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Svetovni slovenski kongres je društvo, ki je bilo 
ustanovljeno ob osamosvojitvi Slovenije konec 
junija 1991 in je odsev zgodovinskega trenutka, 
ki je povezal vse Slovence v času osamosvajanja 
in mednarodnega priznanja Slovenije.

Naloga društva je vzpostavitev plodnega odnosa 
med Slovenci in matično domovino, navezovanje 
stikov, novih vezi vzajemnosti in sodelovanja 
ter iskanja in vrednotenja skupnih interesov. 
Kongres želi doseči, da bi se ljudje slovenskega 
rodu in porekla po vsem svetu čutili kot enotna 
narodna skupnost.

 � Za uresničitev našega poslanstva smo 
pripravili več kot 30 strokovnih konferenc 
slovenskih strokovnjakov iz sveta in Slovenije 
z različnih področji, katerih cilj je, da 
pripomorejo h kroženju znanja ter izmenjavi 
izkušenj. Zavzemamo se, da bi se naši 
strokovnjaki vrnili v Slovenijo in pripomogli 
k njenemu razvoju.

 � Organiziramo vrsto prireditev, namenjenih 
javni obravnavi aktualnih političnih in 
kulturnih dogodkov, ki zadevajo Slovence 
doma in po svetu. Pripravljamo predstavitve 
del in življenja naših rojakov v tujini ter tako 
krepimo zavest o slovenski skupnosti.

 � Posebno pozornost namenjamo mlajšim 
generacijam. Za mlade vsako leto 
pripravljamo tabor slovenskih otrok po svetu, 
kjer se mladi rojaki učijo slovenskega jezika 
in spoznavajo Slovenijo ter natečaj za izvirno 
izražanje mladih rojakov po svetu.

Pomembne aktivnosti, ki smo jih izvedli:

 � 10 konferenc slovenskih zdravnikov iz sveta 
in Slovenije

 � 1 konferenco slovenskih gospodarstvenikov 
iz sveta in Slovenije

 � 10 konferenc slovenskih znanstvenikov 
in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije

 � 5 konferenc slovenskih arhitektov in 
gradbenikov iz sveta in Slovenije

 � 4 konference slovenskih mladih raziskovalcev 
in študentov iz sveta in Slovenije

 � 2 konferenci slovenskih glasbenikov iz sveta 
in Slovenije

 � 2 konferenci slovenskih pravnikov iz sveta 
in Slovenije

 � po eno konferenco novinarjev, računovodij 
in davčnih revizorjev, slovenskega planinstva, 
turizma in gostinstva ter kmetijstva in 
gozdarstva doma in po svetu

 � 14 strokovnih posvetov “Ko ni več meja” 
posvečenih problematiki ob vstopanju in 
po vstopu Slovenije v EU

 � tematske konference in predavanja v povezavi 
z aktualnimi dogodki

 � vsakoletne mladinske tabore za slovenske 
otroke po svetu (prvič v letu 1996) 
z dopoldanskim poukom slovenskega jezika

 � preko 40 razstav slovenskih umetnikov 
iz sveta

 � študijske poti k Slovencem v zamejstvu in 
po svetu

 � priprava zakonskega predloga za slovensko 
diasporo brez slovenskega državljanstva in 
sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje za 
Slovence po svetu

 � natečaji za izvirno izražanje mladih slovenskih 
rojakov po svetu

Svetovni slovenski kongres ostaja zvest svojemu 
poslanstvu – povezati Slovence širom sveta. 
Vrata SSK bodo vedno na široko odprta vsem, 
ki jih zanima delo civilne družbe za boljšo 
prihodnost vseh Slovencev, za nadaljnji razvoj 
demokracije in etičnih vrednot v Sloveniji.

Dejavnosti Svetovnega slovenskega kongresa 
finančno podpirajo Republika Slovenija, 
sponzorji in člani.

30 KONGRESNIH
V SLIKI IN BESEDI



Že leta 1988 so udeleženci Študijskih dnevov 
Draga nad Trstom imenovali iniciativni odbor, 
ki bi uresničil idejo o ustanovitvi Svetovnega 
slovenskega kongresa. Ta je bil ustanovljen 1991 
- v času, ko nas je zgodovina preizkušala, če 
zmoremo za trenutek pozabiti na medsebojne 
zamere in se enotno zavzamemo za novo 
samostojno državo Slovenijo.

