


 



 Predgovor 
 
 
Leto 2013 je bilo za Filozofsko fakulteto izjemno zahtevno. Zaradi hude ekonomske krize, ki jo še posebej 
čutijo univerze in druge javne ustanove, katerih primarna dejavnost je terciarno izobraževanje in 
znanstveno-raziskovalno delo, je prišlo do nadaljnjega znatnega zmanjšanja sistemskih sredstev za redno 
delo. Zakon o uravnoteženju javnih financ in negativna bilanca iz predhodnega leta sta narekovala ostre 
sanacijske ukrepe, ki smo jih morali izvajati v letu 2013 in smo jih prisiljeni izvajati vsaj še v tem letu. 
Močno so upadli tudi drugi viri, še najbolj kritično je bilo z vpisom na doktorski študij, saj se je prvič po 
več desetletjih zgodilo, da ta študij ni bil sofinanciran iz javnih sredstev. In tudi leto 2013, že 
enaindvajseto po vrsti odkar je bila sprejeta Ustava R Slovenije, smo zaključili brez zakona, ki bi uredil 
sistemsko financiranje javnih univerz.  Tako Univerza v Ljubljani kot tudi Filozofska fakulteta sta v jeseni 
2013 dobili novi vodstvi, in pred obema je zelo zahteven izziv – v zaostrenih finančnih okoliščinah ohraniti 
raven kvalitete in obseg izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela, ki se od obeh ustanov 
upravičeno pričakuje. 
 
V takšnih okoliščinah se od raziskovalcev na Filozofski fakulteti se pričakuje, da bodo iznašli konkurenčne 
prednosti v raziskovalnih politikah, ki so vse bolj tehnološko usmerjene in poudarjajo utilitarna načela. 
Temu naj bi se prilagajali tudi študijski programu in dosežena znanja in veščine študentov. Toda takšna 
paradigma je samo ena plat medalje, vse bolj se pozablja da družba pomeni vsebino in odnose in da se 
družbenih problemov ne more reševati samo z izboljševanjem materialne infrastrukture in tehnologije, 
temveč le z vzajemnim in kritično reflektiranim premislekom o vsebinah, ki ga dajejo humanistične in 
družbene vede. In ravno tu vidimo največjo konkurenčno prednost Filozofske fakultete.   
  
Vse večja konkurenca pri pridobivanju raziskovalnih sredstev doma in v tujini zahteva ustrezne reakcije, 
predvsem pa povezovanje in združevanje raziskovalnih resursov in potencialov. Na tem področju si 
Filozofska fakulteta in njen Znanstveni inštitut prizadeva ustvariti čim boljše infrastrukturne pogoje, da bi 
raziskovalci čim bolj uspešno angažirali svoje potenciale in energijo. Pri tem kot eno bistvenih nalog 
raziskovalnega dela razumemo tudi prenos znanj in izkušenj na najmlajšo generacijo raziskovalcev, ki jim 
sedanji družbeni trenutek ni naklonjen.   
 
V zadnjem letu, kot že pred tem, smo bili ponovno priča spremembam na področju financiranja 
nacionalnega programa raziskovanja. Te spremembe niso komplementarne in ne učinkujejo usklajeno, 
ampak bi prej rekli, da vsaka posamezna sprememba zasleduje svoj partikularen in kratkoročen cilj. 
Zmanjšanje urne postavke za raziskovalno ne vodi v primerno  nagrajevanje uspešnosti raziskovalcev, 
temveč sili raziskovalno organizacijo da dela selekcijo med raziskovalci zaradi pritiska po zagotavljanju 
dodatnih sredstev za financirane temeljnega raziskovanja. Zaostrili so se tudi kriteriji za vstop v 
programske skupine, ki od raziskovalcev zahtevajo dodatne napore. Če je bila želja povečati odličnost 
programskih skupin pa je ena od posledic vse težji vstop mlajših raziskovalcev v programske skupine. Če je 
ena od temeljnih lastnosti raziskovalnega premišljanja domišljija, fleksibilnost in svobodna kombinatorika 
mišljenja pa tega na žalost ne moremo reči za zakonodajno okolje, ki naj bi ravno omogočalo pogoje za 
negovanje takšnih lastnosti.  
 
Leto 2013 je bilo po denarnem toku (i.e. višini sredstev za financiranje raziskovalne dejavnosti na FF UL) 
slabše od leta 2012. Trend padanja denarnega toka je prisoten že nekaj zaporednih let in se bliža pragu, 
pri katerem je resno ogrožen obstoj raziskovalne dejavnosti na FF, kot jo poznamo danes. Veliko bolj 
razveseljivo je dejstvo, da se je v letu 2013 povečalo število pridobljenih raziskovalnih programov in 
projektov, še veliko bolj pa se je povečalo število prijav. Oboje zelo jasno govori o veliki kompetentnosti 
naših raziskovalcev in njihovi pripravljenosti za vlaganje velikih naporov v domišljanje in pripravo 
projektov. Tu je še posebej potrebno omeniti relativno veliko uspešnost na mednarodnih projektih in na 
nekaterih aplikativnih projektih milijonskih vrednosti. Filozofska fakulteta za svoje celotno delovanje 
pridobi več kot tretjino sredstev z uspešnim kandidiranjem na številnih razpisih in na trgu.      
Leto 2013 je pomenilo tudi prehod v nov finančni okvir za EU projekte in dejavnosti. Marsikje je bilo 
zaradi tega potrebno določene stvari postaviti na novo. Ena od pomembnih prednosti raziskovalcev in 
drugih sodelavcev FF so izjemno kvalitetne mednarodne raziskovalne mreže z vsega sveta.  Te smo leta 
izgrajevali skupaj s kolegi iz drugih držav in  prav v zelo zaostrenih pogojih, ki smo jim priča danes, se te 
kažejo kot ena najpomembnejših naložb.     
 
Na ZIFF-u želimo vsekakor še bolj podpreti obetavne ideje in energije polne sodelavke in sodelavce. V 
bodoče upamo, da bomo na ZIFF-u lahko še bolj kvalitetno in strokovno pomagali in svetovali prijaviteljem 
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in odgovornim za projekte. Druga plat uspešnega kandidiranja za ZIFF pomeni tudi vse večji obseg 
administrativnega dela, ki se še dodatno množi zaradi vse večjih zahtev domače in evropske 
administracije. Tudi na tem področju bodo potrebni resni premisleki in naložbe v modernejše in 
učinkovitejše oblike poslovanja.  
 
 
 
Izr. prof. dr. Predrag Novaković 
prodekan FF UL za področje znanstvenoraziskovalnega dela  
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1 Raziskovalna dejavnost 
 
Raziskovalna dejavnost v okviru Znanstvenoraziskovalnega inštituta FF (ZIFF) zajema širok spekter shem, 
od raziskovalnih programov, različnih tipov projektov do raziskovalne dejavnosti, ki nima klasične oblike 
projektnega dela, a nudi infrastrukturno podporo raziskovalnemu delu. Pogosta delitev, ki je tudi osnovna 
delitev predstavitve raziskovalne dejavnosti ZIFF-a, je delitev projektov na projekte nacionalne in 
mednarodne sheme. V nadaljevanju bodo na kratko predstavljene posamezne raziskovalne sheme, ki so 
potekale v preteklem letu, skupaj z nekaterimi statističnimi in finančnimi podatki. Za celosten vpogled v 
raziskovalno dejavnost v letu 2013 pa najprej združeno predstavljamo celotno raziskovalno delo v 
številkah in grafih. 
 
Da bi se izognili morebitnim nejasnostim, pojasnjujemo uporabo termina projekt. Beseda projekt se v 
poročilu navaja za vsakršno raziskovalno dejavnost ne glede na vsebino, dolžino trajanja, način izvajanja 
ali višino financiranja. Razlog za to izhaja iz operativnega vodenja projektov, saj ima vsaka raziskovalna 
dejavnost skoraj identične postopke administrativnega in finančnega upravljanja. 
 
 
TEKOČI PROJEKTI 2013 
 

 
 
 
 
V letu 2013 smo na ZIFF-u vodili 115 projektov, 20 manj kot v letu 2012. Po številu so prevladovali 
temeljni in aplikativni projekti (43), sledijo raziskovalni programi (20) in evropski ter ostali mednarodni 
projekti (17).  Raziskovalni programi, temeljni, aplikativni in podoktorski projekti ter projekti Ciljnega 
raziskovalnega programa so  predstavljali 56 % vseh tekočih projektov. V primerjavi z letom 2012 je 
zaznati izrazit porast evropskih in mednarodnih projektov (enkrat krat več kot leto poprej). Ker je vodenje 
založniške dejavnosti v celoti prevzela Znanstvena založba, znanstvene publikacije že drugo leto zapored 
beležijo ničlo.  
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Na vseh programih in projektih je v letu 2013 sodelovalo 352 raziskovalk in raziskovalcev, 16 raziskovalcev 
manj kot v letu 2012; upad je zaznati tudi  pri obračunanih raziskovalnih urah (iz 101.096 raziskovalnih ur 
na 93.872), kar znaša 55,22 FTE (full-time employment equivalent). To je 7.224 raziskovalnih ur manj kot 
leta 2012. 40 raziskovalcev je bilo zaposlenih samo za raziskovalno delo, drugi so bili pedagoški delavci, ki 
so raziskovalno delo opravljali v okviru dopolnilne zaposlitve. 
 
Preglednica 1: Razporeditev FTE po oddelkih 

 FTE PZPD* FTE/PZPD 

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko 1,09 25 0,04 

Oddelek za arheologijo 4,99 10 0,50 

Oddelek za azijske in afriške študije 2,23 12,2 0,18 

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo 2,06 10 0,21 

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo 4,22 12 0,35 

Oddelek za filozofijo 7,79 19,5 0,40 

Oddelek za geografijo 3,03 19 0,16 

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko 0,29 20,5 0,01 

Oddelek za klasično filologijo 0,70 10 0,07 

Oddelek za muzikologijo 1,85 8 0,23 

Oddelek za pedagogiko in andragogiko 1,69 19,5 0,09 

Oddelek za prevajalstvo 3,23 26 0,12 

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje 0,07 7,1 0,01 

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo 0,75 7 0,11 

Oddelek za psihologijo 4,03 24,2 0,17 

Oddelek za romanske jezike in književnosti 0,85 28 0,03 

Oddelek za slavistiko 0,91 28,5 0,03 

Oddelek za slovenistiko 2,38 16,77 0,14 

Oddelek za sociologijo 4,17 11,17 0,37 

Oddelek za umetnostno zgodovino 1,71 8 0,21 

Oddelek za zgodovino 7,18 15 0,48 

SKUPAJ 55,22 337,44 0,16 
 
*PZPD − število polno zaposlenih pedagoških delavcev 
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Preglednica 2: Razporeditev FTE po tipih projektov 

 FTE 2012 FTE 2013  
raziskovalni program 28,70 28,60 

TAP + projekti ESF in ERC 28,23 24,32 

ciljnoraziskovalni projekt 1,08 0,12 

EU projekti 0,70 0,00 

raziskovalne študije, strukturni skladi, ostali mednarodni projekti 0,76 2,18 

SKUPAJ 59,47 55,22 
 
 
 
 
PRIJAVE IN USPEŠNOST PRIJAV PROJEKTOV 2013 
 
 
 
 
V letu 2013 je bilo na ZIFF-u oddanih 197 prijav, 116 prijav več kot v letu 2012. Močan porast gre pripisati 
množični oddaji prijav na temeljne, aplikativne in podoktorske projekte (preložen razpis iz 2012)ter 
povečanemu odzivu na razpis bilateralnih projektov.  V grafih uspešnosti prijav je status prijav ažuriran na 
dan 5. 4. 2013. 
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Po enoletnem premoru sta se ponovno vrnila razpis za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte ter  
razpis za projekte ciljnega raziskovalnega programa, ki sta predstavljali levji delež vseh prijav.  Kolač 
prikazuje še naprej veliko navezanost raziskovalcev po prijavljanju projektov nacionalne raziskovalne 
sheme. 
 
 

 
 
 
Prijava drugih evropskih in mednarodnih projektov ostaja na ravni preteklega leta (20-22 prijav). 
Razmeroma nizka zainteresiranost za udeležbo v tovrstnih razpisih je kombinacija več dejavnikov in 
razmer. Od tega, da so prijave na mednarodne projekte obsežnejše, vključujejo sodelovanje 
mednarodnega konzorcija, zahtevajo sofinanciranje, pripraviti jih je potrebno bolj strukturirano in so 
nasploh časovno bolj zahtevne. 
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Številni razpisi mednarodnih dvostranskih sporazumov znanstvenega in tehnološkega sodelovanja z 
mnogimi državami skozi celo leto nudijo vrsto priložnosti za tovrstno udejstvovanje. V 2013 smo zabeležili 
znaten porast prijav bilateralnih projektov, kar je spodbudno za bilateralno sodelovanje v naslednjem 
letu. 
 
Tako kot v letu 2011 in 2012 med najbolj uspešne prijave tudi v letu 2013 sodijo prijave časovno krajših 
projektov, raziskovalnih študij, recenzij in prijav na povračilo stroškov za udeležbo v mednarodnih 
združenjih. Z 70 odstotki uspešnosti so visoko na drugem mestu po uspešnosti, takoj za raziskovalnimi 
programi, ki so bili vsi (6) pozitivno ocenjeni in nadaljnje financirani. 
 
Število prijav za mentorstva se je v primerjavi z letom 2012 skorajda ni spremenilo, prav tako se ni 
spremenila njihova uspešnost. Filozofska fakulteta ostaja pri štirih do pet na novo pridobljenih mentorskih 
mestih. 
 
Pregled aktivnosti pri izvajanju programskega in projektnega dela, prijavah projektov in njihovi uspešnosti 
v letu 2013 po oddelkih je k poročilu priložen kot priloga.  
 

1.1 Nacionalne sheme  

1.1.1 Raziskovalni programi  
 
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je nosilna raziskovalna organizacija pri šestnajstih raziskovalnih 
programih, v štirih raziskovalnih programih pa je soizvajalka. V raziskovalne programe, ki predstavljajo 
javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, je vključeno največ raziskovalcev Filozofske fakultete, v 
letu 2013 je v njih sodelovalo 286 raziskovalcev in raziskovalk, 4 manj kot leto poprej.  
 
 
Preglednica 3: Pregled raziskovalnih programom v 2013 
 

ŠT. CR 
ŠIFRA 
PROG. 

