leto 2019 
Opravljene poti v 

letu 2020 
Ukrepi za uresničitev kratkoročnega cilja 

Udeležba na srečanju in zastopanje EMUNI 2020, 10 Misije na Evro-sredozemske institucije 

Udeležba na srečanju in zastopanje EMUNI 2020, 12 Misije na institucije EU 

Udeležba na srečanju in zastopanje EMUNI              2020, 4 Misije na nacionalne institucije 

Udeležba na srečanju in zastopanje EMUNI    2020, 10+ 
Misije v druge Sredozemske države 

 

 
Znanstvena revija IJEMS 
 
Tabela: 4.5.8.: 

Kratkoročni letni cilj za leto 
2020 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika  

Ukrepi za uresničitev kratkoročnega 
cilja 

 
Realizacija  

 (vrednost kazalnika) 

Zagotoviti publikacijo 2 številk 
IJEMS revije na leto 

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

revije 
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5. ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 
 

 

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

5.1.1.  Vpis 

Študijsko leto 2019/2020 

1. Študijsko leto: V študijskem letu 2019/2020 sta se v prvo študijsko leto prijavila dva 
študenta, eden iz Tunizije, drugi iz Egipta. Zaradi nizkega števila vpisov se 1. študijsko leto 
programa IBC ni izvajalo. Obenem je do 30. septembra 2019 pet študentov (eden iz kohorte 
2017/2018 in štirje iz kohorte 2018/2019) uspešno opravilo vse študijske obveznosti, 
potrebne za vpis v višji letnik, in se tako vpisalo v 2. študijsko leto programa IBC. 

Študijsko leto 2020/2021 

1. Študijsko leto: V študijskem letu 2020/2021 sta se v prvo študijsko leto v prvem prijavnem 
obdobju med 1. aprilom 2020 in 12. julijem 2020 prijavila dva študenta. Eden od 
kandidatov je bil vpisan, drugi pa ni predložil popolne prijavne dokumentacije. 

V drugem prijavnem obdobju med 20. julijem 2020 in 6. septembrom 2020 se je prijavilo 16 
dodatnih študentov, od teh se jih je 7 vpisalo, ena oseba se je pogojno vpisala, preostali niso 
predložili zahtevane prijavne dokumentacije ali so svojo prijavo umaknili. 

Zaradi razpoložljivih prostih mest je potekalo tudi tretje prijavno obdobje med 14. in 23. 
septembrom 2020. EMUNI je prejela 4 prijave, od katerih je bila ena oseba vpisana, ena oseba 
pa z vpisom ni želela nadaljevati, 2 vlogi sta bili zavrnjeni s sklepom CSSA. Skupno je bilo v prvo 
študijsko leto novega študijskega leta 2020/2021 vpisanih 10 novih študentov. 

2. Študijsko leto: V 2. študijskem letu ni bilo vpisanih študentov. 

Dodatno leto: V dodatno študijsko leto so se do konca septembra 2020 vpisali štirje študentje 
iz kohorte 2018/19, eni osebi iz kohorte 2017/18 pa se je dodatno leto podaljšalo s sklepom 
CSSA. 

5.1.2.  Izvedba programa 

Študijsko leto 2019/2020 

V študijskem letu 2019/2020 se je e-učenje oz. učenje na daljavo pričelo 28. oktobra 2019. 2. 
študijsko leto je s predavanji začelo 11. novembra 2019 in končalo 20. decembra 2019 z 
izvajanjem naslednjih predmetov: Angleški jezik II, Italijanski jezik II, Strategije 
internacionalizacije, Internetno trženje in Raziskovalna metodologija v družbenih vedah 
(slednji ni del učnega načrta, vendar študentom razumno pomaga pri oddaji predlogov 
magistrskega dela). 

Od 23. decembra 2019 do 5. marca 2020 je sledilo učenje na daljavo, prvo izpitno obdobje pa 
je bilo od 20. januarja do 2. februarja 2020. Zaradi krize COVID-19 je bilo drugo obdobje 
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predavanj v živo, od 6. marca 2020 do 26. aprila 2020 odpovedano, predavanja pa so se 
izvajala na daljavo do 7. junija 2020. V tem obdobju so se začeli oziroma nadaljevali naslednji 
predmeti: Angleški jezik II, Italijanski jezik II, IT sposobnosti za poslovanje, Kulturna 
antropologija in Raziskovalna metodologija v družbenih vedah. 2. in 3. izpitno obdobje sta bila 
organizirana med 8. in 28. junijem 2020 oziroma med 31. avgustom 2020 in 20. septembrom 
2020. 
 
Študijsko leto 2020/2021 

V študijskem letu 2020/2021 je bilo za program IBC zaradi krize COVID-19 predvideno eno 4-
tedensko obdobje predavanj v živo na EMUNI. V kolikor bodo okoliščine dopuščale, se bo 
obdobje v živo začelo izvajati aprila 2021, večina programa (75–85%) pa naj bi potekala prek 
spleta. 

Študijski program se je začel 19. oktobra 2020 s prvimi predavanji na daljavo predmeta 
Zgodovina globalnih družbeno-ekonomskih procesov in Angleški jezik I, ki so jima sledili 
Italijanski jezik I, Angleška kultura, Akademsko pisanje ter Osnove raziskovanja (slednji ni del 
učnega načrta, vendar razumno pomaga študentom pri podajanju predlogov za magistrsko 
delo). Predavanja predmeta Medkulturna pogajanja naj bi se začela januarja 2021, sledita 
Internetno trženje v februarju 2021 in Italijanska kultura, ki se prične v aprilu 2021. 
V študijskem letu 2020/2021 so bila predvidena tri izpitna obdobja. Prvo od 28. decembra 
2020 do 10. januarja 2021, drugo od 14. junija 2021 do 11. julija 2021 in tretje od 23. avgusta 
2021 do 19. septembra 2021. 
 
5.1.3.  Diplomanti 
 

V letu 2020 diplomantov ni bilo, v letu 2021 pričakujemo 6 diplomantov IBC študijskega 
programa. 
 
5.1.4.  Dejavnosti mednarodnega sodelovanja 
 

V študijskem letu 2019/2020 so na odhodno mobilnost KA 103 odšli tri študentje. Podrobne 

informacije so opisane v poglavju Erasmus Mobility 6.3.6. tega dokumenta. 

 

Marca 2017, ko je bil podpisan nov sporazum o sodelovanju pri izvajanju magistrskega 

študijskega programa Medkulturno poslovno komuniciranje med EMUNI in Univerzo v Urbinu 

Carlo Bo’, je bila možnost dvojnega študija izpuščena. Načrtovana je obnova programa dvojne 

diplome, ki še ni stekla. 

 

Poleg slovenskih učiteljev je v obeh študijskih letih, 2019/2020 in 2020/2021, v študijski 

program IBC vključenih tudi veliko mednarodnih učiteljev v skladu s strategijo 

internacionalizacije slovenskega visokega šolstva. 

• zaslužni prof. dr. Michael Byram (Durham univerza, Združeno kraljestvo), 

• prof. dr. Goran Pavel Šantek (Univerza v Zagrebu, Hrvaška), 

• doc. dr. Elisabetta Pavan (Univerza v Padovi, Italija), 

• doc. dr. Augusto Sebastio (Univerza mesta Bari, Italija), 

• doc. dr. Linda Gabbianelli (Univerza v Urbinu Carlo Bo’, Italija), 
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• doc. dr. Barbara Francioni (Univerza v Urbinu Carlo Bo’, Italija), 

• doc. dr. Plamen Mirazchiyski (Pedagoški inštitut v Ljubljani in and INERI Mednarodni 
inštitut za raziskave in evalvacije v izobraževanju, Slovenija), 

• visokošolska sodelavka Anita Marie Selec (Univerza v Banja Luki, Bosna in 
Hercegovina).  

 

5.2. Magistrski študijski program Severnoafriških in bližnjevzhodnih študij 
(NAMES) 

 
5.2.1.  Notifikacija 
 
Magistrski študijski program Severnoafriških in bližnjevzhodnih študij (NAMES) je enoletni 
program, ki je bil uradno sprejet s strani EMUNI Senata 1. decembra 2018 in oddan v 
notifikacijo Nacionalni agenciji za zagotavljanje kakovosti (NAKVIS) 17. decembra 2020. 
Pričakujemo, da bo program akreditiran do septembra 2021. 
 