Večino pripravljalnega dela na ustanovni 
kongres je opravila Konferenca za Slovenijo. 
Ustanovni kongres je potekal 27. in 28. junija 
1991 v Cankarjevem domu Ljubljani. Na njem 
je sodelovalo preko 500 delegatk in delegatov 
iz sveta, sosednjih držav in Slovenije, ki so 
zastopali posamezna društva. Načrtovano 
štiri dnevno zasedanje se je zaradi napada 
jugoslovanske vojske (JLA) na Slovenijo 
skrajšalo na zgolj dva dni. Kljub vsemu je 
bilo na zasedanju sprejeta vrsta pomembnih 
dokumentov in resolucij, za prvega predsednika 
pa je bil izvoljen Bojan Brezigar iz Trsta. V skladu 
s tedaj sprejetim statutom je bil tako tudi sedež 
Svetovnega slovenskega kongresa v Trstu.

ZAČETKI 
SVETOVNEGA 
SLOVENSKEGA 
KONGRESA

Primorski dnevnik, 5.9.1990 –  
Napoved prvega zasedanja SSK

Slovensko pismo (Avstralija),  
julij-september 1991 – Ustanovitev SSK

Primorski dnevnik, 28.6.1991 –  
Ustanovitev SSK

Delo, 2.7.1991 – Ustanovitev SSK

Primorski dnevnik, 27.6.1991 –  
Tiskovna konferenca pred prvim 
zasedanjem SSK

Delo, 26.6.1991 –  
Napoved prvega zasedanja SSK

V čast prvega zasedanja Svetovnega slovenskega kongresa in v čast 
nastanku slovenske države je bil skovan zlatnik – Slovenski tolar. Medaljon 
je po navodilih in zasnovi Slovenske konference Svetovnega slovenskega 
kongresa proizvedla avstrijska kovnica Rakku še pred prvim zasedenjem 
Svetovnega slovenskega kongresa 27. in 28. junija 1991. Na sprednji strani 
medaljona je v sredini Plečnikova idejna zasnova slovenskega parlamenta, 
na drugi strani pa sredino krasi relief Triglava z jezerom v obliki Slovenije. 

Zlatnike podeljujemo zaslužnim posameznikom in institucijam, ki si v 
svojem poslanstvu prizadevajo ohranjati in krepiti narodno zavest pri 
rojakih doma in po svetu, ter s svojimi aktivnostmi povezujejo Slovence 
širom sveta.

Med drugim so dobitniki zlatnika: Sunita Williams, astronavtka slovenskega 
rodu iz ZDA, Bojan Brezigar, prvi predsednik SSK iz Italije, dr. Edvard 
Kobal, predsednik Slovenske znanstvene fundacije, Marjan Šrimpf, novinar 
RTV Slovenija, Marjan Terpin, dolgoletni predsednik Konference SSK za 
Italijo, Franci Feltrin, dolgoletni predsednik in podpredsednik Slovenske 
konference SSK, prof. Vinko Lipovec iz Clevelanda, Janez Stergar z Inštituta 
za narodnostna vprašanja, Jože Colarič, direktor Krke, Vladimir Kos z 
Japonske, Slovenski oktet…

ZLATNIK 
SLOVENSKI 
TOLAR

Sunita Williams, 2010 Marjan Šrimpf, 2017Dr. Boris Pleskovič in 
Jože Colarič, 2018

Zlatnik Slovenski tolar Dr. Boris Pleskovič in Bojan Brezigar, 2016

VISOKA PRIZNANJA 
IN ODLIKOVANJA

Leta 2012 je predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk na slovesnosti 
v predsedniški palači podelil Zlati red za zasluge dr. Borisu Pleskoviču, 
predsedniku Svetovnega slovenskega kongresa. Odlikovanje je prejel 
za pionirsko delo na gospodarskem področju osamosvojene Slovenije 
pri povezovanju Slovencev po svetu in vključevanju v evro-atlantske 
organizacije.

Decembra 2012 je na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 
potekala podelitev priznanj posameznikom in organizacijam v Sloveniji, ki 
skrbijo za stike in povezave z rojaki po svetu in tako opravljajo pomembno 
delo na področju ohranjanja slovenstva. Ljudmila Novak, ministrica za 
Slovence v zamejstvu in po svetu, je za ohranjanje stikov s slovenskimi 
rojaki podelila zahvalna priznanja. V imenu Svetovnega slovenskega 
kongresa je priznanje sprejel dr. Boris Pleskovič.