NASLOV NOSILEC TRAJANJE 
URE 
2013 

1 A P6-0252 Filozofske raziskave S. Žižek 01.01.09-31.12.14 7140 
2 A P6-0235 Slovenska zgodovina B. Repe 01.01.09-31.12.14 6970 
3 A P6-0199 Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana M. Klemenčič 01.01.09-31.12.13 1948 
4 A P6-0187 Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu B. Jezernik 01.01.09-31.12.14 2118 
5 A P6-0239 Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave T. Virk 01.01.09-31.12.14 2550 
6 A P6-0265 Medkulturne literarnovedne študije T. Žigon 01.01.09-31.12.13 1888 
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7 A P6-0194 Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije R. Rizman 01.01.09-31.12.14 2288 
8 A P5-0062 Uporabna razvojna psihologija M. Zupančič 01.01.09-31.12.14 1410 

9 B P5-0110 
Psihološke raziskave - osebnost, kognicija in odločanje v življenjski 
perspektivi 

J. Musek 01.01.09-31.12.14 2558 

10 A P5-0174 
Pedagoško-andragoške raziskave - učenje in izobraževanje za 
kakovostno življenje v skupnosti 

S. Jelenc Krašovec 01.01.13-31.12.15 2288 

11 A P6-0229 Trajnostni regionalni razvoj Slovenije D. Plut 01.01.09-31.12.12 2550 

12 A P6-0215 Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave V. Gorjanc 01.01.09-31.12.14 4428 

13 A P6-0218 
Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in 
diahroni vidiki 

M. Ožbot 01.01.09-31.12.13 3400 

14 A P6-0243 Jeziki in kulture Azije in Afrike J. Rošker 01.01.09-31.12.13 2230 
15 B P6-0247 Arheologija M. Budja 01.01.09-31.12.13 2025 
16 B P5-0361 Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov M. Žumer 01.01.13-31.12.16 2025 

SOIZVAJALCI 

17 B P2-0214 Računalniški vid J. Maver (F. Solina) 01.01.09-31.12.14 340 
18 C P3-0338 Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni G. Repovš (S. Podnar) 01.01.09-31.12.13 170 

19 A P6-0282 
Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (Raziskave 
materialne kulture na Slovenskem) 

K. Mahnič (M. Žvanut) 01.01.13-31.12.17 220 

20 A P6-0004 Raziskave slovenske glasbene preteklosti M. Barbo (V. Snoj) 01.01.09-31.12.14 85 

 
Konec leta 2013 se je izteklo financiranje šestih raziskovalnih programov (1 soizvajalski). Na objavljeni 
razpis spomladi smo prijavili vseh šest novih predlogov raziskovalnih programov in vsi predlogi so bili 
potrjeni in sprejeti v financiranje za različna obdobja: 
 

− P6-0199 Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana – 5 let, 
− P6-0265 Medkulturne literarnovedne študije – 5 let, 
− P6-0247 Arheologija – 4 leta, 
− P6-0243 Jeziki in kulture Azije in Afrike − za 5 let, s spremenjenim naslovom Azijski jeziki in 

kulture, 
− P6-0218 Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki − za 3 

leta, 
− (soizvajalci) P3-0338 Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni − za 6 let. 

 
V prihodnje želi ARRS ohraniti programsko financiranje v obstoječem obsegu, hkrati pa vzpostavlja nove 
zahteve za člane programskih skupin, s čimer želi povečati delež visoko kvalitetnih rezultatov v 
programskih skupinah. Vsako leto se bo preverjal odstotek raziskovalcev v programski skupini, ki imajo 
vrednosti A' in A'' večje od 0. V nekaj letih naj bi te vrednosti postale obvezne za članstvo v raziskovalnem 
programu. 
 
S programskim delom povezana obvestila in aktivnosti v letu 2013: 

 
− januar 2013: Vpetost članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS − A3 
− februar 2013: Predložitev PRU (Poročilo o porabi raziskovalnih ur) obrazcev za leto 2012 
− februar 2013: Poročila za raziskovalne programe, projekte in CRP za leto 2012 
− maj 2013: Poziv za posredovanje podatkov o sodelovanju programskih skupin v tekočih projektih 

Okvirnih programov Evropske unije − dodatno sofinanciranje programskih skupin v letu 2012 
− junij 2013: Predložitev NRU (Načrta razporeditve ur) obrazcev za leto 2012 
− junij 2013: Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne 

dejavnosti v obliki raziskovalnih programov  
− junij 2013: Javni poziv za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja 

in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje  
− julij 2013: Letno poročilo programa raziskovalne dejavnosti (finančno poročilo za leto 2012 − 

ARRS) 
 

1.1.2 Temeljni, aplikativni in podoktorski raziskovalni projekti 
 
Iz spodnje tabele je razvidno, da se je v letu 2013 na Filozofski fakulteti vodilo 19 temeljnih projektov, 
kjer Filozofska fakulteta nastopa kot nosilka projekta, in 20 temeljnih in aplikativnih projektov, v katerih 
Fakulteta sodeluje kot partnerka z drugimi raziskovalnimi organizacijami. Med projekti prevladujejo 
temeljni raziskovalni projekti (37), število aplikativnih projektov je znatno manjše, skupaj 2.  
 
 



Letno poročilo 2013 

 - 10 - 

Preglednica 4: Pregled raziskovalnih projektov v 2013 
 

ŠT. CR 
ŠIFRA 
PROG. 

NASLOV NOSILEC TRAJANJE 
URE 
2013 

1 C J6-3622 Tolmačenje za potrebe zdravstva v Sloveniji V. Gorjanc 01.05.10-30.04.13 803 

2 B J6-3610 
Glasbenoestetsko ozadje ljubljanskega koncertnega življenja v 19. 
stoletju: od 1794 do 1872 

L. Stefanija 01.05.10-30.04.13 776 

3 B J6-3603 
Slikarstvo in kiparstvo okoli leta 1400 severno in južno od Alp: med 
tradicijo in inovacijo 

J. Hoefler 01.05.10-30.04.13 301 

4 B J6-4085 
Arheologije lovcev, poljedelcev in metalurgov: kulture, populacije, 
paleogospodarstva in okolje 

Mihael Budja 01.07.11-30.06.14 2568 

5 B J6-4087 
Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi 
Alpami v predmodernih obdobjih 

Peter Štih 01.07.11-30.06.14 1240 

6 B J5-4054 
Generalni faktor osebnosti: njegov psihološki pomen, psihosocialni 
korelati in biološki temelji. 

Janek Musek 01.07.11-30.06.14 736 

7 C J6-4081 Korpus in pilotna slovnica slovenskega znakovnega jezika Špela Vintar 01.07.11-30.06.14 2109 

8 A J6-4201 
Nova definicija javnosti. Koncept javnosti med razsvetljenstvom, 
nemškim idealizmom in sodobnostjo 

Slavoj Žižek 01.07.11-30.06.14 2894 

9 C J6-4007 Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem Božidar Jezernik 01.07.11-30.06.14 930 
10 B J6-4088 Slovenska glasbena dela po 1918 Leon Stefanija 01.07.11-30.06.14 2282 

11 A J5-4075 
Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov 
v politiki 

Milica Antić Gaber 01.07.11-30.06.14 1024 

12 B J6-4210 Strategije razvoja na sodobnih družinskih kmetijah Bojan Baskar 01.07.11-30.06.14 2040 
13 A J7-4175 Struktura praznine Mladen Dolar 01.07.11-30.06.14 1340 
14 C J5-4155 Vizualizacija v bibliografskih informacijskih sistemih Maja Žumer 01.07.11-30.06.14 1066 

15 B J6-4257 
Vloga ženskih migracij in migrantk v konstrukciji slovenske 
nacionalne identitete od nacionalne do postnacionalne dobe: 
primerjalni slovenski, evropski in globalni vidiki 

Ksenija Vidmar Horvat 01.07.11-30.06.14 2568 

16 B J6-4016 
Vzorci prilagajanja človekovih dejavnosti spremembam v okolju po 
zadnjem glacialnem maksimumu v Sloveniji 

Dušan Plut 01.07.11-30.06.14 2220 

17 B J6-5557 
Angažirana preteklost: socialnoantropološka analiza transformacij 
popularne glasbe na območju nekdanje Jugoslavije 

Rajko Muršič 01.08.13-31.07.16 1143 

18 B J6-5558 Junaki in slavne osebnosti v Sloveniji in Srednji Evropi Božidar Jezernik 01.08.13-31.07.16 375 
19 D J7-5553 Multimodalno preučevanje delovnega spomina Grega Repovš 01.08.13-31.07.16 432 

PODOKTORSKI  PROJEKTI 

20 B Z6-4163 
"Kaj ima socializem od latinščine?" - Slovenska klasična tradicija in 
razredni boj (1945-1990) v jugoslovanskem in srednjeevropskem 
kontekstu 

D. Movrin 01.07.11-30.06.13 1700 

21 B Z6-5559 Jezikovni viri za slovenske učence japonskega jezika I. Srdanović 01.08.13- 31.07.15 1700 

SOIZVAJALCI 

22 B L6-4193 
Terminološke baze podatkov kot osnova strokovnih znanj: model 
za sistematizacijo tehnologij 

V. Gorjanc (N. Logar 
Berginc) 

01.07.11-30.06.13 110 

23 B L6-4042 
Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvistična 
predstavitev 

V. Smole (J. Škofic) 01.07.11-30.06.14 642 

24 B J6-4015 Antropološki vidiki neformalnega pridobivanja znanj P. Javrh (J. Kolenc) 01.07.11-30.06.14 302 

25 B J6-4095 
Družbena razslojenost in kulturne identitete v železni dobi na 
ozemlju Slovenije 

L. Teržan (J. Dular) 01.07.11-30.06.14 321 

26 B J6-4329 Italijanska fašistična taborišča v spominih Slovencev in Slovenk 
M. Verginella (O. 

Luthar) 
01.07.11-30.06.14 1284 

27 A J5-4281 
Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih 
diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in 
potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu 

A. Podlesek (A. Istenič 
Starčič) 

01.07.11-30.06.14 170 

28 B J5-4080 Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji S. Kump (V. Hlebec) 01.07.11-30.06.14 300 

29 B J5-4230 
Pravo in možgani - kriminološka, filozofska in psihoanalitična 
dognanja o subjektu v dobi nevro-znanosti 

S. Dolenc (R. Salecl) 01.07.11-30.06.14 960 

30 B J6-4127 Problemi aisthesis v filozofiji, psihoanalizi in politiki Z. Kobe (A. Erjavec) 01.07.11-30.06.14 642 

31 B J6-4245 
Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in 
prostorska analiza z GIS 

M. Hladnik (M. Juvan) 01.07.11-30.06.14 724 

32 C J2-4180 
Razvoj praktične metode za oceno potresnega tveganja konstrukcij 
stavb in opreme 

M. Polič (P. Fajfar) 01.07.11-30.06.14 170 

33 B J6-4104 
Slovenski toponimi v prostoru in času (Historična topografija 
Slovenije od srednjega veka do 19. stoletja) 

J. Mlinar (M. Kosi) 01.07.11-30.06.14 170 

34 B J6-4138 
Šolski učbeniki kot orodje za oblikovanje geografskih predstav o 
slovenskih pokrajinah 

T. Resnik Planinc (M. 
Urbanc) 

01.07.11-30.06.14 680 

35 C J6-4310 
Triglavski narodni park: dediščine, akterji, strategije, vprašanja, 
rešitve 

J. Hudales (J. Fikfak) 01.07.11-30.06.14 1000 

36 B J6-4234 
Zamišljena materialna kultura. O širjenju nacionalizma v družbi 
materialne kulture. 

D. Mlekuž (J. Mlekuž) 01.07.11-30.06.14 950 

37 A J6-4132 
Zgodovina upravnih meja in mejnosti: slovensko-hrvaška meja 
1800-1991 

J. Cvirn (M. Zajc) 01.07.11-30.06.14 310 

38 C J2-5495 
Merjenje psihofizičnih parametrov kot vhodnih podatkov 
računalniškega adaptivnega testiranja 

A. Podlesek (J. 
Drnovšek) 

01.08.13-31.07.16 162 

39 B J6-5560 Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza K. Vidmar Horvat (V. 01.08.13-31.07.16 142 
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Mikolič) 
40 B J6-5564 Filozofija krize: ekonomija - politika - ekologija G. Moder (P. Klepec) 01.08.13-31.07.16 268 

41 C J7-5569 
Medsebojna povezanost usvajanja dvojine in usvajanja števil kot 
pokazatelj (ne)povezanosti jezika in mišljenja 

L. Marjanovič Umek (F. 
Marušič) 

01.08.13-31.07.16 233 

 
 
S projektnim delom povezana obvestila in aktivnosti v letu 2013: 

 
− februar 2013: Predložitev PRU (Poročilo o porabi raziskovalnih ur) obrazcev za leto 2012 
− februar 2013: Poročila za raziskovalne programe, projekte in CRP za leto 2012 
− junij 2013: Predložitev NRU (Načrta razporeditve ur) obrazcev za leto 2013 
− junij 2013: Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014 − razpis v letu 

2013 
− julij 2013: Letno poročilo programa raziskovalne dejavnosti (finančno poročilo za leto 2012 − 

ARRS) 
 

1.1.3 Projekti ESF in ERC 
 
Preglednica 5: Pregled projektov ESF in ERC v 2013 
 

ŠT. CR 
ŠIFRA 
PROG. 

NASLOV NOSILEC TRAJANJE 
URE 
2013 

1 C N6-0004 
TIP - Tradicija in inovativnost v prazgodovini - Primer območja med 
Alpami in Panonsko nižino v obdobju 1300 - 600 pr. n. š. 

L. Teržan 01.02.11-31.01.14 2808 

2 A N6-0018 Ženske in meje M. Verginella 01.09.13-31.08.16 1207 

 

1.1.4 Projekti Ciljnega raziskovalnega programa 
 
Ciljni raziskovalni program predstavlja posebno obliko znanstvenoraziskovalnega programa, s katerim želi 
ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v sodelovanju z drugimi ministrstvi in drugimi 
naročniki projektov prispevati k oblikovanju in uresničevanju strateških ciljev razvoja Slovenije in s tem k 
izboljšanju njene konkurenčne sposobnosti.  
 
V letu 2013 sta se izvajala 2 soizvajalska projekta Ciljni raziskovalni projekti so aplikativne narave. Poleg 
prispevka Agencije za raziskovalno dejavnost se morajo v financiranje vključiti tudi ministrstva RS in/ali 
druge vladne službe, ki so uporabniki rezultatov raziskav ciljnih raziskovalnih projektov. Razmerje indeksa 
financiranja med vsoto financiranja ARRS-ja in ministrstev je bilo v preteklem letu 1 : 1,50.  
 
 
Preglednica 6: Pregled projektov Ciljnega raziskovalnega programa v 2013 
 

ŠT. CR 
ŠIFRA  
PROJ. 

NASLOV NOSILEC TRAJANJE 
URE 
2013 

SOIZVAJALCI 

1 B V7-1118 Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji B. Lampič (Č. Rozman) 01.10.11-30.09.13 106 
2 B V4-1148 Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji B. Lampič (A. Udovč) 01.10.11-30.09.13 96 

 
 
S projektnim delom povezana obvestila in aktivnosti v letu 2013: 

 
− februar 2013: Predložitev PRU (Poročilo o porabi raziskovalnih ur) obrazcev za leto 2012 
− februar 2013: Poročila za raziskovalne programe, projekte in CRP za leto 2012 
− junij 2013: Predložitev NRU (Načrta razporeditve ur) obrazcev za leto 2013 
− julij 2013: Letno poročilo programa raziskovalne dejavnosti (finančno poročilo za leto 2012 − 

ARRS) 
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1.1.5 Mentorstva in mladi raziskovalci 
 
Eden od instrumentov znanstvene politike Javne agencije za raziskovalno dejavnost je financiranje 
podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev. Program uspešno poteka od 
leta 1985 in je prispeval k dvigu raziskav in kadrovskemu pomlajevanju raziskovalnih skupin.  
 