5.2.2.  Izvedba in vpis 

Program bo izveden kot skupni program (dvojna diploma) v sodelovanju z Al Akhawayn 
univerzo v Ifranu (AUI), Maroko. Študentje bodo opravljali en semester programa na EMUNI 
univerzi v Piranu in en semester na Al Akhawayn univerzi v Maroku. Prvi vpisi v program bodo 
v akademskem letu 2021/2022.  

 

5.3. Magistrski študijski program Javna uprava v pokriznem obdobju (MPA) 

EMUNI je v partnerstvu z vodilnim ponudnikom spletnega izobraževanja Wiley in družbo za 
socialno podjetništvo e-Learn Afrika v obdobju po krizi razvil nov magistrski študijski program 

Javna uprava v pokriznem obdobju. Program izkorišča najnovejše znanje spletnega poučevanja in 
najsodobnejše tehnologije in bo v celoti na voljo na spletu kot izredni študij. Program, ki 
temelji na 60 ECTS je zasnovan posebej za tiste, ki iščejo kakovostno spletno izobraževanje, da 
bi izboljšali svoje znanje in napredovali v različnih sektorjih, povezanih z javno upravo, zlasti 
tistim iz sredozemske regije in afriške celine. 

Ključne značilnosti programa: 

- Sodobni pristopi in prakse v javni upravi s poudarkom na nastajajočih trendih po COVID-
19 na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni. 

- Praktično usmerjeni pristopi, osredotočeni na uporabne vidike javne uprave, ki temeljijo 
na trdnem teoretičnem delu. 

- Najsodobnejše spletne metode poučevanja in izobraževalni pripomočki, ki zagotavljajo 
bogato in interaktivno učno izkušnjo, hkrati pa študentom omogočajo fleksibilnost pri 
upravljanju lastnega učnega načrta in urnika. 

- Usmerjen v cilje trajnostnega razvoja in krepitve vloge posameznikov kot gonila 
pozitivnih sprememb na prehodu k trajnosti. 
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5.3.1. Izvedba in vpis 

Prvi modul programa je bil razvit med nosilci predmetov in ekipo za oblikovanje učenja ter se 
bo pričel marca 2021. Prejeli smo že prve prijave kandidatov. V kolikor  izpolnjujejo pogoje za 
vpis, bodo  vabljeni k vpisu marca 2021. 

 
5.3.2. Dejavnosti mednarodnega sodelovanja 
 

Program je razvit v sodelovanju z mednarodnima institucijama e-Learn Africa in Wiley. 
Program bo namenjen študentom iz celotne Afrike. Učitelji so iz EU in z afriške celine. 
 
 

5.4. Magistrski študijski program Kineziologija človekovega delovanja (KHP) 
 

5.4.1.  Akreditacija 
 

KHP je dvoletni magistrski študijski program, ki je bil razvit v sodelovanju z Znanstveno-
raziskovalnim središčem Koper in ga je EMUNI Senat sprejel na 35. seji 27. februarja 2020, s 
spremembami sprejetimi na 37. seji 22. junija 2020. Oddan je bil v akreditacijo pri NAKVIS 9. 
decembra 2020. 
 
5.4.2.  Izvedba in vpis 
 
Program se bo pričel izvajati v okviru Evro-sredozemske podiplomske šole v študijskem letu 
2021/2022. Za izvajanje programa bo potrebno najmanj 10 izredno vpisanih študentov. 
 

 

5.5. Doktorski študijski program Globalizacija, kulturni pluralizem in sodobne 
družbe (GCPMS)  

 
5.5.1.  Akreditacija 
 
GCPMS je triletni doktorski študijski program, ki je bil razvit v sodelovanju z Znanstveno-
raziskovalnim središčem Koper in katerega je EMUNI Senat sprejel na 38. seji 29. septembra 
2020. Predložen je bil v akreditacijo NAKVISu 20. novembra 2020. 
 
5.5.2.  Izvedba in vpis 
 
Program se bo izvajal v okviru Evro-sredozemske podiplomske šole v študijskem letu 
2021/2022. Za izvajanje programa bo potrebno najmanj 5 izredno vpisanih študentov. 
 
 

5.6. Študijski program za izpopolnjevanje: Diploma iz Evro-sredozemskega 
podjetništva in inovacij (EMIE) 

 

5.6.1.  Vpis 

V študijskem letu 2019/2020 EMIE program ni bil izveden zaradi krize COVID-19. 



30 

 

V študijskem letu 2020/2021 EMUNI načrtuje izvajanje programa in objavljen je razpis za vpis. 
Rok za prijavo je do 31. januarja 2021, program pa se bo začel marca 2021. 
 
5.6.2.  Izvedba 
 
Program se bo izvajal kot kombinirani učni program z dvo do tri-tedenskim obdobjem v živo 
na EMUNI Univerzi junija oz. julija 2021. Med 1. marcem 2021 in 30. aprilom 2021 se bodo 
izvajali prvi online predmeti: Uvod v podjetništvo, Podjetniško upravljanje s človeškimi viri in 
Podjetniški modeli poslovanja in upravljanja. 
 
Sledila bosta dva kombinirana predmeta od 3 maja do 11 junija 2021; Podjetniške finance in 
Pravno okolje, z osebnim (v živo) in online izvajanjem v državah izvora študentov v sodelovanju 
s partnerji EMUNI mreže. 
 
Zadnji trije predmeti bodo Seminar za vodenje projektov, Strategije podjetniškega trženja in 
Poslovni načrt ter predvidoma dva do trije obiski na terenu. Končna ocena in evalvacija se 
bodo izvajali tudi kot kombinirano učenje od 14. junija 2021 do 27. avgusta 2021 z  obdobjem 
v živo na EMUNI Univerzi v juniju oz. juliju. 
 

 

Graf 5.6.2.1.: Struktura študijskega programa za izpopolnjevanje: Diploma iz Evro-sredozemskega 

podjetništva in inovacij (EMIE) 

 

 



31 

 

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 
 
 

5.7. 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 s strani 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 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 bil pripravljen končni učni načrt, sestavljen iz enega obveznega in 13 izbirnih 
predmetov, med katerimi morajo študentje izbrati enega (skupaj 12 ECTS): 
 
Obvezni predmeti: 

- EMS01 - Načela EuroMed partnerstva (6 ECTS) 
 
Izbirni predmeti: 

- 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) 
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- 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) 

Posodobljeni program EMS je Senat EMUNI sprejel na 34. zasedanju 18. oktobra 2019 in ga 4. 
decembra 2019 predložil v akreditacijo NAKVIS-u. Na zahtevo NAKVIS-a je bil program 
umaknjen in ponovno predložen v akreditacijo 20. novembra 2020. Pričakujemo, da bo 
program akreditiran do konca leta 2021 in bo tako ponujen v naslednjem študijskem letu 
2022/2023. 
 
 

5.8. Evro-sredozemska podiplomska šola (EMPoS) 
 

5.8.1.  Ustanovitev 
 

Evro-sredozemska podiplomska šola (EMPoS) je bila ustanovljena kot podenota EMUNI v 
sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim centrom Koper (ZRS). Namen ustanovitve in pogoji 
sodelovanja so bili določeni v Sporazumu o akademskem upravljanju Evro-sredozemske 
podiplomske šole, dne 28. marca 2018.  
 
5.8.2.  Študijski programi EMPoS 
 

Oba študijska programa EMPoS, magistrski program (KHP - glej poglavje 5.4) in doktorski 
program (GCPMS - glej 5.5) sta bila potrjena s strani EMUNI Senata v letu 2020. Vloga za 
akreditacijo obeh študijskih programov je bila oddana v novembru in decembru 2020. 
Pričakujemo, da se bosta oba programa začela izvajati v študijskem letu 2021/2022. 
 
 

5.9. Poletna šola o modri rasti v Evro-sredozemlju 
 

Priprave na poletno šolo Modra rast so že dobro potekale, ko smo se aprila skupaj z našimi 
partnerji, OGS, zaradi izrednih in nepredvidljivih okoliščin, povezanih s krizo COVID-19, 
odločili, da poletne šole v letu 2020 ne bomo izvedli. V letu 2020 se ni izvedla nobena poletna 
šola. 
 
Čez poletje smo prejeli obvestilo o uspešni prijavi sofinanciranja poletnih šol Modre rasti za 
obdobje treh let. Dr. Jerneja Penca je bila skupaj s strokovnjaki iz OGS, Trsta in morske biološke 
postaje Piran nagrajena z modulom Jean Monnet: Modro gospodarstvo in trajnost - EU in 
Sredozemlje (https://emuni.si/projects/blue-economy-summer-school/). 
 
