
 
 

 

 

Svečana podelitev nagrad Urada 

za naloge na temo Slovencev 

v zamejstvu in v izseljenstvu 
 

V torek, 16. aprila 2019, je v dvorani Državnega sveta RS potekala svečana razglasitev in 

podelitev nagrad Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ob 

zaključku že 17. nagradnega natečaja za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja 

slovenskega izseljenstva in zamejstva. 

Namen natečaja je spodbujanje raziskovalne dejavnosti na področju zamejske in izseljenske 

tematike in s tem krepitev zavesti o njeni pomembnosti za ohranjanje slovenske identitete v 

matični domovini in zunaj njenih meja. 

 

Podelitve so se udeležile nagrajenke, njihovi mentorji in sorodniki, člani strokovne komisije 

za nagradni natečaj, predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca, ki je navzoče tudi 

pozdravil, predsednica komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Ljudmila 

Novak, predstavniki številnih znanstvenih, strokovnih, kulturnih, vladnih in nevladnih 

organizacij, ki se ukvarjajo s tematiko Slovencev v zamejstvu in po svetu, pa seveda mediji. 

Kot predstojnik organizatorja natečaja je navzoče pozdravil tudi Peter Česnik, minister za 

Slovence v zamejstvu in po svetu.     

Slovesnost so popestrili Flora Hawlina, Isabella Černigoj Pete in Vid Ožbolt, člani godalnega 

tria Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.  

 

Na XVII. natečaj Urada je sicer prispelo 17 nalog, od tega 5 na temo Slovencev po svetu in 12 

na temo Slovencev v sosednjih državah. Na dosedanjih 17 natečajev je prispelo skupno 321  

naloge, nagrajenih pa je bilo 106. 

 

Na podlagi ocene strokovne komisije je Peter Česnik, minister za Slovence v zamejstvu in po 

svetu, dodelil sedem nagrad.   

 

 

Nagrade Urada za XVII. natečaj prejmejo: 

 

IZSELJENSTVO 
 
1. nagrada: se ne podeli. 

 

2. nagrada: Neža Hvale, Berlin, Ig, magisterij 

Migracije Slovencev v Berlin v času Socialistične federativne republike Jugoslavije 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo 

Mentorica: dr. Mateja Habinc 

     

3. nagrada (podelita se dve): Larisa Petrič, Ljubljana, magisterij 

Domači okusi v novih okoljih: Kako in zakaj jih iščemo? 



Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo 

Mentor: dr. Bojan Baskar 

So-mentorica: doc. dr. Mateja Habinc 

 

3. nagrada (podelita se dve): Katja Urbančič, Buenos Aires, diploma 

56° Dia de la juventud eslovena de San Justo 

Universidad Nacional de La Matanza 

Mentorica: mag. Miriam A. Giorgetti. 

 

ZAMEJSTVO 
 

1. nagrada: Bernarda Volavšek Kurasch, Celovec, doktorat 

Slovenščina v novi srednji šoli – Organizacijski okvir, integrativni pouk in leposlovje 

Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Fakultät für Kulturwissenschaften 

Mentor: dr. Peter Svetina 

So-mentor: dr. Vladimir Wakounig 

 

2. nagrada: Eva-Maria Verhnjak-Pikalo, Libuče, Pliberk, doktorat 

Ein Leben für die Muttersprache – Zur Darstellung der Frau im literarischen Werk der Kärntner 

Slowenin Milka Hartman (Vse življenje za materinščino – Podoba ženske v literarnem opusu koroške 

Slovenke Milke Hartman 

Alpe-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Kulturanalyse 

Mentor: dr. Peter Svetina 

So-mentor: dr. Johann Strutz 

   

3. nagrada: Tamara Suligoi, Gorica, magisterij 

Slovenščina v stiku: primer slovenskih ustanov, društev, zvez in organizacij v Gorici in njeni pokrajini 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo 

Mentorica: doc. dr. Tamara Mikolič Južnič 

 

Posebna nagrada za diplomska dela nižje stopnje bolonjskega študija:  

Janika Škerl, Nabrežina, diploma, nižja stopnja 

Izpeljava komunikacijskega modela posredovanja književnosti na podlagi analize pravljice po 

Proppovih funkcijah v vrtcu s slovenskim učnim jezikom v Italiji 

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta 

Mentorica: dr. Barbara Baloh 

 

POHVALA - Tina Kraner, Maribor, magisterij: Dvokulturnost in medkulturnost na avstrijskem 

Koroškem, s posebnim ozirom na delo Florjana Lipuša 

Univerza v Mariboru 

Filozofska fakulteta 

Mentorica: dr. Silvija Borovnik 

 