Javna agencija je v 2013 razpisala 29 mentorskih mest s področja humanističnih in družboslovnih ved. 
Število prijav mentorstev se v preteklem letu ni bistveno spremenilo, tudi odstotek (22 %) uspešnih 
kandidatur je skoraj identičen rezultatu iz preteklega leta. Filozofska fakulteta je prejela 5 novih 
mentorskih mesta. 
 
Mladi raziskovalci predstavljajo izredno pomemben segment raziskovalcev na Filozofski fakulteti. Na ZIFFu 
pa si prizadevamo prepoznati vse bodoče potenciale, ki bodo naslednji nosilci raziskovalne dejavnosti. 
Tudi v prihodnje si bomo prizadevali ustvarjati mladim prijazno raziskovalno okolje in izpeljati nekatere 
ukrepe, ki bodo mladim po končanem statusu mladega raziskovalca omogočali nadaljnji razvoj njihove 
kariere oziroma bodo usposobljeni za vodenje projektov v okoljih, ki jim bodo omogočale trajnostni razvoj 
kariere.  
 
V letu 2013 smo organizirali dva dogodka za nove in obstoječe mlade raziskovalce na fakulteti. Prvo 
srečanje je bilo namenjeno novim mladim raziskovalcem, ki so se nam pridružili oktobra 2013, medtem ko 
je bilo drugo srečanje namenjeno mladim raziskovalcem, ki so v fazi pred zagovorom doktorske 
disertacije. Slednje srečanje je bilo namenjeno predstavitvi prijave podoktorskega projekta, na katerega 
se je odzvalo zadovoljivo število mladih raziskovalec, ki so v nadaljevanju tudi oddali prijave. Prijave žal 
niso bile sprejete v drugi krog izbora, se pa je pri tem izkazalo, da bi bodoči raziskovalci še potrebovali 
mentorstvo starejših, bolj izkušenih kolegov. 
 
Razpis za zasedbo prostih mest pri izbranih mentorjih bo potekal v letu 2014. 
 
Preglednica 7: Pregled izbranih mentorjev za leto 2014 
 

Raziskovalno področje Mentor/ica Oddelek 
5.09.00 Psihologija 
3.03.00 Nevrobiologija dr. Grega Repovš Oddelek za psihologijo 
5.13.00 Informacijska znanost in         
bibliotekarstvo dr. Maja Žumer Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo 

6.01.00 Zgodovinopisje dr. Marta Verginella Oddelek za zgodovino 

6.06.00 Kulturologija dr. Jana Rošker Oddelek za azijske in afriške študije 
6.06.00 Kulturologija; 
5.03.00 Sociologija dr. Ksenija Vidmar Horvat Oddelek za sociologijo 
 
V letu 2013 ZIFF upravljal in vodil sredstva in njihovo porabo 38 mladim raziskovalcem.  
 
Preglednica 8: Pregled mladih raziskovalcev na FF po raziskovalnih področjih od 2005 naprej 
 

Raziskovalno področje Mentor/ica Mladi/a raziskovalec/ka 
Leto 
izbora 

5.03 Sociologija dr. Milica Antić Gaber Jasna Podreka  2009 

5.03 Sociologija dr. Milica Antić Gaber Sara Rožman 2007 

5.09 Psihologija dr. Grega Repovš Martina Starc 2011 

5.09 Psihologija dr. Darja Kobal Grum Manca Seničar 2010 

5.09 Psihologija dr. Maja Zupančič Blanka Colnerič 2009 

5.09 Psihologija dr. Janek Musek Kristina Egumenovska  2008 

5.09 Psihologija dr. Maja Zupančič Martina Horvat  2008 

5.09 Psihologija dr. Darja Kobal Grum Renata Marčič 2006 

5.09 Psihologija dr. Janek Musek Erika Zabret 2004 

5.09 Psihologija dr. Ljubica Marjanovič Umek Katja Grgić Bajc 2004 

5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo dr. Maja Žumer Mihaela Pauman Budanović 2013 

5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo dr. Maja Žumer Manca Noč 2012 
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5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo dr. Maja Žumer Viktor Harej 2010 

5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo dr. Maja Žumer Katarina Švab  2009 

5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo dr. Maja Žumer Tanja Merčun 2007 

6.01 Zgodovinopisje dr. Božo Repe Kornelija Ajlec 2010 

6.01 Zgodovinopisje dr. Peter Štih Žiga Zwitter 2010 

6.01 Zgodovinopisje dr. Dušan Nečak Miha Sluga  2009 

6.01 Zgodovinopisje dr. Marta Verginella Ana Cergol  2009 

6.01 Zgodovinopisje dr. Rajko Bratož Miloš Fon 2008 

6.01 Zgodovinopisje dr. Marta Verginella Jernej Kosi 2006 

6.02 Arheologija dr. Mihael Budja Marko Sraka 2011 

6.02 Arheologija 
razvojni mentor: L. Teržan 
raziskovalni mentor: dr. P.Novaković *Petra Vojaković 2011 

6.02 Arheologija dr. Ljubinka Teržan Vojka Cestnik 2007 

6.02 Arheologija dr. Predrag Novaković Milan Hornak 2006 

6.03.02 Socialna in kulturna antropologija dr. Rajko Muršič Barbara Turk Niskač 2008 

6.03.02 Socialna in kulturna antropologija dr. Rajko Muršič Andreja Mesarič 2006 

6.04 Etnologija dr. Božidar Jezernik Marjana Strmičnik 2013 

6.04 Etnologija dr. Božidar Jezernik Sara Špelec 2012 

6.04 Etnologija dr. Mirjan Mencej Ana Beno 2011 

6.04 Etnologija dr. Božidar Jezernik Eva Batista 2010 

6.04 Etnologija dr. Mirjan Mencej Ambrož Kvartič 2009 

6.04 Etnologija dr. Božidar Jezernik Urša Valič 2008 

6.04 Etnologija dr. Mirjan Mencej Simona Klaus 2008 

6.04 Etnologija dr. Božidar Jezernik Alenka Bartulovič 2005 

6.05 Jezikoslovje dr. Vojko Gorjanc Rok Chitrakar 2011 

6.05 Jezikoslovje dr. Mojca S. Brezar Jana  Zidar Forte 2010 

6.05 Jezikoslovje dr. Špela Vintar Senja Pollak  2009 

6.05 Jezikoslovje dr. Marko Stabej Maja  Bitenc  2008 

6.05 Jezikoslovje dr. Valentin Kalan Miloš Pahor  2008 

6.05 Jezikoslovje dr. Marina Zorman Mojca Cajnko 2007 

6.05 Jezikoslovje dr. Mojca S. Brezar Adriana Mezeg 2006 

6.05 Jezikoslovje dr. Andrej Bekeš Tinka Delakorda 2006 

6.05 Jezikoslovje dr. Vojko Gorjanc *Špela Arhar 2005 

6.05 Jezikoslovje dr. Marko Stabej Urška Jarnovič 2005 

6.05 Jezikoslovje dr. Špela Vintar Darja Fišer  2005 

6.06 Kulturologija dr. Jana Rošker Matjaž Vidmar 2012 

6.06 Kulturologija dr. Mitja Saje Tina Ilgo  2005 

6.06 Kulturologija; 5.03 Sociologija dr. Josip-Rastko Močnik Ana Podvršič 2013 

6.06 Kulturologija; 5.03 Sociologija dr. Josip-Rastko Močnik Branko Bembič 2012 

6.07 Literarne vede dr. Nike Kocijančič Pokorn Urban Šrimpf 2011 

6.07 Literarne vede dr. Tomislav Virk Igor Žunkovič 2010 

6.07 Literarne vede dr. Nike Kocijančič Pokorn Jure Janet 2009 

6.07 Literarne vede dr. Boris A. Novak Varja Balžalorsky 2007 

6.07 Literarne vede dr. Marko Marinčič Kristina Tomc 2007 

6.07 Literarne vede dr. Miran Hladnik Andreja Musar  2005 

6.07 Literarne vede dr. Nike Kocijančič Pokorn  Iva Jevtič 2005 

6.08 Muzikologija dr. Matjaž Barbo Vesna Venišnik 2011 

6.08 Muzikologija dr. Leon Stefanija Tjaša Ribizel 2009 
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6.09 Umetnostna zgodovina dr. Matej Klemenčič Katra Jerman 2011 

6.09 Umetnostna zgodovina dr. Nataša Golob Nataša Kavčič Sopič 2010 

6.09 Umetnostna zgodovina dr. Matej Klemenčič Martina Malešič 2009 

6.09 Umetnostna zgodovina dr. Metoda Kemperl Ines Unetič 2008 

6.09 Umetnostna zgodovina dr. Nataša Golob Marko Jenko 2006 

6.09 Umetnostna zgodovina dr. Matej Klemenčič Gašper Cerkovnik  2005 

6.10 Filozofija dr. Maja Milčinski Nina Petek 2013 

6.10 Filozofija dr. Andrej Ule Sebastjan Vörös 2010 

6.10 Filozofija dr. Maja Milčinski Bajželj Bevelacqua Ana  2009 

6.10 Filozofija dr. Valentin Kalan Miloš Pahor 2008 

6.10 Filozofija dr. Miran Božovič Grega Kroupa  2008 

6.10 Filozofija dr. Mladen Dolar Gregor Moder 2007 

6.10 Filozofija dr. Dean Komel Tilen Izar Lunaček  2005 

 
*Mladi raziskovalci iz gospodarstva 
 
Program Mladi raziskovalci iz gospodarstva se v Sloveniji zelo uspešno izvaja že od leta 2001. Od leta 2007 
dalje program izvaja Javna agencija za tehnološki razvoj RS. Program je namenjen mladim podiplomskim 
študentom, ki si želijo med neposrednim študijem do pridobitve znanstvenega naslova doktor znanosti z 
raziskovalnim delom za potrebe gospodarstva pridobiti kakovostne izkušnje, s katerimi se lahko po 
končanem študiju suvereno soočijo z izzivi v gospodarstvu. Namenjen je tudi podjetjem, ki si želijo 
pridobiti kakovostne človeške vire za razvoj lastnih visokotehnoloških izdelkov, tehnologij in storitev. 
 
V letu 2012 se je nadaljeval program sodelovanja pri izvedbi raziskovalnega dela mlade raziskovalke Petre 
Vojaković z Oddelka za arheologijo, v katerem FF sodeluje s podjetjem Arhej d.o.o., ki je izvajalec 
aktivnosti, izr. dr. Predrag Novaković pa je razvojni mentor mlade raziskovalke na programu. Sofinancer 
programa je Tehnološka agencije Slovenije.  
 
V letu 2013 je zaključilo usposabljanje 10 mladih raziskovalcev in raziskovalk: Tjaša Ribizel, Simona Klaus, 
Ana Bajželj Bevelacqua, Igor Žunkovič, Sebastjan Vörös, Valič Urša, Ajlec Kornelija, Blanka Colnerič, Ines 
Unetič in Martina Malešič. 
 

1.1.6 Bilateralni projekti in delovanje v mednarodnem znanstvenem združenju 
 
Število prijav bilateralnih projektov se je v preteklem letu močno povečalo, za 5-krat. V celem letu je bilo 
oddanih 35 prijav. Razlog za porast prijav lahko iščemo v objavljenih razpisih dvostranskega sodelovanja s 
poudarkom na državah balkanskega prostora.   
 
Mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje Filozofske fakultete se je v letu 2013 v okviru sheme 
bilateralnega sodelovanja pod finančnim okriljem ARRS-ja izvajalo z 8 državami. Po tri dvostranske 
pogodbe so bile sklenjenih z Združenimi državami Amerike in Republiko Srbijo, po dve  Rusijo, Japonsko in 
Črno Goro, Finsko in Avstrijo ter ena s Francijo, Hrvaško in Makedonijo. Financiranje bilateralnih projektov 
temelji na povračilu stroškov gostovanj tujih oz. domačih raziskovalcev. V letu 2013 je skupna vsota 
refundacij znašala 14.449,63 EUR. 
 
Preglednica 10: Pregled bilateralnega sodelovanja v 2013 
 

ŠT. ŠIFRA  PROJ. NASLOV NOSILEC 

1 BI-ME/012-13-008 
BILAT.SLOV-CRNA GORA Prevajanje in tolmačenje v univerzitetnih programih na področju bivše 
Jugoslavije 

V. Gorjanc 

2 BI-ME/012-13-009 
BILAT.SLOV-CRNA GORA Geoekološka in topoklimatska analiza gorskih območij na primerih: naravni 
rezervat Črna Poda (Narodni Park Durmitor) in doline Kamniške Bistrice 

M. Ogrin 

3 
BI-FR/12-13-

PROTEUS-009 
BILAT.SLOV-FRANCIJA Oblikovanje slovnice slovenskega jezika za potrebe francoskih govorcev 

M. Schlamberger 
Brezar 

4 BI-HR/12-13-020 BILAT.SLOV-HRVAŠKA Avditivni prostori nenavadnosti L. Stefanija 

5 BI-JP/13-15-007 BILAT.SLOV-JAPONSKA Duh v naravi: srečanja vzhodnih in zahodnih filozofskih pristopov O. Markič 
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6 BI-JP/12-14-005 BILAT.SLOV-JAPONSKA Japonski jezik v Sloveniji: jezikoslovni in prevodoslovni problemi C. Shigemori Bučar 

7 BI-MK/12-13-012 BILAT.SLOV-MAKEDONIJA Fonetično-fonološke raziskave slovenskega in makedonskega jezika H. Tivadar 

8 BI-RU/12-13-020 BILAT.SLOV-RUSIJA Ruščina-slovenščina: kontrastivne in aplikativne jezikoslovne raziskave A. Derganc 

9 BI-RU/12-13-021 BILAT.SLOV-RUSIJA Sistemskost in nesistemskost v razvoju narativov v slovenski in ruski kulturi M. Javornik 

10 BI-RS/12-13-014 
BILAT.SLOV-SRBIJA Problematika raziskovanja, soočenja in vrednotenja komunistične zapuščine / 
Izkušnja Slovenije in Srbije 

M. Ferenc 

11 BI-RS/12-13-012 
BILAT.SLOV-SRBIJA Raziskovanje regionalne strukture slovenskih in srbskih obmejnih območij s 
Hrvaško in Madžarsko 

J. Zupančič 

12 BI-RS/12-13-028 
BILAT.SLOV-SRBIJA Zagotavljanje kakovosti univerzitetnega študija: vloga in odgovornost študentov in 
uciteljev 

J. Mažgon 

13 BI-TR/11-13-004 
BILAT.SLOV-TURČIJA Raziskovanje in poučevanje postkolonialnih književnosti v angleščini v Sloveniji 
in Turčiji 

I. Maver 

14 BI-US/12-13-035 BILAT.SLOV-ZDA Delovni spomin in izvršilni procesi v zdravju in bolezni G. Repovš 

15 BI-US/13-14-036 BILAT.SLOV-ZDA Glavne analiticne metode glasbe: preglednice L. Stefanija 

16 BI-US/12-13-036 
BILAT.SLOV-ZDA Validacija Exnerjevega sistema ocenjevanja za Rorschachov test v Sloveniji in 
medkulturna primerjava testnih rezultatov 

A. Podlesek 

 
 

 
 
Delovanje v mednarodnem znanstvenem združenju je po načinu financiranja podobno bilateralnim 
projektom, saj se prijaviteljenim raziskovalcem, ki so izvoljeni za predsednike, podpredsednike, 
generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj povrnejo stroški 
poti. Vseh sedem oddanih prijav je bilo odobrenih.  
 