Naslednja izvedba poletne šole je tako predvidena za leto 2021, od 7. do 11. junija. 

https://emuni.si/projects/blue-economy-summer-school/
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5.10. Poletna šola o zdravju in aktivnem življenjskem slogu 
 

V letu 2020 se poletna šola o zdravju in aktivnem življenjskem slogu ni izvajala zaradi 
pomanjkanja kadra in krize COVID-19.  
 
 

6. RAZISKAVE IN OSTALI PROJEKTI 
 

 

6.1. Projekt raziskovalne agencije - ARRS  
 

Dr. Jerneja Penca je prejela triletni projekt z naslovom »Ocena napredka k okoljski in trajnostni 
preobrazbi«, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost. Projekt vodita dr. Jerneja 
Penca kot PI in dva (2) raziskovalca s Fakultete za družbene vede na Univerzi v Ljubljani. 
 
Projekt bo trajal od 1. septembra 2020 do 31. oktobra 2023. 
 
Več informacij na spodnji povezavi: https://emuni.si/projects/evaluating-environmental-
and-sustainability-transformation/ . 
 
 

6.2. Projekt LabMAF by Bluemed 
 
Konec decembra je dr. Jerneja Penca zaključila projekt LabMAF, ki ga financira Bluemed Start-
up poziv-2018. Vse informacije o projektu so na voljo na posebni spletni strani www.labmaf.eu  
in www.labmaf.com.  
 
Projekt bo predstavljen na zaključni konferenci pobude Bluemed 24. 2. 2021. 
 
 

6.3. Erasmus+ projects 
 
EMUNI je bila v preteklem programskem obdobju lastnica Erasmus+ listine za visoko šolstvo. 
 
V maju 2020 so bile odprte prijave za novo programsko obdobje. EMUNI prijava je bila 
pozitivno ocenjena in naša institucija bo prejela “ERASMUS CHARTER ZA VISOKOŠOLSKO 
IZOBRAŽEVANJE 2021-2027” certifikat kakovosti. 
 
Oktobra 2020 je EMUNI praznovala Erasmusove dneve z organizacijo štirih spletnih dogodkov, 
od katerih sta bila dva namenjena promociji Erasmus+ Mobility KA 103 in KA 107. Prvi dogodek 
“Kava z EMUNI ob Erasmus dnevi” je bil pripravljen predvsem za osebje EMUNI in za 
predstavnike partnerskih držav, drugi dogodek pa za novo kohorto študentov EMUNI. 
 
Dogodek, povezan s projektom »Internacionalizacija doma v sredozemski regiji«, je bil 
uspešno organiziran, 13 panelistov iz različnih sredozemskih institucij je pritegnilo pozornost 
96 udeležencev. 
 

https://emuni.si/projects/evaluating-environmental-and-sustainability-transformation/
https://emuni.si/projects/evaluating-environmental-and-sustainability-transformation/
http://www.labmaf.eu/
http://www.labmaf.com/
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Dogodek “Kako bo videti Prihodnost Poučevanja za Inovacije?” je združil vse partnerje iz 
projekta VISION in številne strokovnjake s področja inovacij, podjetništva in ustvarjalnosti. 
Spremljalo ga je 52 udeležencev. 
 
6.3.1. Erasmus+ JMM „Vzpostavitev EMUNI-jevega centra znanja o evro-sredozemskih 

študijah - MEDHUB“ 
 
Projekt je nastal zaradi priznanja, da je evro-sredozemska regija za EU strateškega pomena v 
zgodovinskem smislu in v sedanjem družbeno-političnem kontekstu. Slednja dimenzija je bila 
v zadnjem letu še posebej vidna (in politizirana) z vprašanji migracij, varnosti in nasilnega 
ekstremizma. Močno je potrebno široko in interdisciplinarno razumevanje evro-sredozemske 
regije, pa tudi nenehno sodelovanje z njo - s strani akademikov, oblikovalcev politike in mladih. 
 
Projekt je bil izveden z organizacijo sedmih dogodkov: Otvoritvena konferenca za določitev 
smeri, pet delavnic, vsaka s posebnim tematskim poudarkom in zaključna konferenca za 
izkoriščanje skupnih ugotovitev. Vsak dogodek je vključeval oblikovalce politike, akademike, 
predstavnike civilne družbe in mladino iz zelo različnih disciplin. Med celotnim potekom 
projekta je bilo zagotovljeno večkanalno razširjanje. 
 
Rezultat dogodkov je bila bogata razprava o različnih profilih in mreženju ter pisna poročila, ki 
vsebujejo priporočila glede oblikovanja učnih načrtov in oblikovanja politik, povezanih s 
posebnimi temami. Dogodki so poleg tega privedli do prispevkov v časopisu Int'al Journal of 
Euro-Mediterranean Studies, ločenega sodelovanja med udeleženci (vključno s konkretnimi 
prijavnimi projekti), mreže zainteresiranih strani, zgrajene okoli posameznih tem (dogodkov), 
in pomagali pri okrepiti dveh študijskih programov. 
 
Projekt je bil uspešno zaključen in poročanje Evropski komisiji je bilo uspešno.  
 
6.3.2. Erasmus+ KA2 CBHE "Sodelovanje pri razvoju novega magistrskega študijskega 

programa Pametno okolje in upravljanje podnebnih sprememb (SECCM) v okviru 
projekta E + CBHE - AdapTM" 

 
Od oktobra 2017 je EMUNI partner v projektu, katerega namen je ustanoviti magistrski 
študijski program Pametno okolje in upravljanje podnebnih sprememb. Študijski program 
prispeva k trajnostnemu razvoju in temelji na krepitvi zmogljivosti na področju nastajajočih 
tehnologij pri obvladovanju sprememb okolja v kompetenčnem izobraževalnem sistemu v 
skladu z bolonjsko deklaracijo. Razvoj programa je rezultat uspešno pridobljenega triletnega 
projekta Erasmus+ v konzorciju sodelujočih univerz. 
 
V študijskem letu 2019/2020 se je na Univerzi v Aleksandriji prvič začel nov študijski program 
Pametno okoljsko upravljanje podnebnih sprememb (SEMCC), februarja 2020 pa na Arabski 
akademiji za znanost, tehnologijo in pomorski promet, na Univerzi Sueški prekop in na Univerzi 
South Valley. Program je bil akreditiran tudi na Univerzi v Cataniji v Italiji. 
 
V študijskem letu 2020/2021 je bila v prvo študijsko leto vpisana nova kohorta študentov, 
kohorta 2019/2020 pa je nadaljevala v drugo študijsko leto na partnerskih univerzah v Egiptu. 
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Zaradi krize s COVID-19 mobilnost osebja in študentov ni bila izvedena. Zaradi tega so se 
projekt in njegove dejavnosti podaljšale do 15. julija 2021. 
 
Dejavnosti v okviru projekta se bodo nadaljevale leta 2021, EMUNI pa si bo prizadeval 
zagotoviti vlogo pri izvajanju programa. 
 
6.3.3. Erasmus+ KA2 CBHE „Sodelovanje pri razvoju novega magistrskega študijskega 

programa Ribištvo in ribogojstvo v Evro-sredozemski regiji v okviru projekta E + 
CBHE – FishAqu 

 

Projekt razvija magistrski program o trajnostnem upravljanju ribištva in ribogojstva (SMFA), 
predvsem v Egiptu. Vse sodelujoče organizacije bodo spremenile obstoječe programe na 
področju ribištva in ribogojstva in jih približale novo razvitemu programu (z izvajanjem 
podobnih modulov, razvojem specializacij, uvedbo podobnih magistrskih programov ali 
ustanovitvijo skupne diplome). Projekt bo razvil tudi tako imenovani “joint-degree”. Projekt 
se je začel 15. novembra 2019 in je trajal celotno leto 2020. 
 
Leta 2020 je delo na projektu bilo osredotočeno na soustvarjanje učnih načrtov za magistrski 
program prek številnih delavnic, ki so potekale tako v živo kod po spletu. Do konca leta 2020 
so učni načrti dokončani, program pa so odobrile egiptovske pristojne inštitucije. 
 
Več informacij o projektu je na voljo na: http://fishaqu.eu/. 
 
 
6.3.4. Erasmus+ KA2 CBHE” "Sredozemske države: Na poti k internacionalizaciji doma" – 

MED2IaH 
 
"Sredozemske države: Na poti k internacionalizaciji doma" je projekt, ki obravnavan proces 
internacionalizacije visokega šolstva (IVŠ) v sredozemskih državah kot tisti, ki zahteva takojšen 
nacionalni in institucionalni odziv ter skupno ukrepanje. Splošni cilj projekta in glavna podlaga 
odgovorne in dopolnilne vloge partnerskih držav je omogočanje nacionalnim visokošolskim 
ustanovam, da strateško upravljajo internacionalizacijo pri zagotavljanju izobraževanja, 
raziskav, mobilnosti in storitev. 
 
