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PREJEMNICE IN PREJEMNIKI ŠTUDENTSKE PREŠERNOVE NAGRADE 

FILOZOFSKE FAKULTETE UL ZA ŠT. LETO 2016/2017 

 

1. ANJA BANKO: Ženski pogled v ruskem filmu pozne odjuge in zgodnje stagnacije – 

Študija na primeru filmov Larise Šepitko in Kire Muratove (Oddelek za slavistiko, 

mentor: doc. dr. Blaž Podlesnik) 

2. MANCA FILAK: Projekt Skopje 2014: Vpliv mestne prenove na identiteto mesta, 

socialni spomin in nacionalno zavest prebivalcev (Oddelek za etnologijo in kulturno 

antropologijo, mentorica: doc. dr. Mateja Habinc, mentor: red. prof. dr. Rajko Muršič) 

3. TISA FRELIH: Elektrofiziološki korelati vzdrževanja in integracije zaporedno 

prikazanih dražljajev v vidno-prostorskem delovnem spominu (Oddelek za psihologijo, 

mentor: red. prof. dr. Grega Repovš) 

4. MATEJA GRAHOVAC: Razlike in podobnosti v recepciji zvočne in tradicionalne 

knjige na primeru romana Óštrigéca Marjana Tomšiča (Oddelek za slovenistiko, 

mentorica: red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič) 

5. TINA LOKAR GRDEN: Razredna struktura današnje družbe (Oddelek za 

sociologijo in Oddelek za filozofijo, mentorja: red. prof. dr. Lev Kreft in doc. dr. 

Gorazd Kovačič) 

6. SARA GULAM: Subjektkonstitution in Irmgard Keuns Roman Das kunstseidene 

Mädchen (Konstitucija subjekta v romanu Irmgard Keun Das kunstseidene Mädchen) 

(Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, mentorica: izr. prof. dr. 

Špela Virant) 

7. IZIDOR JANŽEKOVIČ: Staroslovansko svetišče ali srednjeveški stolp na zahodnem 

platoju Ptujskega gradu (Oddelek za arheologijo, mentorica: izr. prof. dr. Katarina 

Katja Predovnik) 

8. VITA LUNEŽNIK: »Veliko spominov, zgodb in glasbe« – Participatorno akcijsko 

raziskovanje glasbenega izobraževanja v pozni starosti (Oddelek za pedagogiko in 

andragogiko, mentorica: izr. prof. dr. Nives Ličen, somentorica: doc. dr. Ana Hofman) 

9. MELANIJA MARKOVIČ: Glasbeni arhiv starejših muzikalij v Stolni župniji sv. 

Janeza Krstnika v Mariboru (Oddelek za muzikologijo, mentor: doc. dr. Aleš Nagode) 

10. ADI MORETTI: The Western Imaginary of Russia in the works of Joseph Conrad 

(Zahodni imaginarij Rusije v delih Josepha Conrada) (Oddelek za anglistiko in 

amerikanistiko, mentorica: izr. prof. dr. Lilijana Burcar) 

11. GAŠPER OITZL: Prostor-narava-človek v Julijskih Alpah – Zgodovina nekega 

prostora med letoma 500 in 1500 (Oddelek za zgodovino, mentor: izr. prof. dr. Janez 

Mlinar) 

12. MATEJ PETRIČ: Simahova pisma: konstrukcija javne podobe v pozni antiki 

(Oddelek za klasično filologijo, mentor: red. prof. dr. Marko Marinčič) 

13. EVA PODKRIŽNIK: Pregled in primerjava dosedanjih prevodov Prešernovega 

Sonetnega venca v nemščino (Oddelek za prevajalstvo, mentorica: doc. dr. Tanja Žigon) 
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14. LUKA RUČIGAJ: Slavnostna dvorana Auerspergovega »Knežjega dvorca« v 

Ljubljani in Faetontov padec v imaginariju 17. stoletja (Oddelek za umetnostno 

zgodovino, mentor: doc. dr. Stanko Kokole) 

15. TEJA SAKSIDA: Samospev na Slovenskem po letu 1991 (Oddelek za muzikologijo, 

mentor: red. prof. dr. Leon Stefanija) 

16. ANA SEIFERT: Determination of seasonal and latitudinal variations in BVOC 

emissions in the case of the selected tree species/Ugotavljanje variabilnosti emisij 

biogenih lahkohlapnih organskih spojin za izbrane drevesne vrste, kot posledica 

sezonskih sprememb in sprememb geografske širine (Oddelek za geografijo, mentor: 

doc. dr. Blaž Repe, somentor: dr. Thomas Holst) 

17. REBEKA SLATINŠEK: Kitajska knjižnična klasifikacija in univerzalna decimalna 

klasifikacija – Pregled in primerjava (Oddelek za azijske študije in Oddelek za 

bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, mentorici: doc. dr. Mateja 

Petrovčič in doc. dr. Marija Petek) 

18. ANA ŠTAJER (prej ŠETINA): Marko Kraljević između istorijske zbilje i legende 

(Kraljevič Marko med zgodovinsko resničnostjo in legendo) (Oddelek za slavistiko in 

Oddelek za zgodovino, mentorica: izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec, mentor: doc. dr. 

Dušan Mlacović) 

19. BLAŽ ŠTANGELJ: Bolnica Jelenbreg – postojanka Slovenske centralne vojno 

partizanske bolnice (Oddelek za zgodovino, mentor: izr. prof. dr. Mitja Ferenc). 

20. VERONIKA TUMPEJ: Doživljanje okrevanja pri osebah z motnjo hranjenja 

(Oddelek za psihologijo, mentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc) 

21. KATJA UTROŠA: Darśana nyāya v začetnem obdobju njegovega razvoja (Oddelek 

za filozofijo, mentor: red. prof. dr. Andrej Ule) 

22. ALEŠ ŽAGAR: Pojem filozofije pri poznem Ludwigu Wittgensteinu – standardna 

interpretacija (Oddelek za filozofijo, mentor: doc. dr. Borut Cerkovnik) 

23. GREGA ŽORŽ: Varovanje Rapalske meje in vojaška navzočnost na območju XI. 

Armadnega zbora (Oddelek za geografijo, mentor: izr. prof. dr. Jernej Zupančič) 

 