 
Preglednica 11: Pregled delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v 2013 

 

ŠT. ŠIFRA PROJ. NASLOV NOSILEC TRAJANJE 

1 MU-ZDR/13-1-B2-209 
Conference Internationale permanente d'Instituts Universitaires de Traducteur 
(CIUTI) 

V. Gorjanc 22.05.13- 26.05.13 

2 MU-ZDR/13-1-B2-210 Evropska zveza za kitajske študije (EACS) 
N. Vampelj 
Suhadolnik 

19.07.13- 21.07.13 

3 MU-ZDR/13-1-B2-216 Komise pro cirkevneslovanske slovniky pri Mezinarodnim komitetu slavistu P. Stankovska 23.8.2013 

4 MU-ZDR/13-1-B2-226 International Union of Ethnological and Anthropological Sciences (IUAES) R. Muršič 01.09.13- 08.09.13 

5 MU-ZDR/13-1-B2-251 Comite international de paleographie latine (CIPL) N. Golob 09.09.13- 14.09.13 
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6 MU-ZDR/13-1-B2-230 Asociacion para la Ensenanza del Espanol como Lengua Extranjera (ASELE) M.Šifrar Kalan 18.09.13- 21.09.13 

7 MU-ZDR/13-1-B2-211 Evropsko združenje za azijsko umetnost in arheologijo (EAAA) 
N. Vampelj 
Suhadolnik 

22.09.13- 28.09.13 

 

1.1.7 Znanstveni in strokovni sestanki ter promocija znanosti 
 
Zaradi varčevalnih finančnih ukrepov v letu 2013 ni bilo razpisa za sofinanciranje znanstvenih in strokovnih 
posvetov, pač pa je bil v okrnjenem finančnem budgetu izveden razpis za promocijo slovenske znanosti v 
tujini. Vse poslane prijave so bile odobrene in financirane v skupni višini 4.700,00 EUR. 
 
Preglednica 12: Pregled promocij slovenske znanosti v tujini 2013 
 

ŠT. ŠIFRA PROJ. NASLOV NOSILEC 

1 MU-PROM/13-006 
TransTech13 - Translation Technologies Summer School, 1.-8. september 2013, Univerza v 
Reki, Hrvaška 

Š. Vintar 

2 MU-PROM/13-014 
16. Mednarodna šola za študente in mlade raziskovalce "Človek v svetu - svet v človeku. 
Aktualna problematika v filozofiji, sociologiji in psihologiji". Permska nacionalna raziskovalna 
univerza 

J.–R. Močnik 

3 MU-PROM/13-007 
Predstavitev dosežkov slovenske aplikativne antropologije v Amsterdamu na mednarodnem 
simpoziju Why the World Needs Anthropologists 

R. Muršič 

 

1.1.8 Drugi projekti, raziskovalne študije, evalvacije in recenzije 
  
Poleg razpisov Javne agencije za raziskovalno dejavnost, opisanih zgoraj, na Znanstvenoraziskovalnem 
inštitutu obveščamo in vodimo tudi raziskovalne projekte, študije in sorodne z raziskavami povezane 
dejavnosti drugih financerjev. Med te pogosto sodijo ministrstva (Ministrstvo za okolje in prostor, 
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za promet ...) in občine (Mestna občina 
Ljubljana, Občina Tržič, Občina Brezovica ...), občasno pa se izvede tudi naročila gospodarskih subjektov. 
Uspešnost prijav na razpise tovrstnih financerjev je precej visoka, kar gre pripisati specifičnosti strokovnih 
znanj in izkušenj prijavitelja za izvedbo razpisanih nalog. 
 
Preglednica 14: Pregled ostalih projektov v 2013 

 

ŠT. ŠIFRA  PROJ. NASLOV NOSILEC TRAJANJE 

1 2411-10-100052 Izobraževanje, informiranje in ozaveščanje javnega potniškega prometa M. Ogrin 29.12.10-16.06.13 

2 PP - št.2 
Izdelava okoljskega poročila v sklopu celovite presoje vplivov na okolje za potrebe 
izdelave občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Brezovica 

B. Lampič 01.09.11-31.12013 

3 
9K-140/12-B114/178A; 
9K-167/12-B114/177A 

Izdelava ocene psihosocialnih vidikov izgradnje prenosnega plinovoda M9 Lendava-
Kidričevo; Izdelava elaborata z oceno psihosocialnih vidikov izgradnje prenosnega 
plinovoda M10 Vodice - Rateče 

M. Polič 30.07.12-31.12.13 

4 160/2013-FF 
Izdelava poglavij Okoljskega poročila z dodatkom na presojo sprejemljivost vplivov 
izvedbe plana in posegov v naravo na varovana območja za OPN Tržič 

I. Mrak 24.09.12-30.11.13 

5 0207-1/2013-73 Dvosmerni angleško-slovensko-angleški prevod lestvic M. Ožbot 27.03.13-07.05.13 

6 430-144/2013-8 Meritve kakovosti zraka v MOL – meritve dušikovega dioksida, benzena in ozona M. Ogrin 10.04.13-15.03.14 

7 87/2013-FF 
Popravki transkripcij predavanj raziskovalnega projekta "transLectures: 
Transcription and Translation of Video Lectures 

A. Gruntar Jermol 09.07.13-10.12.13 

8 17-161/2013-FF 
Izpopolnjevanje učiteljev za poučevanje slovenskega jezika in njihovo izobraževanje 
za uporabo jezikovnih virov 

M. Stabej 10.08.13-20.11.13 

9 PP-2013-9 
Izdelava poglavij Okoljskega poročila za občinski prostorski načrt (OPN) občine 
Medvode 

B. Lampič 18.10.13- 30.04.14 

10 ARC Arheološki raziskovalni center (ARC) P. Novaković 09.11.11- 01.01.15 

 

1.1.9 Infrastrukturni program 
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V okvir finanicranja infrastruktirnega programa UL je bila pred leti na predlog Filozofske fakultete 
umeščena izdelava podatkovne baze za rusko-slovenski slovar. V letu 2013 se je v okviru infrastrukturnega 
centra na Filozofski fakulteti nadaljeval z urejanjem jezikoslovnih podatkovnih zbirk. 
 
V okviru infrastrukturnega programa za izdelavo podatkovne baze rusko-slovenskega slovarja se je v 
delujoči interaktivna spletni aplikaciji v programskem okolju LAMP nadljevalo z izdelavo slovarskih gesel v 
obsegu, ki so ga dopuščala za to namenjena sredstva. Dve pogodbeni sodelavki sta lani dokončali ruski del 
preostalih 725 gesel črke D (segmenti d33-d61), v celoti pa so bila izdelana vsa preostala gesla črke Z 
(1014 gesel v segmentih z43-z81) ter del gesel za črke I (884 gesel v segmentih i1-i34 ) in L (520 gesel v 
segmentih l1-l20). 
 
V celoti je bilo torej v podatkovno bazo dodanih 725 zapisov slovenskih delov geselskih člankov, medtem 
ko je bilo preostalih 2418 geselskih člankov izdelanih in v bazo dodanih v celoti.   
 

1.2 Mednarodne sheme 
 
Leto 2013 je na področju mednarodnih shem financiranja zaznamovalo predvsem iztekanje 7 OP in 
priprave na nov programski okvir EU. Leto 2013 je bilo namreč zadnje leto trajanja glavnega orodja EU za 
financiranje raziskav v Evropi, 7 Okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti ter hkrati tudi čas priprav na prihodnji program EU, Obzorje 2020.  
 
Vse več zanimanja za sodelovanje v mednarodnih projektih izkazujejo mlajše generacije raziskovalcev.  
 

1.2.1 Sedmi okvirni program 

7. okvirni program (7 Framework Pogramme) je razdeljen na tematske podprograme: 

SODELOVANJE (COOPERATION): 

Preglednica 15, 16: Pregled projektov sedmega okvirnega programa v 2013 

ŠT. ŠIFRA PROJ. NASLOV NOSILEC TRAJANJE 

1 FP7-269849 
IPPA - Implementing public participation approaches in radiactive waste 
disposal 

M. Polič 01.01.11-31.12.13 

2 FP7-605140 
PLATENSO - Building a platform for enchanced societal research related to 
nuclear energy in Central and Eastrn Europe 

M. Polič 01.09.13-31.08.16 

 
ČLOVEŠKI VIRI (PEOPLE) - vključuje predvsem aktivnosti MARIE CURIE: 

ŠT. ŠIFRA PROJ. NASLOV NOSILEC TRAJANJE 

1 230679 RADIO-PAST 
Radiography of the past. Integrated non-destructive approaches to understand 
and valorise coplex archaelogical sites 

B. Slapšak 01.04.09-31.03.13 

2 GA_324508 
Contributing the Preventive Archaeology: Innovativeness, Development and 
Presentatiion (CONPRA) 

P. Novaković 01.01.13-31.11.16 

 
ZAMISLI (IDEAS) je v pristojnosti Evropskega raziskovalnega sveta (European Research Council), ki 
razpisuje začetne subvencije za mlade raziskovalce (Starting Grants) in subvencije za že uveljavljene 
raziskovalce (Advanced Grants). 

1.2.2 Evropski skladi 
 
1. Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) 
2. Evropski socialni sklad (ESS) 
3. Kohezijski sklad (KS) 
4. Evropsko teritorialno sodelovanje (cilj 3) 
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Preglednica 17: Pregled projektov Evropskih skladov v 2013 
 

ŠT. ŠIFRA PROJ. NASLOV NOSILEC TRAJANJE 

1 ESS_31.8.2012 Znanje za prihodnost: Nova generacija raziskovalcev ved o življenju K. Vidmar Horvat 01.11.12-31.08.14 

2 
C2130-12G400177 

(INTERREG) 
P.E.S.C.A. - Program čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013 - Zdrava 
prehrana 

A. Podlesek 07.11.11-14.09.14 

 

1.2.3 Razpisi generalnih direktoratov in ostali evropski/mednarodni razpisi 
 
Preglednica 18: Pregled projektov ostalih evropskih/mednarodnih financerjev v 2012 
 

ŠT. ŠIFRA PROJ. NASLOV NOSILEC TRAJANJE 

1 JUST/2010/AG/1549 
EULITA II - TRAFUT: Training for Future: Implementing the directive on the Rights to 
Interpretation and Translation in Criminal Proceedings 

A. Maček 01.05.11-30.11.13 

2 536313 Crossing stages M. Šabec 01.05.13-30.04.15 

3 
EC 08 (2013-2014) - 

ORCIT IV 
Online (open) Resources for Conference Interpreter Training IV - ORCIT IV V. Gorjanc 01.10.13-30.09.14 

4 EMCI 2012-2013 Quality assurance - European Masters in Conference Interpreting (QA EMCI) V. Gorjanc 01.10.12-30.09.13 

5 AKS-2013-R-25 
The birth of Korean as a written language - The origin and development of Chinese - 
borrowed writing system 

L. Yong 01.06.13 - 21.05.14 

6 2012-4912/001-001 Integration of Europe: Past views and future visions (VIVE) K. Vidmar Horvat 01.09.12-31.08.15 

7 
No. 2012-

0154/AO/ECVL/IPS 
Teaching and learning metods in initial vocational education and training:European 
trends and challenges 

K. Skubic Ermenc 01.03.13-30.06.13 

8 RG003-U-11 
Taiwanese Modern Confucians and their Philosophical Contribution to Asian 
Modernisation 

J. Rošker 01.07.12-30.06.15 

9 EC / ECEC / 2013-22 
Study on the effective use of early childhood education and care (ECEC) in preventing 
early school leaving (ESL) 

L. Marjanovič 
Umek 

03.04.13-31.10.13 

10 HERA 2012 ENTRANS: Encounters and Transformations in Iron Age Europe M. Črešnar 30.09.13-29.09.16 

11 
2010-1486/001-001 

CU7-MULT7 
Archaeolandscapes Europe P. Novaković 15.09.10-14.09.15 

 
 
Drugi evropski in mednarodni razpisi se izvajajo skozi različne sheme: LLP − Lifelong Learning (Socrates, 
Erasmus, Gruntvig, Leonardo), Tempus, Atlantis, Progress, Culture, Mladi v akciji, Evropa za državljane, 
itd. Na Filozofski fakulteti se vodijo v Mednarodni pisarni. 
 

1.3 Financiranje projektov v 2013 
 
Financiranje projektov v 2013 je nadalje zaznamovala gospodarska kriza,  saj je raziskovalno delo na 
Fakulteti globoko odvisno od nacionalnih proračunskih sredstev.  
 
Pogodbene vsote vseh tekočih projektov, ki so se v letu 2013 izvajali na Znanstvenoraziskovalnem 
inštitutu, so skupaj znašale 2.883.596,60 EUR (brez sredstev mladih raziskovalcev), kar je za 259.854,48 
EUR manj kot v letu 2012. V zadnjih dveh letih smo zabeležili kar 16,29 odstotni upad sredstev. Vzrok gre 
iskati predvsem v večkratnem znižanju cene raziskovalne ure. 
 
Največji delež financiranja predstavljajo raziskovalni program (52 % oziroma 1.497.510,86 EUR), sledijo 
temeljni in aplikativni projekti s 40 % oziroma 1.155.366,41 EUR, evropski projekti s 3,27 %, raziskovalne 
študije s 1,96 % in projekti strukturnih skladov z 1,63 %.  
 
V primerjavi z letom 2012 se je izrazito povečal delež financiranja projektov iz strukturnih skladov, 
predvsem po zaslugi projekta Znanje za prihodnost: Nova generacija raziskovalcev ved o življenju, ki se je 
začel financirati v 2013. Nihanje absolutne vsote sredstev iz EU in drugih mednarodnih projektov med leti 
je moč iskati v avansnem ali refundacijskem financiranju projektov.  
 