Zaradi pandemije COVID-19 žal nismo imeli možnosti fizično organizirati načrtovanega 
začetnega sestanka partnerjev. Enako je z načrtovano otvoritveno konferenco in načrtovanim 
terenskim obiskom partnerjev iz južnega Sredozemlja. 
 
A tudi v težkih časih so druge projektne dejavnosti potekale po načrtih z dvomesečno zamudo. 
 
Otvoritvena konferenca je bila organizirana na spletu v okviru PIC konferenc, ki sta jo 
organizirala Pegaso International Malta in Unescov stol za bioetiko-Evropski center za bioetiko 
in kakovost življenja. 
 
Eden glavnih dokumentov projekta je poročilo o profilih držav IaH, priprava je zdaj v zaključni 
fazi in bo kmalu javno dostopna. 
 
Več informacij o projektu je na voljo na: https://med2iah.eu/. 

http://fishaqu.eu/
https://med2iah.eu/


36 

 

EMUNI je koordinator projekta MED2IaH. Projekt se je začel 15. januarja 2020 in traja do 14. 
januarja 2023. 
 
 
6.3.5. Erasmus+ KA2 KA »Predvidevanje prihodnosti poučevanja in usposabljanja za 

ustvarjalnost, inovacije in podjetništvo - VISION« 
 
Glavni cilj projekta VISION je povečati evropsko zmogljivost in učinkovitost pri poučevanju 
in usposabljanju za ustvarjalnost, inovacije in podjetništvo (CIE). Posebni cilji projekta so: 

 
I. Soustvarjanje v prihodnost usmerjena znanja o vlogi izobraževanja za 

ustvarjalnost, inovacije in podjetništvo s poudarkom na štirih izzivih in 
priložnostih, kot sta digitalna preobrazba in uskladitev spretnosti s 
prihodnostjo dela. 
 

II. Razvijanje vrsto uporabniku prijaznih in praktičnih materialov, ki bodo 
vzgojiteljem (učiteljem, trenerjem, profesorjem, mentorjem, trenerjem) 
pomagali, da bodo pripravljeni v prihodnosti in bodo zajemali dinamično in 
nenehno razvijajočo se vsebino in orodja, ki oblikujejo njihovo delo. 

 
III. Zagotovitev, da bo znanje postalo ustrezno in posodobljeno ter prispevalo k 

pripravi in izvajanju programov in politik EU po letu 2020. 
 

V prvem letu VISION so partnerji dosegli vse zastavljene rezultate. Projekt se je začel z delom 
na strateškem dokumentu Analiza potreb. Cilj analize strateškega področja potreb je bil 
razširiti predhodno analizo potreb, povezanih z vsakim področjem, ugotoviti trenutne pobude 
(stanje tehnike) in vrzeli, ki jih je potrebno raziskati. 
 
Po pripravi prvega delovnega paketa “Raziskovanju terena VISION” smo vključi zainteresirane 
strani in strokovnjake. Z jasno vizijo, preglednimi navodili in postavljeno metodologijo smo 
zbrali več kot načrtovanih 130 intervjujev s strokovnjaki z različnih področij, ki so združili 
znanje akademskih krogov in industrije, kar je omogočilo najboljši izbor rezultatov. 
 
V prvem letu projekta je EMUNI organizirala osem delavnic, kjer smo soustvarjali VISION. 
 
Glavni cilj teh delavnic je bil razpravljanje o nekaterih predhodnih ugotovitvah; poiskati razlage 
in prilagoditev fokus območja. Povzetek delavnic so pripravili voditelji na teh področjih. 
 
Projekt prehaja v fazo poročanja, priprave člankov, predstavitev doseženih rezultatov in 
objave knjige VISION. 
 
Več informacij o projektu je na voljo na: https://www.vision-project.org/. 
 
Projekt bo trajal do 31. decembra 2021. 
 
 
 

https://www.vision-project.org/
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6.3.6. Erasmus+ mobilnost za zaposlene in študente KA 103 in KA 107 
 
Leta 2020 je EMUNI zaprosil za projekt Erasmus+ KA 107 med državami programa in 
partnerskimi državami. Avgusta 2020 je bilo EMUNI odobreno 33 dohodnih in odhodnih 
mobilnosti. Države upravičene do mobilnosti v okviru projekta so: Egipt, Alžirija, Libanon, 
Maroko in Tunizija. 
 
Do konca leta 2020 je EMUNI podpisala nov dvostranski sporazum Erasmus+ z visokošolskimi 
zavodi iz partnerskih držav. Institucije že tesno sodeluje z EMUNI pri projektu Med2Iah. 
Medinstitucionalni sporazum med programskimi državami je bil podpisan leta 2020 z novo 
članico v EMUNI Ožjem krogu. 
 
V letu 2021 je predvidena prenova in digitalizacija medinstitucionalnih sporazumov. 
 
Dva študenta sta izvedla dvomesečno mobilnost v začetku leta 2020 v Berlinu v Nemčiji, v 
istem obdobju pa je en študent opravil petmesečno študijsko mobilnost pri I.UL.M. v Milanu v 
Italiji. Vse tri mobilnosti študentov v letu 2020 so bile uspešno izvedene. 
 
Pred začetkom krize COVID-19 v začetku leta 2020 je EMUNI v okviru projekta KA 103-2018, ki 
se je leta 2020 uspešno zaključil, izvedel dve odhodne mobilnosti osebja za usposabljanje v 
državah programa. 
 
Jeseni 2020, ko smo se uspeli delno prilagoditi novim predpisom in omejitvam potovanja, so 
bile v okviru projekta KA 107-2019 izvedene tri mobilnosti osebja za odhod v partnerske 
države. 
 
EMUNI je oktobra 2020 objavila nove razpise za kandidate za študij in pripravništvo za 
študente. V začetku leta 2021 bomo  izbral nove študente za mobilnost. 
 
Oktobra 2020 je bil objavljen tudi nov razpis za prosilce za mobilnost učiteljev in usposabljanje 
osebja.  
 
Projekta KA 103-2019 in KA 107-2019 sta bila leta 2020 podaljšana zaradi krize COVID-19 in 
posledično onemogočila možnost daljšega potovanja. 
 
 

6.4. Nova prijava za Erasmus+ Jean Monnet Project 
 

Leta 2020 se je EMUNI prijavila na projekt Jean Monnet (projekt Erasmus+) z naslovom "E-
učenje v kulturni raznolikosti". Projekt je bil zavrnjen, vendar bo ostala podlaga za prijavo 
naslednje leto. 
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6.5. Nova prijava za Erasmus+ Strateška partnerstva v visokem šolstvu (KA 
203) 

 

EMUNI se leta 2020 prijavi na prvi razpis z dvema projektnima prijavama: "Beg možganov: 
izzivi tujih izobraženih državljanov na Balkanu" in "Zakaj učiti o migracijah?". V drugem razpisu 
se EMUNI prijavi v treh novih aplikacijah: »Strategije, standardi in spretnosti za visokošolsko 
in poklicno izobraževanje na spletu«, »Sprejemanje digitalnega učenja in prehoda med 
šolanjem in delom v času COVID-19« in »Spletna in mešana učna usmeritev, usmerjanje, in 
podpora ". 
 
Žal prijave v prvem razpisu niso bile uspešne, rezultati drugega kroga so še vedno neznani, 
glede na kakovost prijave in močan konzorcij lahko pričakujemo, da bodo projekti odobreni. 
 
 

6.6. Nova aplikacija za Erasmus+ CBHE - krepitev zmogljivosti v visokem 
šolstvu 

 

V okviru razpisa Erasmus+ za krepitev zmogljivosti za visoko šolstvo je EMUNI leta 2020 
sodelovala pri pripravi šestih prijav za projekte z različnimi partnerji. Na žalost je v okviru tega 
razpisa odobrena samo ena prijava za projekt. Ostale prijave so obrodile spoznanje novih 
partnerjev, prijavni projekti ostajajo osnova za prihodnje prijave. 
 