Ostala raziskovalna dejavnost (projekti CRP, strukturni skladi, bilateralni projekti, znanstveni sestanki in 
uveljavljeni raziskovalci iz tujine) je financirana v manjšem obsegu, skupaj 6,37 % oziroma 183.791,62 
EUR. 
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Pregled financiranja projektov (brez mladih raziskovalcev) po viru prilivov kaže na dominantno vlogo 
nacionalne raziskovalne agencije, ki je s kar 93,49 % glavni financer raziskovalne dejavnosti na Filozofski 
fakulteti. Delež se je v primerjavi s preteklim letom malenkostno znižal, a še vedno izjemno velik. 
Nekoliko se je povečal delež sredstev iz evropskih skladov (3,91 %), drugi viri skupaj predstavljajo nekoliko 
manj kot dva odstotka vseh sredstev (1,53 %), dobrih 1,06 % sredstev pa pridobimo z ministrstev RS in 
občinskih proračunov. 
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2 Druga dejavnost Znanstvenoraziskovalnega inštituta 
 
 

2.1 Priprava različnih poslovnih, finančnih  in statističnih poročil 
 
Vsako leto služba ZIFF pripravi številna delovna, finančna in statistična poročila za notranje in zunanje 
naročnike.  
 
Za Statistični urad Republike Slovenije v sodelovanju s kadrovsko službo in Osrednjo humanistično 
knjižnico vsako leto pripravimo Letno poročilo visokošolskih zavodov o raziskovalno-razvojni 
dejavnosti. 
 
Univerza v Ljubljani letno pošlje v izpolnjevanje shemo, na podlagi katere pripravi Program dela 
Univerze v Ljubljani za naslednje leto, kjer v raziskovalno-razvojnem delu sheme sodeluje ZIFF. Vsako 
leto Univerzi poročamo o realizaciji finančnega načrta za raziskovalno dejavnost za tekoče leto in 
izdelamo finančni načrt za naslednje leto. Univerzi letno poročamo o financiranju evropskih in 
mednarodnih projektov. 
 
Za Referat za študijske zadeve smo tudi v letu 2013 pripravili podatke o mednarodnem sodelovanju 
visokošolskega zavoda. 
 

2.2 Tiskovna komisija ZIFF 
 
 
Preglednica 19: Program Tiskovne komisije ZIFF 2013 
 
 RAZPRAVE FF  
   

 Avtor Naslov 

1 Jana S. Rošker 
Subjektova nova oblačila: Idejne osnove modernizacije v delih druge generacije 
modernega konfucijanstva 

2 Marta Verginella (ur.) 
Pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem. Stara dejstva, nova 
spoznanja. 

3 Miha Kozorog Festivali kot produkcija lokalnosti globalnega simulakra 
4 Ada Vidovič Muha Moč in nemoč knjižnega jezika 
5 Valentina Hribar Sorčan Jaz in drugi v filozofiji in umetnosti 
6 Božidar Jezernik Nacionalizacija preteklosti 
7 Dušan Nečak Nove »Ostpolitik« Willyja Brandta In Jugoslavija 

8 Ksenija Vidmar Horvat 
Zamišljena mati: spol in materinstvo med socializmom, kapitalizmom in 
postsocializmom 

9 Borut Cerkovnik Razprave k Logično filozofskemu traktatu 
10 Matija Svetina in Maja Zupančič Izbrane teme iz razvojnopsihološke diagnostike 
  
  
 S/B – Sofinanciranje tiska monografij pri založbah, s katerimi sodelujejo raziskovalci 
   

 Avtor Naslov  Založba 

1 
Jana S. Rošker in Nataša 
Vampelj Suhadolnik (urednici)   

Tradition Versus Modernity: Hundred Years 
of Modern China 

Cambridge Scholars Press  
(SAMO LEKTORIRANJE) 

2 Vesna Požgaj Hadži Između politike i jezika 
Medijska knjižara Krug 
Commerc in Biblioteka XX vek 

3 Mirijam Mencej 
Sem dve uri lutal v krogu – Simbolika 
krožnega gibanja v evropski tradicijski kulturi 

Studia mythologica Slavica. 
Supplementa. Ljubljana: ZRC  
SAZU 

4 Irena Orel   
Novi pogledi na filološko delo O. Marka 
Pohlina in njegov čas 

Znanstvena založba FF 
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5 
Irma P. Slavič, Dejan Cigale, 
Barbara Lampič, Tone Perpar, 
Andrej Udovč, Irena Borštnik 

Dopolnilne dejavnosti na slovenskih kmetijah 
Znanstvena založba FF/  
Zbirka GeograFF 

6 Vojko Gorjanc (ur.) Slovensko tolmačeslovje 
Znanstvena založba FF/  
Zbirka Prevodoslovje 

7 Marko Krevs 
Topophilia and topophobia of  eighbourhoods 
in Ljubljana 

Znanstvena založba FF/  
Zbirka GeograFF 

8 Irma Potočnik Slavič, Irena Mrak   Gorenjska-Geografija-Glokalizacija 
Znanstvena založba FF/  
Zbirka GeograFF 

9 Katarina Predovnik 
The Castle as Social Space (Castrum Bene 
12) 

Znanstvena založba FF/ 
Archaeologia historica 
Slovenica 

10 
Božidar Jezernik, Ingrid Slavec 
Gradišnik 

Prazniki in oblikovanje skupnosti na 
Slovenskem: Praznični dnevi in politika 

Znanstvena založba FF/ 
Zupaničeva knjižnica 

11 
Božidar Jezernik, Ingrid Slavec  
Gradišnik 

Prazniki in oblikovanje skupnosti na 
Slovenskem: Prazniki kot mejniki v koledarju 

Znanstvena založba FF/ 
Zupaničeva knjižnica 

12 Vito Hazler 

Kerničeva kovačnica in ključavničarska 
delavnica v Hrovači pri Ribnici: Študija za 
obnovo in celostno predstavitev kulturnega 
spomenika 

Znanstvena založba FF/ 
AE Gradiva 

13 Vito Hazler   
Kulturna dediščina – izziv sodobnemu 
podjetništvu 

Znanstvena založba FF/ 
AE Gradiva 

14 Simona Klaus 
Pa vse kar sem hotu, so ble dobre vile: 
Folklora v oglasih med leti 1980 in 2010 v  
Sloveniji   

Znanstvena založba FF/ 
Zupaničeva knjižnica 

15 
Božidar Jezernik in Dan Podjed, 
(ur.) 

Heroji in slavne osebnosti na Slovenskem 
Znanstvena založba FF/ 
Zupaničeva knjižnica 

16 Božidar Jezernik 
Non cogito ergo sum. Zapori in taborišča za 
informbirojevce 

Modrijan 

17 Tone Smolej   
Etwas Grösseres zu versuchen und zu 
Werden: Slowenische Schriftsteller als wiener 
Studenten 

Schriften des Archivs der 
universität Wien/ Viennna 
University Press 

18 Irena Samide 
Der deutsche Lektürekanon in Gymnasien im 
slowenischen ethnischen Gebiet von 1848 
bis 1918 

Peter Lang Verlag; zbirka: 
Siegener Schriften zur 
Kanonforschung (12. Band) 

19 Bele Mojca, Mihaela Hudelja 
Od prosinca do grudna. Prazniki in 
praznovanja v Sloveniji. 

Znanstvena založba FF/ 
AE Gradiva 

  
  
 S/C – Sofinanciranje natisa v znanstvenih in strokovnih revijah 
   

 Naslov revije Obseg v polah 

1 Andragoška spoznanja 10 
2 Acta Neophilologica 6 
3 Azijske študije 5 
4 Documenta Praehistoric 8 
5 Verba Hispanica 3 
6 Ars & Humanitas 8 
  
  
 P/ Sofinanciranje lektoriranja in prevajanja znanstvenih izsledkov objavljenih v tujini 
    

 Avtor Naslov članka / monografije Založba 

1 Mirjam Mencej Ethnolinguistica Slavica/ Durnoj glaz Moskva: Indrik 

2 Jana S. Rošker 
Traditional Chinese Philosophy and the 
Paradigm of Structure 

Cambridge Scholars Press (SAMO 
LEKTORIRANJE) 

3 

Tatjana Balažic 
Bulc, Vesna 
Požgaj Hadži, 
Damir Horga 

Speech fluency: A result od oral language 
proficiency? 

Znanstvena založba, Linguistica 

4 
Vesna Požgaj 
Hadži 

Language policy and linguistic reality in 
former Yugoslavia and its successor state 

IFERI, University of Tsukuba, Japonska 
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5 
Aleksandra 
Derganc 

Перформативные глаголы в словенском 
языке / Performativnye  
glagoly v slovenskom jazyke 

Вестник  московского университета, МГУ / 
Vestnik moskovskogo universiteta, MGU 

6 Tomo Virk   
Bela dama v labirintu - Idejni svet J. Borgesa 
(MONOGRAFIJA) 

Nklada Lara (HR) - 

7 Janez Vrečko   Srečko Kosovel (MONOGRAFIJA) Univerza v Permu 

8 Vojko Gorjanc 
Slovenačka jezička politika i odnosi društvene 
moći 

Biblioteka XX vek, Beograd 

9 Mateja Habinc 
Narodna umjetnost (naslov publikacije) / 
Družbeno sprejemljivo rekontekstualiziranje 
tradicije – primer kurentovanja (članek) 

Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 

10 
Jaka Repič, Miha 
Kozorog 

Moving places (zbornik) 
Berghahn books (SAMO  
LEKTORIRANJE) 

11 Sašo Jerše 
Verwaltungsgeschichte der 
Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit - 
Herzogtum Krain 

Mitteilungen des Instituts für  
Österreichische Geschichtsforschung 

12 Erika Kržišnik 
Phraseology as a linguistic discipline in 
Slovenia 

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, ur. 
V. Jesenšek in D. Dobrovol'skij 

13 Miran Božovič 
L’ontologie de Diderot et la métaphysique 
hollywoodienne 

SYNERGIES SLOVENIE, Gerflint 

14 Lev Kreft 
Jean-Marie Guyau: L'éthique hédoniste et 
l'esthétique de la vie quotidienne 

SYNERGIES SLOVENIE, Gerflint 

15 Peter Štih 
Festchrift Wilhlem Wadl / Najstarejši posvetni 
prejemnik vladarskega privilegija na 
Kranjskem 

Geschichtsverein für Kärnten 

16 Božidar Jezernik Divja Evropa (MONOGRAFIJA) "Peter Lang", Dunaj 
17 Tone Smolej Molière en Slovénie Revue de littérature comparée 

18 Primož Južnič 
Transparency of research policy and the role 
of librarians 

Journal of librarianship and Information 
science 

19 Boštjan Kravanja 
Budistična meditacija med avtenticizmom in 
kozmopolitizmom: Primer šrilanškega 
turističnega ašrama 

Asian Ethnology (Nanzan Insitute for Religion 
and Culture) 

20 Nataša Visočnik 
Processes of Teaching and Learning of Dance 
in Japan 

Journal of Dance and Somatic Practices, 
Intellect, UK 

21 Peter Simonič Alternative economies - revival of subaltern Anthropological Notebooks 
  
Program Tiskovne komisije ZIFF se je za leto 2013 izvedel v celoti. V spodnji preglednici so navedeni 
stroški po posameznih segmentih. 
 
 
Preglednica 20:  Odhodki Programa TISK ZIFF 2012 
  

v EUR 

RAZPRAVE FF 
Izdano vseh načrtovanih 10 monografij. Upravičeni stroški so bili: lektura, prevod 
povzetkov, recenzije, tehnično urejanje, prelom in tisk. 38.545,95 

S/B – Sofinanciranje v znanstvenih in 
strokovnih revijah 

Sofinanciralo se je vseh šest revij v obsegu 40 avtorskih pol. 
4.000,00 

S/C – Sofinanciranje lektoriranja in 
prevajanja znanstvenih izsledkov 
objavljenih v tujini 

Sofinanciralo se je 19 prevodov/lektur znanstvenih izsledkov. Dva prijavitelja sta 
odstopila od prijave. 

17.238,60 
P/ Sofinanciranje tiska monografij pri 
založbah, s katerimi sodelujejo 
raziskovalci 

Izdano je bilo 16 publikacij od 19-ih. Trije prijavitelji niso uspeli pripraviti besedil 
in se bodo prijavili na prihodnji razpis. 

17.238,60 

SKUPAJ 77.023,15 
 
Na razpisu ARRS smo prejeli dodatnih 30.094,20 EUR za publikacije iz letnega programa Tiskovne komisije 
ZIFF. Od prodaje publikacij se je v sklad Tiskovne komisije v koledarskem letu 2013 steklo še dodatnih 
23.507,84 EUR. 
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3 ZIFF v številkah v letu 2013 
 
V sklepnem delu poročila z izborom nekaterih kazalnikov na numeričen način prikazujemo dejavnost 
Znanstvenoraziskovalnega inštituta v preteklem letu. 
 
 

 število 
Aktivni raziskovalci 336 

Prijave projektov 197 

Tekoči projekti 115 

Knjiženi dokumenti 1.535 

Fakture (blago in storitve + osnovna sredstva) 718(673+45) 
Gotovinski računi 74 
Obračunani potni nalogi 555 
Obračuni stroškov fotokopiranja FF 72 
Avtorske pogodbe 116 
Izstavljeni računi 17 

V delovodniku evidentirana pisna korespondenca 343 

Interna pošta (8/0) 10 
Vabila in zapisniki (8/1) 5 
Univerza (8/2) 59 
ARRS  - skupaj (8/4) 135 
Razno (8/6) 115 
Nosilci in vodje (8/7) 2 
Posebne pogodbe (8/8) 17 
Izpolnjeni obrazec Podatki o raziskovalcu 50 

Dokumenti žigosani z žigom UL 605 

Seje Sveta ZIFF  1 
  
 EUR 
Seštevek pogodbenih vsot vseh tekočih projektov 3.521.275,74 
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4 Seznam prijav in tekočih projektov v letu 2013 po oddelkih 

 



Seznam prijav in tekočih projektov v letu 2013 po oddelkih ( status projekta je ažuriran na dan 5. 4. 2013 )

Tip projekta Status projekta Naslov projekta Prijavitelj/nosilec projekta

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-TURČIJA Raziskovanje in poučevanje postkolonialnih književnosti v 
angleščini v Sloveniji in Turčiji

Igor Maver

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2013/400 - Kandidat za mentorja Tatjana Marvin

Oddelek za arheologijo

evropski projekt - okvirni program tekoči projekt Contributing the Preventive Archaeology: Innovativeness, Development and 
Presentatiion (CONPRA)

Predrag NovakovićP

evropski projekt - okvirni program zaključeni projekt Radiography of the past. Integrated non-destructive approaches to understand and 
valorise coplex archaelogical sites

Božidar SlapšakP

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2013/132 - Kandidat za mentorja Dimitrij Mlekuž

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mladi raziskovalec - Marko Sraka Marko Sraka

ostali mednarodni projekti (HERA, 
NORFACE)

tekoči projekt ENTRANS: Encounters and Transformations in Iron Age Europe Matija ČrešnarP

podoktorski projekt neuspela prijava Identiteta žensk v starejši železni dobi na jugovzhodnoalpskem prostoru Vojka Cestnik

Projekti ESF in ERC tekoči projekt TIP - Tradicija in inovativnost v prazgodovini - Primer območja med Alpami in 
Panonsko nižino v obdobju 1300 - 600 pr. n. š.

Ljubinka Teržan

projekti Evropske komisije tekoči projekt Archaeolandscapes Europe Predrag NovakovićP

raziskovalna študija, evalvacija tekoči projekt ARC - KS Poljanska dolina: Arheološko ovrednotenje in analiza srednjeveških ostalin v 
Predgradu (tabor)

Predrag Novaković

raziskovalni program tekoči projekt Arheologija Mihael Budja

raziskovalni program zaključeni projekt Arheologija Mihael Budja

strukturni skladi zaključeni projekt ESS MR iz gospodarstva: Petra Vojaković Predrag Novaković
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Tip projekta Status projekta Naslov projekta Prijavitelj/nosilec projekta

temeljni projekt prijava v teku Integracija geofizikalnih in arheoloških prospekcij za ugotavljanje arheološkega 
potenicala

Dimitrij Mlekuž

temeljni projekt prijava v teku Posode in hrana: regionalni vidiki lončarstva in prehrane v prazgodovini v Sloveniji Mihael Budja

temeljni projekt prijava v teku Utrdbe v Sloveniji iz časa od 9. do 11. stoletja. Arheologija elit na prehodu iz zgodnjega 
v visoki srednji vek

Katarina Katja PredP

temeljni projekt tekoči projekt Zamišljena materialna kultura. O širjenju nacionalizma v družbi materialne kulture. Dimitrij Mlekuž

temeljni projekt tekoči projekt Arheologije lovcev, poljedelcev in metalurgov: kulture, populacije, paleogospodarstva 
in okolje

Mihael Budja

temeljni projekt tekoči projekt Družbena razslojenost in kulturne identitete v železni dobi na ozemlju Slovenije Ljubinka Teržan

Oddelek za azijske in afriške študije

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-JAPONSKA Japonski jezik v Sloveniji: jezikoslovni in prevodoslovni 
problemi

Chikako Shigemori 

delovanje v mednarodnem 
znanstvenem združenju

zaključeni projekt Delovanje slovenskih predstavnikov v mednarodnem znanstvenem združenju - EAAA – 
Evropsko združenje za azijsko umetnost in arheologijo (Muenster, Nemčiija, 27.9.2013)

Nataša Vampelj Su

delovanje v mednarodnem 
znanstvenem združenju

zaključeni projekt Delovanje slovenskih predstavnikov v mednarodnem znanstvenem združenju - EACS - 
Evropska zveza za kitajske študije (Braga, Portugalska, 19.-21.7.2013)

Nataša Vampelj Su

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt ARRS-MR-JR-Prijava/2013/49 - Kandidat za mentorja Jana Rošker

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mladi raziskovalec - Matjaž Vidmar Matjaž Vidmar

ostali mednarodni projekti (HERA, 
NORFACE)

prijava v teku Lociranje in kategorizacija gradiva in virov iz Japonske in o Japonskem v Sloveniji Chikako Shigemori 

ostali mednarodni projekti (HERA, 
NORFACE)

tekoči projekt Taiwanese Modern Confucians and their Philosophical Contribution to Asian 
Modernisation

Jana Rošker

ostali mednarodni projekti (HERA, 
NORFACE)

tekoči projekt The birth of Korean as a written language - The origin and development of Chinese - 
borrowed writing system

Lee Yong

podoktorski projekt neuspela prijava Vzajemno delovanje religije in potrošnje v kontekstu romanja Tinka Delakorda

podoktorski projekt neuspela prijava Identifikacije in reprezentacije: primer korejske manjšine na Japonskem Nataša Visočnik
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Tip projekta Status projekta Naslov projekta Prijavitelj/nosilec projekta

podoktorski projekt tekoči projekt Jezikovni viri za slovenske učence japonskega jezika Irena Srdanović

raziskovalni program tekoči projekt Azijski jeziki in kulture Jana Rošker

raziskovalni program zaključeni projekt Jeziki in kulture Azije in Afrike Jana Rošker

temeljni projekt neuspela prijava Konfucijanska prenova in teoretske osnove kitajske modernizacije Jana Rošker

temeljni projekt neuspela prijava Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji: identifikacija, kategorizacija in digitalizacija 
vzhodnoazijskih umetnostno-zgodovinskih zbirk in ostalega gradiva v Sloveniji

Andrej Bekeš

temeljni projekt prijava v teku Azijske terapevtske prakse v slovenskem prostoru Jana RoškerP

temeljni projekt prijava v teku Kozmopolitsko gostoljubje in (post)kolonialni odpor: primer Indije Jana RoškerP

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost i n knjigarstvo

bilateralni projekt neuspela prijava Detekcija značilnih točk za enostavno vizualno rekonstrukcijo objektov na slikah Jasna Maver

bilateralni projekt neuspela prijava Kakovostna šolska knjižnica v procesu učenja Polona Vilar

bilateralni projekt neuspela prijava Doktorati, diseminacija in vpliv. Scientometrijska študija znanstvenih objav v odprtem 
okolju

Primož Južnič

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-ZDA Splošni okvir za sisteme organizacije znanja: od konceptualnega 
modela do podatkovnih modelov

Maja Žumer

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-BIH Smernice za opis vsebine gradiv arhivske vrednosti Alenka Šauperl

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt ARRS-MR-JR-Prijava/2013/23 - Kandidat za mentorja Maja Žumer

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Katarina Švab Katarina Švab

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Mihaela Pauman Mihaela Pauman Bu

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mladi raziskovalec - Viktor Harej Viktor Harej
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Tip projekta Status projekta Naslov projekta Prijavitelj/nosilec projekta

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Manca Noč Manca Noč

raziskovalni program tekoči projekt Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov Maja Žumer

raziskovalni program tekoči projekt Računalniški vid Jasna MaverP

temeljni projekt prijava v teku Razvoj prototipa bibliografskega informacijskega sistema Maja Žumer

temeljni projekt tekoči projekt Vizualizacija v bibliografskih informacijskih sistemih Maja Žumer

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

aplikativni projekt neuspela prijava Ekonomije skupnosti Peter Simonič

bilateralni projekt neuspela prijava Izobraževanje in meja: etnografski pristopi Bojan Baskar

bilateralni projekt neuspela prijava Globalizacija in politika kulturne različnosti: Izzivi integracij in posocialistični odmevi v 
popularni kulturi in glasbi

Rajko Muršič

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-BIH Transformacije popularne glasbe po razpadu SFR Jugoslavije: 
povratne zveze med Bosno in Hercegovino in Slovenijo

Rajko Muršič

delovanje v mednarodnem 
znanstvenem združenju

zaključeni projekt Delovanje slovenskih predstavnikov v mednarodnem znanstvenem združenju - 
International Union of Ethnological and Anthropological Sciences (IUAES)

Rajko Muršič

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2013/566 - Kandidat za mentorja Rajko Muršič

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mladi raziskovalec - Ambrož Kvartič Ambrož Kvartič

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Barbara Turk Niskač Barbara Turk Niska

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Marjana Strmičnik Marjana Strmčnik

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Ana Beno Ana Beno

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Sara Špelec Sara Špelec
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Tip projekta Status projekta Naslov projekta Prijavitelj/nosilec projekta

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Eva Batista Eva Batista

raziskovalni program tekoči projekt Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu Božidar Jezernik

temeljni projekt neuspela prijava Nacionalne identifikacije v državnih, večnacionalnih in nadnacionalnih skupnostih v 
Sloveniji

Božidar Jezernik

temeljni projekt neuspela prijava Ugled kmečkega poklica: sociokulturna ozadja negativnih vrednotenj kmeta v Sloveniji 
in soseščini

Miha Kozorog

temeljni projekt neuspela prijava Terapevtski itinerariji bolnikov s kroničnimi boleznimi Uršula Čebron-Lipo

temeljni projekt neuspela prijava Od samooskrbnih kmetov do podjetnikov Bojan BaskarP

temeljni projekt prijava v teku Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope: komemorativni kulti, kanonizacija in 
kulturni spomin

Bojan BaskarP

temeljni projekt prijava v teku Migracije in umetnost: etnološko informacijska analiza ustvarjalnih praks, 
transnacionalnih povezav in načinov življenja na več lokacijah

Jaka RepičP

temeljni projekt prijava v teku Misliti bodočnost: Primerjalna antropološka študija pričakovanj Miha KozorogP

temeljni projekt prijava v teku Prehajanja med ontologijami in epistemologijami v antropoloških raziskavah Jaka RepičP

temeljni projekt prijava v teku Ekofolkloristične in ekokritične raziskave narave in živali v folklori, literaturi in kulturi Vito HazlerP

temeljni projekt prijava v teku Živeti s tradicijo, ustvarjati dediščino. Družbene, ekonomske in simbolne razsežnosti 
dediščinskih praks

Božidar JezernikP

temeljni projekt prijava v teku Pomen zgodnjih zapisov ljudske glasbe v sodobnosti: slovensko ljudsko izročilo skozi 
delo ruske raziskovalke J. E. Linojeve

Vito HazlerP

temeljni projekt prijava v teku Ljudsko pripovedništvo v procesu transformacije Mirjam MencejP

temeljni projekt tekoči projekt Angažirana preteklost: socialnoantropološka analiza transformacij popularne glasbe na 
območju nekdanje Jugoslavije

Rajko Muršič

temeljni projekt tekoči projekt Triglavski narodni park: dediščine, akterji, strategije, vprašanja, rešitve Jože Hudales

temeljni projekt tekoči projekt Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem Božidar Jezernik
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temeljni projekt tekoči projekt Junaki in slavne osebnosti v Sloveniji in Srednji Evropi Božidar Jezernik

temeljni projekt tekoči projekt Strategije razvoja na sodobnih družinskih kmetijah Bojan Baskar

znanstveni sestanek zaključeni projekt Promocija slovenske znanosti - Predstavitev dosežkov slovenske aplikativne 
antropologije v Amsterdamu na mednarodnem simpoziju Why the World Needs 

Rajko Muršič

Oddelek za filozofijo

bilateralni projekt neuspela prijava Duh v naravi: srečanja vzhodnih in zahodnih filozofskih pristopov Marko Uršič

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-JAPONSKA Duh v naravi: srečanja vzhodnih in zahodnih filozofskih 
pristopov

Olga Markič

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2013/477 - Kandidat za mentorja Maja Milčinski

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2013/565 - Kandidat za mentorja Igor Pribac

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mladi raziskovalec - Miloš Pahor Miloš Pahor

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Nina Petek Petek Nina

mladi raziskovalci in mentorji zaključeni projekt Mlada raziskovalka - Ana Bajželj Bevelacqua Ana Bajželj Bevelac

mladi raziskovalci in mentorji zaključeni projekt Mladi raziskovalec - Sebastjan Vörös Sebastjan Vörös

podoktorski projekt neuspela prijava Nevrokognitivni, fenomenološki in kontemplativni pristopi k proučevanju zavesti: na poti 
k integrativni teoriji

Sebastjan Vörös

raziskovalna študija, evalvacija neuspela prijava Meditativne tehnike: od filozofske refleksije do (psiho)terapevtske prakse Sebastjan Vörös

raziskovalni program tekoči projekt Filozofske raziskave Slavoj Žižek

temeljni projekt prijava v teku Nov koncept kaznovanja in strategija sobivanja onstran represije Valentin KalanP

temeljni projekt prijava v teku Rekonfiguracije ontologije Valentin KalanP
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temeljni projekt prijava v teku Realizem in jezik. Izstop iz horizonta jezikovnega obrata Slavoj Žižek

temeljni projekt prijava v teku Konec zgodovine: dvajset let pozneje. Filozofija – politika – ekonomija Mladen Dolar

temeljni projekt tekoči projekt Filozofija krize: ekonomija - politika - ekologija Gregor Moder

temeljni projekt tekoči projekt Struktura praznine Mladen Dolar

temeljni projekt tekoči projekt Pravo in možgani - kriminološka, filozofska in psihoanalitična dognanja o subjektu v 
dobi nevro-znanosti

Sašo Dolenc

temeljni projekt tekoči projekt Problemi aisthesis v filozofiji, psihoanalizi in politiki Zdravko Kobe

temeljni projekt tekoči projekt Nova definicija javnosti. Koncept javnosti med razsvetljenstvom, nemškim idealizmom 
in sodobnostjo

Slavoj Žižek

Oddelek za geografijo

bilateralni projekt neuspela prijava Geografski vidik ruralizacije industrije: primerjava med Slovenijo in BiH Irma Potočnik Slavič

bilateralni projekt neuspela prijava Značilnosti planinskega pašništva in planin v gorskih območjih Hrvaške in Slovenije Irena Mrak

bilateralni projekt neuspela prijava Deglaciacija na območju Julijskih Alp po zadnjem glacialnem maksimumu (LGM) Irena Mrak

bilateralni projekt neuspela prijava Slovensko-hrvaška obmejna območja: Sodobne povezave, odzivi na preobrazbo in 
razvojne možnosti

Irma Potočnik Slavič

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-SRBIJA Raziskovanje regionalne strukture slovenskih in srbskih 
obmejnih območij s Hrvaško in Madžarsko

Jernej Zupančič

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-ČRNA GORA Geoekološka in topoklimatska analiza gorskih območij na 
primerih: naravni rezervat Crna Poda (Narodni Park Durmitor) in doline Kamniške 

Matej Ogrin

evropski projekt - okvirni program neuspela prijava Digital Earth education and innovative learning for scientific literacy. Inquiry Based 
Science Education for spatial and digital citizenship

Marko Krevs

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2013/475 - Kandidat za mentorja Irena Mrak

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2013/170 - Kandidat za mentorja Uroš Stepišnik
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mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2013/286 - Kandidat za mentorja Irma Potočnik Slavič

ostali mednarodni projekti (HERA, 
NORFACE)

neuspela prijava RURal AGEing Irma Potočnik SlavičP

ostali mednarodni projekti (HERA, 
NORFACE)

prijava v teku Adaptation to Climate Change in Different Socio-economic sectors (ACCeSS) Irena Mrak

program CRP tekoči projekt Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji Barbara LampičP

program CRP zaključeni projekt Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji Barbara LampičP

projekti Evropske komisije neuspela prijava KARA Irena MrakP

raziskovalna študija, evalvacija tekoči projekt Tehnična, organizacijska in vsebinska podpora pri izvajanju nalog Nacionalnega 
organa transnacionalnih programov evropskega teritorialnega sodelovanja v letu 2014

Barbara Lampič

raziskovalna študija, evalvacija tekoči projekt Izdelava poglavij Okoljskega poročila za občinski prostorski načrt (OPN) občine 
Medvode