 
6.6.1. Vključevanje ciljev trajnostnega razvoja v univerze za boljše upravljanje 

podnebnih sprememb - INVOLVE 
 
Okrepiti vlogo egiptovskih univerz pri doseganju okoljskih ciljev trajnostnega razvoja - ali 
"SDG" - s krepitvijo njihovih organizacijskih zmogljivosti upravljanja, ustvarjanjem sedanjih in 
prihodnjih izvajalcev ciljev trajnostnega razvoja in nadgradnjo njihovih operativnih 
zmogljivosti, potrebnih za izvajanje inovativnih praks za doseganje ciljev trajnostnega razvoja 
v okolju. 
 
Posebni cilji: 

1. Uresničiti načela okoljskih ciljev trajnostnega razvoja z organizacijskim upravljanjem in 
strateškim upravljanjem egiptovskih univerz, v namen zagotavljanja povezanost 
njihovih strategij s cilji trajnostnega razvoja. 
 

2. Izgraditi organizacijske in notranje zmogljivosti ter lastništvo okoljskih ciljev 
trajnostnega razvoja z ustanovitvijo Centra za trajnostni razvoj SDC na egiptovskih 
univerzah, ki bo zadolžen za izboljšanje in zagotavljanje potrebnega znanja, veščin in 
motivacije za razumevanje in reševanje ciljev trajnostnega razvoja v okolju. 

  
3. Spodbujati doseganje okoljskih ciljev trajnostnega razvoja na egiptovskih univerzah s 

krepitvijo njihovih operativnih zmogljivosti za razvoj okoljsko trajnostnih kampusov. 
 

 
Z Aleksandrijsko univerzo kot koordinatorjem se bo projekt začel od 15. januarja 2021 in bo 
trajal do 14. januarja 2024. 
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7. 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.  

Dogodki, kjer je EMUNI (so) organizator 
Konference EMUNI ponujajo dragoceno platformo za mreženje, izmenjavo strokovnega znanja 
med udeleženci konference in priložnost za pridobivanje novih znanj na izbranih področjih. Cilj 
dogodkov je tudi diseminacija rezultatov raziskav. 
 
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. Zaradi naštetega si pričakujemo veliko misij in srečanj s predstavniki različnih institucij 
(npr. Unija za Sredozemlje, Sredozemska fundacija državljanskih zborov, partnerji EMUNI in 
ustrezne zainteresirane strani, EuroMeSCo, IEMed itd.). 
 
Misije na EU institucije 
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.  
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7.1. EMUNI Letna konferenca 
 
Letna konferenca EMUNI je bila načrtovana v sodelovanju z Euro-Med univerzo iz Fesa ter z 
Unijo za Sredozemlje (UfM), potekala pa bi skupaj s sestanki EMUNI organov dne 27. in 29. 
aprila 2020 na UEMF v Fesu, Maroku. 
Tema konference bi bila Internalizacija v visokošolskih zavodih v Evro-sredozemskem 
območju. Pripravljen je bil osnutek konference, ki je vključeval 4 panele v enem (1) dnevu. 
 
Pred konferenco bi potekale seje EMUNI organov (Upravni odbor, Senat in Generalna 
skupščina). 
 
Zaradi negotovosti povezane s COVID-19, je bila letna konferenca odpovedana. Sestanki 
EMUNI organov so potekali v spletni različici. 
 
 

8. PUBLIKACIJE 
 

8.1. 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. Junija meseca je bila dr. Jerneja Penca 
imenovana za odgovorno urednico revije, pri čemer sta ji bili v tej vlogi postavljeni dve ključni 
prednostni nalogi: prehod na spletni sistem oddaje in izboljšanje teme evro-sredozemskega 
sodelovanja v reviji. 
 
IJEMS številka je bila v skladu z načrtom objavljena meseca junija 2020. Zaradi velike zamude 
pri revizijskih postopkih, ki je najverjetneje posledica okoliščin povezanih s COVID-19, bo 
decembrska številka IJEMS izšla z zamudo in sicer v začetku leta 2021. 
 
 

9. OSTALE STORITVE 
 

9.1. Knjižnica in e-knjižnica 
 

EMUNI univerza je s postopkom pridobivanja vsebinsko ustrezne literature pričela v letu 2013. 
EMUNI, žal, zaradi visokih pristojbin ne more za zagotovi dostopa do elektronskih baz 
podatkov, prav tako nima dostopa do zbirk podatkov in ne more zagotoviti dostopa na daljavo. 
V ta namen EMUNI razpolaga z mini e-knjižnico, kjer so strnjene brezplačne razpoložljive 
spletne zbirke podatkov in virov, ter knjižni arhiv s približno 1000 enotami. Univerza EMUNI 
svojim študentom ponuja tudi dostop do knjig in revij iz lokalnih knjižnic visokošolskih 
zavodov. EMUNI je sporazum o knjižničnem sodelovanju podpisal s knjižnicami Univerze na 
Primorskem, Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in Osrednje knjižnice Srečko Vilhar 
Koper, s katerimi razširja izbor študijskih knjig in bogati možnost izposoje virov in literature. V 
letu 2021 je načrtovano še večje število knjižničnih sporazumov s partnerskimi institucijami 
EMUNI v okviru sodelovanja na podiplomskih študijskih programih in izmenjavah študentov.   
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Poleg tega je EMUNI v letu 2019 omogočil brezplačen dostop do REVIS - spletnega repozitorija 
intelektualnega dela visokošolskih zavodov, kjer so zbrana magistrska dela študentov, ki so 
javnosti prosto dostopna. 
 
EMUNI je prav tako svojim učiteljem omogočila dostop do detektorja podobnih vsebin, t.j. 
programske opreme za prepoznavanje plagiatorstva, namenjene preverjanju zaključnih nalog 
in drugih pisnih del študentov. 
 
EMUNI si želi pristopiti h konzorciju pod vodstvom CTK (Centralne tehnične knjižnice Univerze 
v Ljubljani), ki si v letu 2021 prizadeva za dostop do baz podatkov SpringerLink. Stroški, 
povezani s SpringerLink, bi znašali približno 2.600,00 EUR na leto. 
 
 

9.2. 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 4.344 sledilcev, medtem ko smo v letu 2020 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 2020 je bilo objavljenih 
1.621 novic z dosegom 89.560 vtisov. Twitter EMUNI ima 713 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. Modra rast  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 2020 preko 10.000 in število še vedno narašča. 

http://www.facebook.com/emuni.university
http://www.facebook.com/emuni.university
http://www.facebook.com/emuni.university
http://twitter.com/#!/emuni
http://twitter.com/#!/emuni
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9.3. 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 2020 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 2020 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.  

 
 

9.4. 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, 
- online marketinške aktivnosti 
- grafično oblikovanje 

 
 

10. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
 
V letu 2020 ni bilo izvedenih investicij. 
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11. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 
DOSEŽENI 

 
Leta 2020 je bila univerza EMUNI uspešnejša v primerjavi s prejšnjimi leti, vendar nekateri cilji 
niso bili doseženi v celoti zaradi različnih dejavnikov, kot so omejitve potovanja zaradi COVID-
19, človeških in finančnih virov itd. 
 
Leta 2020 je bilo izvedenih manj Erasmus mobilnosti, kot je bilo načrtovanih, zaradi krize s 
COVID-19, ki je znatno vplivala na možnost potovanja. Študenti in zaposleni na EMUNI univerzi 
so se med letom postopoma prilagajali omejitvam in novim zakonskim predpisom, zato je bilo 
mogoče do konca leta 2020 izvesti nekaj mobilnosti. 
 
V kolikor bodo okoliščine dopuščale, bo EMUNI letna konferenca, ki je bila načrtovana v 
mesecu aprilu 2020, izvedene v Maroku v drugi polovici leta 2021. 
 
V letu 2020 tudi poletne šole niso bile organizirane zaradi krize s COVID-19. Zaradi tega so 
nekatere poletne šole načrtovane za izvedbo v mesecu juniju / juliju ali septemberu 2021, če 
bodo seveda dopuščale svetovne okoliščine (Modra rast; Podjetništvo, Zdrav in aktiven 
življenjski slog; Kriptografija, Kibernetska varnost in kriptovalute). 
 
EMUNI-jeva knjižnica je še vedno nerešena težava, ki je zelo odvisna od človeških in finančnih 
virov. Trenutno stanje, rešitve in prihodnji načrti glede knjižnice so podrobneje pojasnjeni v 
oddelku 9.1., napredek pa je načrtovan v letu 2021 s pridružitvijo konzorciju za subvencioniran 
skupni dostop do baz podatkov. 
 
Novi Priročnik za kakovost je bil načrtovan za v končno oblikovanje in v potrditev v začetku 
leta 2020. Zaradi nenadne krize s COVID-19 v začetku leta 2020 in nujne potrebe po 
preoblikovanju študija na daljavo (preko spleta), se je končno oblikovanje priročnika izvedlo 
šele na koncu leta 2020. Ne glede na to, je sedaj priročnik dokončan in bo sprejet na prvi seji 
Komisije za zagotavljanje kakovosti v letu 2021. 
 
 

12. 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. 

V letu 2020 je EMUNI še naprej posvečal pozornost prednostnim področjem, določenih s strani 
Predsednika EMUNI in sicer trajnostnemu razvoju, podjetništvu, inovacijam in upravljanju 
visokega šolstva kot prednostna področja. Te teme so vključene v kontekst EMUNI poletnih 
šol / tečajev, v razvijanju študijskih programov, v raziskavah, v projektnem sodelovanju, pri 
udeležbah na prireditvah in pri mobilnostih osebja. Pri vseh teh dejavnostih je pozornost 
namenjena horizontalnemu vidiku spodbujanja evro-sredozemskega medkulturnega dialoga.  
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EMUNI že služi kot center za ustvarjanje institucionalne mreže, izmenjuje študente in projekte 
v evro-sredozemski regiji. S programom Mobilnost osebja, proces medkulturne izmenjave 
pozitivno vpliva na obe strani in sicer na strani gostiteljske in gostujoče institucije. Poleg tega 
Upravni odbor EMUNI deluje kot prizorišče so-ustvarjalnosti regionalnega dialoga na visoki 
ravni. 
 
 

13. DRUGA POJASNILA 
 
Pojasnila, ki dopolnjujejo poročilo o delovanju univerze EMUNI v letu 2020, so podrobno 
opisana v: 
 

• Poročilu o uresničevanju nalog iz pogodbe št. C3330-20-453004 ter pripadajočim 
ANEKSOM številka 1, podpisanim dne 27. januarja, 2020. 

 
V letu 2020 je EMUNI izvedla naslednje obveznosti v okviru pogodbe št. C3330-20-453004, ki 
so navedene v členu pet (5): 
 
EMUNI univerza se obvezuje, da bo: 

- za izplačilo v januarju 2020 izstavila e-račun najkasneje do 16. 12. 2019; 
- mesečno, do 10. v mesecu, izstavila e-račun za izplačilo sredstev za tekoči mesec; 
- ministrstvu do 28. 2. 2020 poslala letno poročilo za leto 2019; 
- s sredstvi za stroške dela in izdatke za blago in storitve sofinancirala stroške delovanja 

vodstva in strokovnih služb EMUNI univerze, dejavnosti, povezane s pripravo in 
izvedbo študijskih programov, ter stroškov prostorov in najem prostorov v vrednosti in 
na način, kot so opredeljeni v letnem programu dela za leto 2020; 

- v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu posredovala podatke v evidenčni in 
analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji; 

- spremljala porabo proračunskih sredstev na ločenih stroškovnih mestih tako, da 
mogoče preveriti izvajanje te pogodbe; 

- poslovala racionalno ter izvedla naloge, ki so sofinancirane iz proračuna Republike 
Slovenije, s skrbnostjo dobrega gospodarja; 

- nakazana sredstva porabila za namene, določene s to pogodbo; 
- ministrstvu omogočila nadzor nad uresničevanjem te pogodbe; 
- na zahtevo ministrstva omogočila vpogled v poslovanje in dokumentacijo v zvezi z 

izpolnjevanjem te pogodbe; 
- ministrstvu predložila vse informacije in podatke v zvezi z izvajanjem te pogodbe, za 

katere bo zaprošena. 
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14. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA 2020 
 
 

14.1. Računovodske usmeritve 
 

Računovodsko poročilo EMUNI univerze za leto 2020 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) in 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 stanovitost in 
- nastanek poslovnega dogodka. 

Računovodski izkazi s pojasnili kažejo resnično in pošteno sliko poslovanja. 

 

14.2. Bilanca stanja - splošna pravila 

Bilanca stanja se izdeluje za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu. V bilanco stanja na 
dan 31. 12. 2020 sodi tudi stolpec o podatkih iz bilance stanja na dan 31. 12. 2019. 

EMUNI univerza pri pojasnjevanju postavk v bilanci stanja upošteva določila pravilnika o 
vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov. 
Sredstva in obveznosti do njihovih virov so razčlenjena glede na vrste in ročnost.  
 
Neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva 

Vrste neopredmetenih dolgoročnih sredstev so določene po SRS 2, vrste opredmetenih 
osnovnih sredstev pa po SRS 1. Vrednotijo se v skladu s SRS ob začetnem prepoznanju po 
nabavni vrednosti. Nabavno vrednost sestavljajo nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne 
dajatve ter stroški usposobitve za nameravano uporabo. Nakupno ceno se zmanjša za 
morebitne trgovinske in druge popuste. 

Neodpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev po 
SRS 1.17 in SRS 2.20 se izkazuje v bilanci stanja kot razlika med nabavno vrednostjo in 
nabranim popravkom vrednosti. Za opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena 
dolgoročna sredstva se v knjigovodskih razvidih izkazuje posebej nabavna vrednost in posebej 
nabrani popravki vrednosti. 

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev se 
opravlja redno in posamično, z uporabo proporcionalne metode, ki se dosledno uporablja iz 
obračunskega v obračunsko obdobje. Univerza samostojno določa letne amortizacijske 
stopnje. Preostala vrednost opredmetenega osnovnega sredstva je razlika med nabavno in 
amortizacijsko vrednostjo. 
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Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem 
računu ne presega 500,00 EUR, se izkazuje kot drobni inventar.  

Stvari drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500,00 EUR, se 
razporedi med material. 

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) 

001 564.565,20 923.420,84 

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

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

002 1.091,60 1.985,29 

del 00, del 08, del 13 

I. Neopredmetena sredstva in 
dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 
(004+009) 

003 0,00 0,00 

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

del 00 
2. Dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 

009 0,00 0,00 

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

II. Opredmetena osnovna sredstva 
(011 do 017) 

010 1.091,60 1.985,29 

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

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

del 04, del 05 3. Proizvajalne naprave in stroji 013 0,00 0,00 

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

014 1.091,60 1.985,29 

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

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

016 
0,00 0,00 

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

017 
0,00 0,00 

01 III. Naložbene nepremičnine 018 0,00 0,00 

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

019 
0,00 0,00 

06 
1. Dolgoročne finančne naložbe, 
razen posojil 

020 
0,00 0,00 

del 07 2. Dolgoročna posojila 024 0,00 0,00 

del 08 V. Dolgoročne poslovne terjatve 027 0,00 0,00 

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

032 562.479,17 920.522,79 

67 
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za 
prodajo 

033 
0,00 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 0,00 0,00 

61,  63 3. Proizvodi 037 0,00 0,00 

65, 66 4. Trgovsko blago 038 0,00 0,00 

del 13 5. Predujmi za zaloge 039 0,00 0,00 
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del 07, 17, 18 
III. Kratkoročne finančne naložbe 
(041+045) 

040 120,50 48,53 

17 
1. Kratkoročne finančne naložbe, 
razen posojil 

041 
0,00 0,00 

del 07, 18 2. Kratkoročna posojila 045 120,50 48,53 

del 08, 12, del 13, 14, 15, 
16 IV. Kratkoročne poslovne terjatve 048 47.842,19 102.472,53 

10, 11 V. Denarna sredstva 052 464.516,48 768.001,73 

19 
C. KRATKOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

053 994,43 912,76 

del 99 Zunajbilančna sredstva 054 0,00 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) 
055 564.565,20 923.420,84 

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

056 -72.949,88 21.604,39 

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

95 
II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja 
po pošteni vrednosti 

301 
0,00 0,00 

92, del 93 
III. Nerazporejeni čisti presežek 
prihodkov 

068 21.604,39 169.596,71 

del 93 
IV. Nerazporejeni čisti presežek 
odhodkov 

069 
0,00 0,00 

del 93 
V. Čisti presežek prihodkov 
poslovnega leta 

070 
0,00 0,00 

del 93 
VI. Čisti presežek odhodkov 
poslovnega leta 

071 94.554,27 147.992,32 

96 

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

072 559.809,21 829.184,15 

del 96 1. Rezervacije 073 0,00 0,00 

del 96 
2. Dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve 

074 559.809,21 829.184,15 

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

075 
0,00 0,00 

del 97 I. Dolgoročne finančne obveznosti 076 0,00 0,00 

del 98 II. Dolgoročne poslovne obveznosti 080 0,00 0,00 

del 98 III. Odložene obveznosti za davek 084 0,00 0,00 

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

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
(086+087+091) 

085 77.705,87 72.632,30 

21 
I. Obveznosti, vključene v skupine za 
odtujitev 

086 
0,00 0,00 

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

22, 23, 24, 25, 26, 28, del 
98 III. Kratkoročne poslovne obveznosti 091 77.705,87 72.632,30 

29 
D. KRATKOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

095 
0,00 0,00 

del 99 Zunajbilančne obveznosti 096 0,00 0,00 

 
 

❖ POJASNILA K BILANCI STANJA 
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 
Neopredmetenih dolgoročnih sredstev EMUNI univerza v letu 2020 ni imela. 
 