Barbara Lampič

raziskovalna študija, evalvacija tekoči projekt Izdelava okoljskega poročila v sklopu celovite presoje vplivov na okolje za potrebe 
izdelave občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Brezovica

Barbara Lampič

raziskovalna študija, evalvacija tekoči projekt Izdelava poglavij Okoljskega poročila z dodatkom na presojo sprejemljivost vplivov 
izvedbe plana in posegov v naravo na varovana območja za OPN Tržič

Irena Mrak

raziskovalna študija, evalvacija tekoči projekt Izobraževanje, informiranje in ozaveščanje javnega potniškega prometa Matej Ogrin

raziskovalna študija, evalvacija tekoči projekt Meritve kakovosti zraka v MOL – meritve dušikovega dioksida, benzena in ozona Matej Ogrin

raziskovalni program tekoči projekt Trajnostni regionalni razvoj Slovenije Dušan Plut

temeljni projekt neuspela prijava Vloga planin in planinskega pašništva v skladnem razvoju slovenskega podeželja Irena Mrak

temeljni projekt neuspela prijava Vzpostavitev celovitega sistema reševanja problematike degradiranih območij v 
Sloveniji

Barbara Lampič

temeljni projekt neuspela prijava Geomorfološka in klimatska interpretacija Kamniško-Savinjskih Alp v kvartarju Uroš Stepišnik

temeljni projekt neuspela prijava Demografska in ekonomska revitalizacija mestnih središč: kritična presoja 
revitalizacijskih strategijj in politik v Sloveniji ter tujini

Dejan RebernikP
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temeljni projekt prijava v teku Prožnost alpskih pokrajin z vidika naravnih nesreč Uroš StepišnikP

temeljni projekt prijava v teku Potenciali spletnih socialnih omrežij v participativnem planiranju Simon KušarP

temeljni projekt tekoči projekt Vzorci prilagajanja človekovih dejavnosti spremembam v okolju po zadnjem glacialnem 
maksimumu v Sloveniji

Dušan Plut

temeljni projekt tekoči projekt Šolski učbeniki kot orodje za oblikovanje geografskih predstav o slovenskih pokrajinah Tatjana Resnik Plan

znanstvena monografija nerealiziran projekt Topophilia and topophobia of neighbourhoods in Ljubljana Marko Krevs

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandi navistiko

bilateralni projekt neuspela prijava Od Sarajeva do Soče. Individualno in kolektivno nasilje, atentat in prva svetovna vojna 
v zrcalu literature

Johann Georg Lugh

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-BIH Bolonjska reforma kot družbeni in jezikovni izziv – v Bosni in 
Hercegovini, ZR Nemčiji in Sloveniji

Janja Polajnar Lena

bilateralni projekt tekoči projekt Reprezentacije prve svetovne vojne v srednjeevropskih književnostih Johann Georg Lugh

Oddelek za klasi čno filologijo

podoktorski projekt tekoči projekt "Kaj ima socializem od latinščine?" - Slovenska klasična tradicija in razredni boj (1945-
1990) v jugoslovanskem in srednjeevropskem kontekstu

David Movrin

temeljni projekt neuspela prijava Didaktičnost in pripovedna avtoriteta Marko Marinčič

Oddelek za muzikologijo

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-ZDA Glavne analiticne metode glasbe: preglednice Leon Stefanija

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-HRVAŠKA Avditivni prostori nenavadnosti Leon Stefanija

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2013/584 - Kandidat za mentorja Svanibor Pettan

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Vesna Venišnik Vesna Venišnik

mladi raziskovalci in mentorji zaključeni projekt Mlada raziskovalka - Tjaša Ribizel Tjaša Ribizel
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podoktorski projekt neuspela prijava Glasbena praksa osrednjih glasbenih ustanov v Ljubljani od šestdesetih do 
devetdesetih let 20. stoletja

Tjaša Ribizel

raziskovalna študija, evalvacija neuspela prijava Glasbena praksa vokalnih sestavov v Ljubljani v petdesetih letih 20. stoletja Tjaša Ribizel

raziskovalni program tekoči projekt Raziskave slovenske glasbene preteklosti Matjaž BarboP

temeljni projekt prijava v teku Glasbena poustvarjalnost na Slovenskem: podobe in samopodobe Darja Koter

temeljni projekt prijava v teku Od ljudske k narodno-zabavni glasbi na Slovenskem v prvi polovici 20. stoletja Gregor PompeP

temeljni projekt tekoči projekt Slovenska glasbena dela po 1918 Leon Stefanija

temeljni projekt tekoči projekt Glasbenoestetsko ozadje ljubljanskega koncertnega življenja v 19. stoletju: od 1794 do 
1872

Leon Stefanija

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

aplikativni projekt neuspela prijava Zmožnosti starejših odraslih in družbena vključenost Marko Radovan

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-SRBIJA Zagotavljanje kakovosti univerzitetnega študija: vloga in 
odgovornost študentov in učiteljev

Jasna Mažgon

raziskovalna študija, evalvacija neuspela prijava Soustvarjam prostor zase in za drugega Vida Vončina VodeP

raziskovalna študija, evalvacija tekoči projekt Teaching and learning metods in initial vocational education and training:European 
trends and challenges

Klara Skubic Ermen

raziskovalni program tekoči projekt Pedagoško-andragoške raziskave - učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v 
skupnosti

Sabina Jelenc Kraš

temeljni projekt prijava v teku Raba kulturne dediščine za inovativni razvoj ruralne skupnosti Nives LičenP

temeljni projekt tekoči projekt Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji Sonja Kump

temeljni projekt tekoči projekt Antropološki vidiki neformalnega pridobivanja znanj Marko Radovan

Oddelek za prevajalstvo

aplikativni projekt tekoči projekt Terminološke baze podatkov kot osnova strokovnih znanj: model za sistematizacijo 
tehnologij

Vojko GorjancP
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bilateralni projekt neuspela prijava Frankofona književnost : realnost ali utopija? Frankofonija ter pisatelji iz jugovzhodne 
Evrope in Balkana.

Sonia Vaupot

bilateralni projekt neuspela prijava Medkulturna retorika digitalnega žanra Agnes Pisanski Pet

bilateralni projekt neuspela prijava Vloga prevoda pri translingvističnih pisateljih in recepcija njihovih prevodov v različnih 
jezikovnih okoljih (angleško, slovensko)

Mojca Schlamberge

bilateralni projekt neuspela prijava Prevodna in medkulturna izmenjava med Slovenijo in Bosno in Hercegovino med 1878 
in 1991

Nike Kocijančič Pok

bilateralni projekt prijava v teku Medprostorja: prevodoslovje, literarni kanon in narativi v slovensko-srbsko-germanskih 
konstelacijah

Tanja Žigon

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-ZDA Razvoj slovenskega teoretičnega prevodoslovja in prevodna in 
medkulturna izmenjava med Slovenijo in ZDA

Nike Kocijančič Pok

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-RUSIJA Virtualna okolja za tolmače Vojko Gorjanc

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-FRANCIJA Oblikovanje slovnice slovenskega jezika za potrebe 
francoskih govorcev

Mojca Schlamberge

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-ČRNA GORA Prevajanje in tolmačenje v univerzitetnih programih na 
področju bivše Jugoslavije

Vojko Gorjanc

delovanje v mednarodnem 
znanstvenem združenju

zaključeni projekt Delovanje slovenskih predstavnikov v mednarodnem znanstvenem združenju - CUITI – 
Conference Internationale permanente d'Instituts Universitaires de Traducteur (Madrid, 

Vojko Gorjanc

evropski projekt - okvirni program prijava v teku Platform for Legal Applications and Technology Online (PLATO) Vojko GorjancP

evropski projekt - okvirni program tekoči projekt Mobility and Inclusion in Multilingual Europe (MIME) Nike Kocijančič PokP

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2013/182 - Kandidat za mentorja Tanja Žigon

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2013/72 - Kandidat za mentorja Agnes Pisanski Pet

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2013/332 - Kandidat za mentorja Andrea Leskovec

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2013/387 - Kandidat za mentorja Nike Kocijančič Pok

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mladi raziskovalec - Urban Šrimpf Urban Šrimpf
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mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mladi raziskovalec - Jure Janet Jure Janet

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Jana Zidar Forte Jana Zidar Forte

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mladi raziskovalec - Rok Chitrarkar Rok Chitrakar

ostali mednarodni projekti (HERA, 
NORFACE)

tekoči projekt Online (open) Resources for Conference Interpreter Training IV - ORCIT IV Vojko GorjancP

projekti Evropske komisije neuspela prijava e-JUSTRAIN: E-learning Judicial Specialised Language Training Primož JurkoP

projekti Evropske komisije tekoči projekt EULITA II - TRAFUT: Training for Future: Implementing the directive on the Rights to 
Interpretation and Translation in Criminal Proceedings

Amalija MačekP

projekti Evropske komisije tekoči projekt Quality assurance - European Masters in Conference Interpreting (QA EMCI) Vojko GorjancP

projekti Evropske komisije tekoči projekt TraiLLD - Training in Languages of Lesser Diffusion Amalija MačekP

raziskovalna študija, evalvacija prijava v teku Prosto dostopni pravopisni priročnik in interaktivni portal Pikolovec Damjan Popič

raziskovalna študija, evalvacija tekoči projekt Popravki transkripcij predavanj raziskovalnega projekta "transLectures: Transcription 
and Translation of Video Lectures

Ada Gruntar Jermol

raziskovalni program tekoči projekt Medkulturne literarnovedne študije Tanja Žigon

raziskovalni program tekoči projekt Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave Vojko Gorjanc

raziskovalni program zaključeni projekt Medkulturne literarnovedne študije Tanja Žigon

temeljni projekt neuspela prijava Tendence razvoja modernega slovenskega in francoskega pisnega jezika na podlagi 
analize nenormativne rabe

Mojca Schlamberge

temeljni projekt neuspela prijava SignTRAN: Modeliranje in strojno prevajanje slovenskega znakovnega jezika Špela Vintar

temeljni projekt prijava v teku Ključne besede slovenske kulture in medkulturne ozaveščenosti Vojko GorjancP

temeljni projekt prijava v teku Medkulturna retorika pri prevajanju Agnes Pisanski Pet
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temeljni projekt prijava v teku Večjezičnosti in čezmejno gospodarsko sodelovanje: model spodbujanja 
gospodarskega sodelovanja

David John LimonP

temeljni projekt prijava v teku Pravopisna obravnava tujih lastnih imen v slovenščini Damjan PopičP

temeljni projekt prijava v teku Viri, orodja in metode za raziskovanje nestandardne spletne slovenščine Darja Fišer

temeljni projekt tekoči projekt Korpus in pilotna slovnica slovenskega znakovnega jezika Špela Vintar

temeljni projekt tekoči projekt Tolmačenje za potrebe zdravstva v Sloveniji Vojko Gorjanc

znanstveni sestanek zaključeni projekt Promocija slovenske znanosti - TransTech13 - Translation Technologies Summer 
School, 1.-8. september 2013, Univerza v Reki, Hrvaška

Špela Vintar

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teo rijo

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2013/113 - Kandidat za mentorja Tomislav Virk

mladi raziskovalci in mentorji zaključeni projekt Mladi raziskovalec - Igor Žunkovič Igor Žunkovič

podoktorski projekt neuspela prijava Nevropoetika Igor Žunkovič

raziskovalna študija, evalvacija neuspela prijava Nevropoetika Igor Žunkovič

raziskovalni program tekoči projekt Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave Tomislav Virk

temeljni projekt neuspela prijava Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov v Avstro-ogrski monarhiji (1872-
1918)

Tone Smolej

temeljni projekt prijava v teku Narava v slovenski literaturi in kulturi v evropskem kontekstu Tomislav VirkP

temeljni projekt prijava v teku Svetovni literarni sistem in slovenski roman: vprašanja o zamudništvu (pol)perifernih 
literatur

Tomislav VirkP

Oddelek za psihologijo

bilateralni projekt neuspela prijava Emocialna inteligentnost in narcisizem glede na medkulturne razlike v individualizmu-
kolektivizmu

Andreja Avsec

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-ZDA Mehanizmi integracije možganske aktivnosti v zdravju in boleni Grega Repovš
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bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-ZDA Validacija Exnerjevega sistema ocenjevanja za Rorschachov test v 
Sloveniji in medkulturna primerjava testnih rezultatov

Anja Podlesek

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-ZDA Delovni spomin in izvršilni procesi v zdravju in bolezni Grega Repovš

evropski projekt - okvirni program neuspela prijava ESSENCE - Eco social sustainable entrepreneurship new cooperatives Marko PoličP

evropski projekt - okvirni program neuspela prijava RyouWell Melita Puklek LevpuP

evropski projekt - okvirni program tekoči projekt PLATENSO - Building a platform for enhanced societal research related to nuclear 
energy in Central and Eastern Europe

Marko PoličP

evropski projekt - okvirni program zaključeni projekt IPPA - Implementing public participation approaches in radiactive waste disposal Marko PoličP

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Martina Starc Martina Starc

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Martina Horvat Martina Horvat

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Manca Seničar Manca Seničar

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt ARRS-MR-JR-Prijava/2013/185 - Kandidat za mentorja Grega Repovš

mladi raziskovalci in mentorji zaključeni projekt Mlada raziskovalka - Blanka Colnerič Blanka Colnerič

ostali mednarodni projekti (HERA, 
NORFACE)

tekoči projekt P.E.S.C.A. - Program čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013 - Zdrava 
prehrana

Anja PodlesekP

raziskovalna študija, evalvacija tekoči projekt Provision of research services for Assesing Childcare in Europe Ljubica Marjanovič 

raziskovalna študija, evalvacija zaključeni projekt Izdelava ocene psihosocialnih vidikov izgradnje prenosnega plinovoda M9 Lendava-
Kidričevo; Izdelava elaborata z oceno psihosocialnih vidikov izgradnje prenosnega 

Marko Polič

raziskovalna študija, evalvacija zaključeni projekt Study on the effective use of early childhood education and care (ECEC) in preventing 
early school leaving (ESL)

Ljubica Marjanovič 

raziskovalni program tekoči projekt Psihološke raziskave - osebnost, kognicija in odločanje v življenjski perspektivi Janek Musek

raziskovalni program tekoči projekt Uporabna razvojna psihologija Maja Zupančič
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raziskovalni program tekoči projekt Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni Grega RepovšP

raziskovalni program zaključeni projekt Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni Grega RepovšP

temeljni projekt prijava v teku Vplivi nizkih odmerkov ibogaina pri zdravih preiskovancih Grega RepovšP

temeljni projekt prijava v teku Analiza razvojnih trendov ter izdelava nacionalnih standardov telesnega in gibalnega 
razvoja otrok in mladine v Sloveniji

Darja Kobal GrumP

temeljni projekt prijava v teku Mehanizmi integracije možganske aktivnosti za učinkovit nadzor kognicije Grega Repovš

temeljni projekt prijava v teku Položaj in vrednost znanja v izobraževanju danes Melita Puklek LevpuP

temeljni projekt prijava v teku Ovrednotenje natančnosti zajema uporabnikove osebnosti z vzorčenjem izkušenj Matija SvetinaP

temeljni projekt prijava v teku Emotion disturbances in schizophrenia: clinical manifestations and neural correlates Grega RepovšP

temeljni projekt prijava v teku Dvojna kariera športnikov: od evropskih smernic do modela dvojne kariere za manjše 
države

Maja Zupančič

temeljni projekt tekoči projekt Merjenje psihofizičnih parametrov kot vhodnih podatkov računalniškega adaptivnega 
testiranja

Anja Podlesek

temeljni projekt tekoči projekt Medsebojna povezanost usvajanja dvojine in usvajanja števil kot pokazatelj 
(ne)povezanosti jezika in mišljenja

Ljubica Marjanovič 

temeljni projekt tekoči projekt Razvoj praktične metode za oceno potresnega tveganja konstrukcij stavb in opreme Marko Polič

temeljni projekt tekoči projekt RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih 
diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela 

Anja Podlesek

temeljni projekt tekoči projekt Multimodalno preučevanje delovnega spomina Grega Repovš

temeljni projekt tekoči projekt Generalni faktor osebnosti: njegov psihološki pomen, psihosocialni korelati in biološki 
temelji.