 
Opredmetena osnovna sredstva 
Nabavna vrednost opreme na dan 31. 12. 2020 je 11.416,79 EUR, njena odpisana vrednost pa 
10.325,19 EUR. Sedanja vrednost opreme na dan 31. 12. 2020 je 1.091,60 EUR. 
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Dolgoročne finančne naložbe 
Dolgoročnih finančnih naložb EMUNI univerza v letu 2020 ni imela. 
 
Dolgoročne finančne naložbe 
Dolgoročnih finančnih naložb EMUNI univerza v letu 2020 ni imela. 
 
Dolgoročne poslovne terjatve 
Dolgoročnih poslovnih terjatev EMUNI univerza v letu 2020 ni imela.  
 
Zaloge 
EMUNI univerza ima na dan 31. 12. 2020 zaloge strokovne literature v višini 50.000,00 EUR, ki 
je bila v celoti dobavljena s strani nemškega dobavitelja SPRINGER Costumer Service Center 
GmbH.  
 
Kratkoročna poslovne terjatve 
Zavod ima na dan 31. 12. 2020 kratkoročnih poslovnih terjatev v vrednosti 47.842,19 EUR in 
sicer iz naslova: 

- kratkoročne  terjatve do kupcev doma 26.717,78 EUR 
- kratkoročne terjatve do kupcev v tujini v višini 19.624,41 EUR  
- kratkoročne terjatve iz naslova danih varščin v višini 1.500,00 EUR je dana varščina za 

najemnino Generali zavarovalnica d.d..  
 

Kratkoročna posojila 
EMUNI univerza ima na dan 31. 12. 2020 evidentirana kratkoročna posojila v višini 120,50 EUR do 
zaposlenih univerze. 
 
Gotovina v blagajni 
EMUNI univerza tudi v letu 2020 ni poslovala z gotovino oziroma ni izplačevala materialnih 
stroškov preko blagajne.  
 
Denarna sredstva 
Skupna višina sredstev na transakcijskih računih pri Novi KBM in UniCredit Bank je znašala na 
dan 31. 12. 2020 vrednost 464.516,48 EUR. 
 
Aktivne časovne razmejitve 
Vrednost aktivnih časovnih razmejitev na dan 31. 12. 2020 je bila v višini 994,43 EUR, ki izvira 
iz članarin za bančne kartice in zavarovalnih premij. 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
V letu 2020 je bilo povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 6,18 delavca. Na dan 
31. 12. 2020 je univerza izkazala obveznost do zaposlenih za obračunano plačo, povračila 
stroškov iz delovnega razmerja in obveznost iz naslova obračunanih potnih nalogov v višini 
24.285,22 EUR.  
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev EMUNI univerze na dan 31. 12. 2020 v višini 43.749,34 
EUR predstavljajo obveznosti: 

- do domačih dobaviteljev v višini 7.078,11 EUR in 
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- do dobaviteljev iz tujine v višini 36.671,23 EUR. 
 
Kratkoročne obveznosti do Avtorskih honorarjev 
Na dan 31. 12. 2020 univerza izkazuje obveznosti do Avtorskih honorarjev v višini 6.454,29 
EUR. 
 
Druge kratkoročne poslovne obveznosti 
Drugih kratkoročnih poslovnih obveznosti na dan 31. 12. 2020 univerza ne izkazuje.  
  
Dolgoročne poslovne obveznosti 
Dolgoročnih poslovnih obveznosti univerza v celotnem letu 2020 ni imela. 
 
Kratkoročne finančne obveznosti 
EMUNI univerza na dan 31. 12. 2020 nima kratkoročnih finančnih obveznosti. 
 
Dolgoročne finančne obveznosti 
EMUNI univerza tudi v letu 2020 ni imela dolgoročnih finančnih obveznosti. 
 
Pasivne časovne razmejitve   
Univerza je v letu 2020 evidentirala pasivne časovne razmejitev v višini 559.809,21 EUR. 
Razmejitve se nanašajo na šest različnih projektov in sicer: 

- Erasmus mobility (060269 – izven EU) v višini razmejitve 4.418,93 EUR in obdobjem 
trajanja od avgust 2019 do julija 2021; 

- VISION projekt v višini razmejitve 139.806,60 EUR in obdobjem trajanja od januarja 
2020 do decembra 2021; 

- Med2lah projekt v višini razmejitve 332.296,00 EUR in obdobjem trajanja od januarja 
2020 do decembra 2021; 

- BLUMED projekt v višini razmejitve 15.993,60 EUR in obdobjem trajanja od septembra 
2020 do avgust 2023; 

- FishAqu projekt v višini razmejitve 19.011,06 EUR in obdobjem trajanja od novembra 
2019 do novembra 2020; 

- Erasmus projekt (KA 103-046739) v višini razmejitve 1.687,50 EUR in obdobjem 
trajanja od junija 2019 do maj 2022; 

- Erasmus projekt (KA 107-075742) v višini razmejitve 28.723,25 EUR in obdobjem 
trajanja od avgusta 2020 do maj 2022; 

- ADAP TM v višini razmejitve 17.872,27 EUR in obdobjem trajanja od oktobra 2017 do 
oktobra 2020. 

 
 

14.2.1. Izkaz prihodkov in odhodkov  

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega obdobja je EMUNI univerza skladno s 
Slovenskimi računovodskimi standardi upoštevala načelo nastanka poslovnega dogodka.   
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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 110 803.583,10 566.469,80 

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

121 0,00 
0,00 

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

122 
0,00 0,00 

79 
Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN 
LASTNE STORITVE 

123 
0,00 0,00 

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

124 
0,00 0,00 

del 76 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 19.985,96 0,00 

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

126 823.569,06 566.469,80 

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

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

127 918.469,25 712.795,70 

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

128 573.799,47 402.567,68 

del 70 
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in 
materiala 

129 
0,00 0,00 

40 2. Stroški porabljenega materiala 130 7.798,78 6.066,64 

41 3. Stroški storitev 134 566.000,69 396.501,04 

47 
II. Stroški dela 
(140 do 143) 

139 285.369,60 306.555,34 

del 47 1. Stroški plač 140 179.332,10 190.632,40 

del 47 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 55.970,10 60.525,04 

del 47 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 31.835,15 34.649,98 

del 47 4. Drugi stroški dela 143 18.232,25 20.747,92 

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

144 58.809,67 3.024,66 

43 1. Amortizacija 145 1.528,73 3.024,66 

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

146 
0,00 0,00 

del 72 
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

147 57.280,94 0,00 

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

148 490,51 648,02 

44 1. Rezervacije 149 0,00 0,00 

48 2. Drugi stroški 150 490,51 648,02 

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

48, del 70, 72 

H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV 
(126-127) 

151 0,00 0,00 

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

48, del 70, 72 

I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV 
(127-126) 

152 94.900,19 146.325,90 

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

153 6,50 1,82 

del 77 I. Finančni prihodki iz deležev 155 0,00 0,00 

del 77 II. Finančni prihodki iz danih posojil 160 0,00 0,00 

del 77 III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 163 6,50 1,82 

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

166 68,24 512,19 

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

168 
0,00 0,00 

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

del 74 III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 174 68,24 512,19 

78 L. DRUGI PRIHODKI 178 419,41 343,51 
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75 M. DRUGI ODHODKI 181 11,75 1.499,56 

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

182 
0,00 0,00 

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

183 94.554,27 147.992,32 

del 81 P. DAVEK OD DOHODKOV 184 0,00 0,00 

del 81 R. ODLOŽENI DAVKI 185 0,00 0,00 

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

186 
0,00 0,00 

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

187 94.554,27 147.992,32 

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

188 6,18 7,09 

  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 2020 pridobila od opravljanja dejavnosti negospodarskih 
javnih služb v skupni višini 823.569,06 EUR in sicer iz naslednjih virov: 

- sredstva iz proračuna RS (MVZT) v višini 252.460,60 EUR oziroma 30,65% vseh 
prihodkov; 

- prihodki iz različnih projektov v višini 522.231,50 EUR oziroma 63,41% vseh prihodkov; 
- prejete članarine v višini 27.170,00 EUR oziroma 3,30% vseh prihodkov; 
- prihodki od šolnin v višini 1.721,00 EUR oziroma 0,21% vseh prihodkov in 
- drugi prihodki iz naslova prevrednotovalnih poslovnih prihodkov v višini 19.985,96 EUR 

oziroma 2,43% vseh prihodkov. 
Prevrednotovalni poslovni prihodki so nastali iz naslova odpisov zapadlih in neizterljivih 
obveznosti v obdobju 2008-2014 skladno s sklepom upravnega odbora. 
 