Janek Musek

Oddelek za romanske jezike in književnosti

bilateralni projekt neuspela prijava Razvoj družbeno-kulturnih referenc in jezikovnih stereotipov v francoščini in slovenščini 
v obdobju 2003-2013: jezikovni, didaktični in prevodoslovni vidiki

Gregor Perko
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delovanje v mednarodnem 
znanstvenem združenju

zaključeni projekt Delovanje slovenskih predstavnikov v mednarodnem znanstvenem združenju -
ASELE - Asociacion para la Ensenanza del Espanol como Lengua Extranjera (Jaén, 

Marjanca Šifrar Kala

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2013/520 - Kandidat za mentorja Martina Ožbot

projekti Evropske komisije tekoči projekt Crossing Stages Maja ŠabecP

raziskovalna študija, evalvacija tekoči projekt Dvosmerni angleško-slovensko-angleški prevod lestvic Martina Ožbot

raziskovalni program tekoči projekt Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki Martina Ožbot

raziskovalni program zaključeni projekt Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki Martina Ožbot

temeljni projekt prijava v teku Analiza komunikacije med zdravnikom in pacientom (ZdravKo) Martina OžbotP

temeljni projekt prijava v teku Strokovno pisanje v slovenskem jeziku: temeljni jezikovni opis in kontrastivni vidiki Martina OžbotP

Oddelek za slavistiko

bilateralni projekt neuspela prijava EU in Balkan v javnem diskurzu v Sloveniji in BiH Tatjana Balažic Bulc

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-RUSIJA Ruščina-slovenščina: kontrastivne in aplikativne jezikoslovne 
raziskave

Aleksandra Dergan

bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-RUSIJA Prevedljivost/neprevdljivost kompleksnih tekstov ruske in 
slovenske kulture

Blaž Podlesnik

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-RUSIJA Ruščina-slovenščina: kontrastivne in aplikativne jezikoslovne 
raziskave

Aleksandra Dergan

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-RUSIJA Sistemskost in nesistemskost v razvoju narativov v slovenski in 
ruski kulturi

Miha Javornik

delovanje v mednarodnem 
znanstvenem združenju

zaključeni projekt Delovanje slovenskih predstavnikov v mednarodnem znanstvenem združenju - Komise 
pro cirkevneslovanske slovniky pri Mezinarodnim komitetu slavistu (Minsk, Belorusija, 

Petra Stankovska

raziskovalna študija, evalvacija tekoči projekt Razvijanje CAT orodij pri izdelavi rusko-slovenskega in slovensko-ruskega slovarja in 
preverjanje učinkovitosti sodobnih informacijskih sistemov v procesih medkulturne 

Miha Javornik

Oddelek za slovenistiko

aplikativni projekt tekoči projekt Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvistična predstavitev Vera SmoleP
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bilateralni projekt neuspela prijava Narodnokulturna društva in čitalnice na Slovenskem in Hrvaškem: Od sredine 19. do 
začetka 20. Stoletja

Urška Perenič

bilateralni projekt prijava v teku Stereotipi o Balkanu in Evropi v jeziku in književnosti Alojzija Zupan Sosič

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-MAKEDONIJA Fonetično-fonološke raziskave slovenskega in 
makedonskega jezika

Hotimir Tivadar

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2013/137 - Kandidat za mentorja Alenka Žbogar

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2013/287 - Kandidat za mentorja Urška Perenič

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Maja Bitenc Maja Bitenc

projekt LLP tekoči projekt Spletni laboratorij za branje in pisanje v češčini, nemščini, italijanščini in slovenščini kot 
drugem/tujem jeziku

Mihaela KnezP

raziskovalna študija, evalvacija prijava v teku Slovar slovenskih členkov Andreja Žele

raziskovalna študija, evalvacija zaključeni projekt Izpopolnjevanje učiteljev za poučevanje slovenskega jezika in njihovo izobraževanje za 
uporabo jezikovnih virov

Marko Stabej

temeljni projekt prijava v teku Besedilnost slovenskega jezika v sodnih postopkih Andreja ŽeleP

temeljni projekt prijava v teku Dosežki sodobnega slovenskega besedotvorja kot izhodišče za nadaljnje nacionalno in 
internacionalno raziskovanje

Andreja ŽeleP

temeljni projekt prijava v teku Zgodovinski slovar slovenskega knjižnjega jezika 16. stoletja - 1. zvezek Irena OrelP

temeljni projekt prijava v teku Manjšalnice v slovenščini: kontrastiva z angleščino, nemščino, italijanščino, 
francoščino in španščino

Andreja Žele

temeljni projekt tekoči projekt Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in prostorska analiza z GIS Miran Hladnik

znanstveni sestanek neuspela prijava 50. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Prihodnost v slovenskem jeziku, 
literaturi in kulturi

Hotimir Tivadar

Oddelek za sociologijo

bilateralni projekt neuspela prijava Filozofski temelji novoveške znanosti Igor Škamperle
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bilateralni projekt tekoči projekt BILAT.SLOV-RUSIJA Socialna dinamika delovnega prebivalstva v postsocializmu. 
Primerjalna študija Rusija – Slovenija

Josip-Rastko Močni

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Ana Podvršič Ana Podvršič

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mladi raziskovalec - Branko Bembič Branko Bembič

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Jasna Podreka Jasna Podreka

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt ARRS-MR-JR-Prijava/2013/537 - Kandidat za mentorja Ksenija Vidmar Hor

podoktorski projekt neuspela prijava Konstrukcije in racionalizacije življenjskih stilov na spletnih forumih v Sloveniji Iztok Šori

projekt LLP tekoči projekt Integration of Europe: Past views and future visions (VIVE) Ksenija Vidmar HorP

projekti Evropske komisije prijava v teku Femicide: Risk assessment and institutional responses in protecting women lives Milica Antić GaberP

projekti Evropske komisije prijava v teku Migrants & Gender violence. Media languages and voices. Milica Antić GaberP

projekti Evropske komisije prijava v teku Sexualized media violence: evaluating school-based interventions with adolescents Milica Antić GaberP

raziskovalni program tekoči projekt Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije Rudolf Rizman

strukturni skladi tekoči projekt Znanje za prihodnost: Nova generacija raziskovalcev ved o življenju Ksenija Vidmar Hor

temeljni projekt prijava v teku Ko nacionalno postane globalno Rudolf RizmanP

temeljni projekt prijava v teku Kultura in slovenska identiteta po osamosvojitvi: nacionalni, evropski in transnacionalni 
vidiki kulturne produkcije v procesih prehoda v demokracijo

Ksenija Vidmar Hor

temeljni projekt prijava v teku Podjetniška kultura delavcev Josip-Rastko Močni

temeljni projekt prijava v teku Moškosti na Slovenskem Milica Antić Gaber

temeljni projekt tekoči projekt Vloga ženskih migracij in migrantk v konstrukciji slovenske nacionalne identitete od 
nacionalne do postnacionalne dobe: primerjalni slovenski, evropski in globalni vidiki

Ksenija Vidmar Hor
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temeljni projekt tekoči projekt Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki Milica Antić Gaber

temeljni projekt tekoči projekt Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza Ksenija Vidmar Hor

znanstveni sestanek tekoči projekt Promocija slovenske znanosti - 16. Mednarodna šola za študente in mlade 
raziskovalce "Človek v svetu - svet v človeku. Aktualna problematika v filozofiji, 

Josip-Rastko Močni

Oddelek za umetnostno zgodovino

bilateralni projekt neuspela prijava Konservatorstvo v Sloveniji in na Hrvaškem v obdobju Avstro Ogrske monarhije (1867-
1918)

Renata Novak Klem

delovanje v mednarodnem 
znanstvenem združenju

zaključeni projekt Delovanje slovenskih predstavnikov v mednarodnem znanstvenem združenju - CIPL - 
Comite international de paleographie latine (Sankt Gallen, Švica, 10.-13.9.2013)

Nataša Golob

evropski projekt - okvirni program tekoči projekt Comparison of Croatian and Slovenian conservators Ljubo Karaman and France Stele 
in the context of Vienna School of Art history

Martin Germ

mladi raziskovalci in mentorji neuspela prijava ARRS-MR-JR-Prijava/2013/260 - Kandidat za mentorja Matej Klemenčič

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Nataša Kavčič Sopič Nataša Kavčič Sopi

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Katra Jerman Katra Meke

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Ines Unetič Ines Unetič

mladi raziskovalci in mentorji zaključeni projekt Mlada raziskovalka - Martina Malešič Martina Malešič

podoktorski projekt neuspela prijava München, Gradec in Notranja Avstrija v zadnjem obdobju protireformacije (1595-1628): 
prenos idej in likovnih praks

Gašper Cerkovnik

projekti Evropske komisije neuspela prijava Exploring a multi-technique analytical approach for the assessment of conservation 
conditions of mural paintings (akronim: MTA-MP)

Anabelle KrižnarP

raziskovalna študija, evalvacija neuspela prijava Prenova stanovanjskih naselij v nizko gosti zazidavi iz obdobja 1945–75. Vzorčni 
primer naselja Murgle v Ljubljani

Martina Malešič

raziskovalna študija, evalvacija neuspela prijava Vrtna umetnost nekoč in danes Ines Unetič

raziskovalni program tekoči projekt Predmet kot reprezentanca: okus, ogled, moč (Raziskave materialne kulture na 
Slovenskem)

Katja MahničP
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raziskovalni program tekoči projekt Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana Matej Klemenčič

raziskovalni program zaključeni projekt Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana Matej Klemenčič

temeljni projekt neuspela prijava Textualis: paleografski razvoj in pojavne oblike 1250-1500 v srednjeevropskih 
rokopisnih šolah / I.

Nataša Golob

temeljni projekt neuspela prijava Nacionalno samozavedanje in nadnacionalna znanost: slovenski umetnostni 
zgodovinarji med Alpami in Jadranom

Matej Klemenčič

temeljni projekt neuspela prijava Koprska Pretorska palača: podoba, pomen in namen Renata Novak Klem

temeljni projekt tekoči projekt Slikarstvo in kiparstvo okoli leta 1400 severno in južno od Alp: med tradicijo in inovacijo Janez Hoefler

Oddelek za zgodovino

bilateralni projekt prijava v teku Zatiranje in vzpostavljanje večstrankarskega demokratičnega sistem v socialistični 
Jugoslaviji 1945 – 1991. Primer Srbija in Slovenija.

Mitja Ferenc

bilateralni projekt zaključeni projekt BILAT.SLOV-SRBIJA Problematika raziskovanja, soočenja in vrednotenja 
komunistične zapuščine / Izkušnja Slovenije in Srbije

Mitja Ferenc

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt ARRS-MR-JR-Prijava/2013/17 - Kandidat za mentorja Marta Verginella

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mladi raziskovalec - Žiga Zwitter Žiga Zwitter

mladi raziskovalci in mentorji tekoči projekt Mlada raziskovalka - Ana Cergol Paradiž Ana Cergol Paradiž

mladi raziskovalci in mentorji zaključeni projekt Mlada raziskovalka - Kornelija Ajlec Kornelija Ajlec

podoktorski projekt prijava v teku Oblikovanje in razvoj slovenske nacionalne kulture v dolgem 19. stoletju Jernej Kosi

Projekti ESF in ERC tekoči projekt Ženske in meje Marta Verginella

projekti Evropske komisije neuspela prijava Archiving Memorials to Nazi-fascist victoms in Slovenia (akronim: AMNFS) Božo RepeP

raziskovalni program tekoči projekt Slovenska zgodovina Božo Repe
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temeljni projekt neuspela prijava Simbolna komunikacija v času predmoderne 800-1800). Strategije družbenega 
osmišljanja in oblikovanja družbenih vrednostnih sistemov v srednjem in zgodnjem 

Peter Štih

temeljni projekt prijava v teku Od tovariša delegata do gospoda poslanca Božo RepeP

temeljni projekt prijava v teku Državljanska vojna v Sloveniji 1941-1945 v presečišču okupacije, odpora in 
kolaboracije

Božo RepeP

temeljni projekt prijava v teku Slovenski diplomati in zunanjepolitični vidiki osamosvajanja Republike Slovenije, 1980-
1992

Božo RepeP

temeljni projekt prijava v teku Percepcija bivših večnacionalnih skupnosti v katerih so živeli Slovenci (Habsburška 
monarhija, prva in druga Jugoslavija)

Božo RepeP

temeljni projekt prijava v teku Slovenski izseljenci in vprašanje Julijske krajine med svetovnima vojnama Marta VerginellaP

temeljni projekt prijava v teku Ženske in prva svetovna vojna Marta Verginella

temeljni projekt tekoči projekt Slovenski toponimi v prostoru in času (Historična topografija Slovenije od srednjega 
veka do 19. stoletja)

Janez Mlinar

temeljni projekt tekoči projekt Zgodovina upravnih meja in mejnosti: slovensko-hrvaška meja 1800-1991 Janez Cvirn

temeljni projekt tekoči projekt Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v predmodernih 
obdobjih

Peter Štih

temeljni projekt tekoči projekt Italijanska fašistična taborišča v spominih Slovencev in Slovenk Marta Verginella

Zunanji sodelavci FF

podoktorski projekt neuspela prijava Začetek ekonomske in politične tranzicije v Sloveniji in Jugoslaviji v prvi polovici 
osemdesetih let dvajsetega stoletja

Lev Centrih

podoktorski projekt prijava v teku (Zlo)rabe lenobe. Figura lenuha v filozofiji, teologiji in politični ekonomiji Simon Hajdini

podoktorski projekt prijava v teku Ranljive skupine v postkonfliktnem območju: Evropske perspektive in 
postjugoslovanski prostor

Julija Sardelić

temeljni projekt neuspela prijava Leksikalno in morfološko znanje pri slovenskih govorcih z demenco Cristina Manouilidou
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