Finančni prihodki 
EMUNI univerza je v letu 2020 imela 6,50 EUR finančnih prihodkov. 
 
Drugi prihodki 
Emuni univerza je v letu 2020 imela 419,41 EUR drugih prihodkov. 
 
Strošek materiala 
EMUNI univerza je imela v letu 2020 za 7.798,78 EUR stroškov materiala oziroma 0,85% 
celotnih  odhodkov in sicer vrednost v pretežni meri predstavljajo obratovalni stroški. 
 
Stroški storitev 
Univerza je v letu 2020 imela za 566.000,69 EUR stroškov storitev oziroma 61,62% celotnih 
odhodkov in sicer: 

- stroški cestnin, parkirnin in prevoznih storitev v višini 17.466,20 EUR; 
- stroški najemnin v višini 29.474,95 EUR 
- storitve na službenih poteh (hotelske storitve, prevozne storitve, parkirnine, dnevnice) 

v višini 18.228,77 EUR; 
- stroški plačilnega prometa in zavarovalnih premij v višini 7.824,86 EUR; 
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- stroški intelektualnih storitev (revizijske, računovodske, svetovalne, računalniške, 
tiskarske, lektoriranja) v višini 16.878,03 EUR; 

- stroški reklame, reprezentance in oglaševanja v višini 2.185,09 EUR; 
- stroški honorarjev v višini 7.979,56 EUR in 
- ostali stroški v višini 465.963,23 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 285.369,60 EUR in predstavljajo 31,07% celotnih odhodkov. 
Le-ti so sestavljeni iz: 

- plače in nadomestila plač v višini 179.332,10 EUR; 
-  stroški pokojninskih zavarovanj v višini 55.970,10 EUR; 
-  stroški drugih socialnih zavarovanj v višini 31.835,15 EUR in 
-  drugi stroški dela v višini 18.232,25 EUR. 

 
Odpisi vrednosti – amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki 
EMUNI univerza je imela v letu 2020 stroške amortizacije v višini 1.528,73 EUR. Poleg 
amortizacije je v letu 2020 EMUNI univerza v poslovnih knjigah evidentirala tudi 
prevrednotovalne poslovne odhodke iz naslova odpisov zapadli in neizterjanih terjatev iz 
poslovanja v obdobju od 2008 do 2014 v višini 57.280,94 EUR. 
 
Drugi poslovni odhodki 
EMUNI univerza je imela v letu 2020 drugih stroškov v skupni višini 490,51 EUR. 
 
Finančni odhodki 
Univerza je v letu 2020 imela evidentiranih finančnih odhodkov v višini 68,24 EUR. 
  
Drugi odhodki 
EMUNI univerza je imela v letu 2020 za 11,75 EUR in sicer iz naslova izrednih odhodkov in 
negativnih tečajnih razlik. 
 
 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 

Kot je razvidno iz izkaza prihodkov in odhodkov v Tabeli 2 je v letu 2020 EMUNI univerza 
ustvarila za 94.554,27 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Visok presežek odhodkov nad 
prihodki je v odpisu zapadlih in neizterljivih terjatev iz preteklih let v višini 57.280,94 EUR. 

Univerza ima tako  skupaj s presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 21.604,39 
EUR na dan 31. 12. 2020 za 72.949,88 EUR presežka odhodkov nad prihodki (Tabela 1). 
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14.3. Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije 

 

EMUNI je v letu 2020 prejela 252.460,60 EUR sredstev (načelo obračunskega toka) oziroma 
250.000,00 EUR (načelo denarnega toka) iz proračuna Republike Slovenije. Porabljena so bila 
za namene, opredeljene v 5. členu pogodbe št. C3330-20-453004. 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 2019/2020 ter se bodo 
izvajali v 2020/2021. 

Porabo proračunskih sredstev lahko razčlenimo (po načelu denarnega toka) na naslednji način: 
●       stroški dela v višini 211.425,63 EUR oz. 84,57 %, 
●       stroški materiala v višini 2.833,07 oz. 1,13 %, 
●       stroški storitev v višini 33.320,94 EUR oz. 13,33 %, 
●       drugi stroški v višini 2.420,36 EUR oz. 0,97 %. 

  
Skupni znesek porabljenih sredstev iz vira MIZŠ v letu 2020 znaša 250.000,00 EUR po načelu 
denarnega toka. Razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi znaša 0,00 EUR. 
  
V letu 2020 so bila prejeta sredstva iz proračuna za 29.520,00 EUR oz. 11,81 % višja kot v letu 
2019. Povprečno število zaposlenih v letu 2020 je znašalo 6,18 v primerjavi s 7,09 v letu 2019. 
  
Obrazložitev za vir MIZŠ po denarnem toku: 

-       Prihodki iz vira MIZŠ po denarnem toku znašajo 250.000,00 EUR, kar je v skladu s 
Planom dela 2020. 

-     Prihodki iz vira MIZŠ po denarnem toku so višji za 29.520,00 EUR od sredstev, 
prejetih v letu 2019. 

-        Realizirani odhodki iz vira MIZŠ so v letu 2020 za 29.520,00 EUR višji od leta 2019. 
Do razlike je prišlo zaradi povečanja prihodkov iz vira MIZŠ, temu posledično pa je 
sledilo povečanje odhodkov pri vseh postavkah. 

 
 
Tabela 14.3.1: Povzetek prikaza finančnega poročila za vir MIZŠ za leto 2020 po denarnem toku (v 
EUR): 

Vrsta stroška MIZŠ 

PRIHODKI SKUPAJ 250.000,00 

ODHODKI SKUPAJ 250.000,00 

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0,00 

Stroški materiala 2.833,07 

Stroški storitev 33.320,94 

Stroški dela 211.425,63 

Drugi stroški 2.420,36 
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Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2020 po virih sredstev po denarnem toku (v 
EUR): 

 
Vir 

 
Prihodki 

 
Odhodki 

 
Razlika 
med 
prihodki 
in 
odhodki 

 
Delež 

Odhodkov 
V 

prihodki
h 

(indeks) 

 
Sestava 

prihodko
v 

(indeks) 

 
Sestava 

odhodko
v 

(indeks) 

Prihodki iz 
sredstev javnlh 
flnanc 

 
405.493,53 

 
828.016,03 

 
-422.522,50 

 
204,20 

 
79,86 

 
96,85 

MIZŠ 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 49,24 29,24 

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

 
155.493,53 

 
578.016,03 

 
-422.522,50 

 
371,73 

 
30,62 

 
67,61 

Drugi viri 100.970,81 22.236,95 78.733,86 22,02 19,89 2,60 

Trg: Prodaja 
blaga ln 
storitev na trgu 

 
1.291,00 

 
4.701,85 

 
-3.410,85 

 
364,20 

 
0,25 

 
0,55 

Skupaj 507.755,34 854.954,83 -347.199,49 168,38 100,00 100,00 

 
   Povzetek prikaza finančnega načrta za leto 2020 po denarnem toku (v EUR): 

 
Vrsta stroška 

Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2020 

Skupaj MIZŠ Sredstva EU 
Prihodki 

od 
prijavnin 

Drugo 

PRIHODKISKUPAJ 258.128,20 250.000,00 382.628,20 9.000,00 47.500,00 

ODHODKI SKUPAJ 589.128,20 250.000,00 282.628,20 9.000,00 47.500,00 

RAZLIKA MED PRIHODKI 
IN ODHODKI 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Stroški materiala 10.245,36 5.945,36 4.300,00 0,00 0,00 

Stroški storitev 290.160,66 61.482,46 185.178,20 0,00 35.500,00 

Stroški dela 281.572,18 179.572,18 90.000,00 0,00 12.000,00 

Drugi stroški 7.150,00 3.000,00 3.150,00 4.000,00 0,00 
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