Leta 2015 je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor na slovesnosti 
v Predsedniški palači Svetovnemu slovenskemu kongresu ob 
petindvajsetletnici delovanja podelil državno odlikovanje Red za zasluge.

Leta 2020 je ministrica za Slovence po svetu, dr. Helena Jaklitsch, Slovenski 
konferenci SSK ob 30. obletnici ustanovitve podelila priznanje in zahvalo 
Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za izjemen prispevek pri 
povezovanju slovenske narodne skupnosti po svetu z matično domovino na 
vseh področjih.

Državno odlikovanje  
Red za zasluge

Podelitev državnega odlikovanja Red za zasluge, Predsedniška palača, 2015

Podelitev priznanja ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu  
ob 30. obletnici SK SSK



Svetovni slovenski kongres je kmalu začel razmišljati o povezovanju naših 
razumnikov po svetu z namenom, da svoje v tujini pridobljeno znanje in 
izkušnje prenesejo v slovenski prostor. Načrtno smo začeli iskat in zbirati 
njihove podatke. Kmalu smo zbrali dovolj veliko število strokovnjakov, da 
smo lahko pripravili I. strokovno konferenco slovenskih zdravnikov iz sveta 
in Slovenije. 

Prvo mednarodno srečanje slovenskih zdravnikov doma in po svetu je 
potekalo med 16. in 20. septembrom leta 1998 na Bledu in na Otočcu na 
Dolenjskem. S predavanji, s predstavitvami znanstveno-raziskovalnih del in 
v okviru več okroglih mize se je predstavilo kar 14 slovenskih strokovnjakov 
iz ZDA, Avstralije, Argentine, Italije in Francije.

Organizacija strokovne konference na kateri so predavali tudi slovenski 
strokovnjaki iz tujine je pomenila novost v takratnem času. Dosežen pa je 
bil tudi pomemben preskok v miselnosti strokovnjakov iz Slovenije – kljub 
prvotni zadržanosti, da bi se sploh udeležili srečanja so kasneje številčno 
daleč presegli goste iz tujine. 

Uspeh prve strokovne konference je postavil 
temelje za širitev delovanja SSK še na druga 
strokovna področja. Logična nadgradnja je bila 
konferenca znanstvenikov in gospodarstvenikov 
iz sveta in Slovenije - ta je sledila že v letu 1999. 

Povezovanje slovenskih strokovnjakov iz sveta 
in Slovenije smo kmalu nadaljevali še na drugih 
področjih. V času do leta 2010 smo pripravili 
še konference arhitektov in gradbenikov, 
konference slovenskih glasbenih ustvarjalcev, 
muzikologov in glasbenih pedagogov ter 
konferenco slovenskega planinstva. Po letu 
2010 smo pričeli organizirati še konference 
slovenskih pravnikov, konference slovenskih 
mladih raziskovalcev in študentov, konference 
slovenskih novinarjev, konference slovenskega 
turizma in gostinstva.  Po letu 2015 smo k 
obstoječim srečanjem dodali še konference 
kmetijstva in gozdarstva ter konference 
slovenskih računovodij, revizorjev in davčnih 
svetovalcev.

Od organizacije I. Konference slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije 
je minilo že dobrih dvajset let. V tem času smo uspeli pripraviti že deset 
konferenc zdravnikov in deset konferenc slovenskih znanstvenikov in 
gospodarstvenikov. 

Leta 2018 je potekala jubilejna X. Konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta 
in Slovenije. Dvodnevni program se je odvijal na predstavništvu Krke d.d. v 
Ljubljani, častno pokroviteljstvo nad dogodkom pa je prevzel predsednik 
Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Predstavitve vrhunskih 
zdravstvenih strokovnjakov iz Slovenije, Avstrije, ZDA, Argentine, Švice in 
Moldavije je spremljalo približno 150 slušateljev.

Leta 2019 je potekala X. Konferenca slovenskih znanstvenikov iz sveta in 
Slovenije. Dvodnevnega jubilejnega srečanja se je udeležilo preko 100 
obiskovalcev. Prisluhnili so predavateljem iz Kanade, ZDA, Nemčije, Avstrije, 
Italije, Švice, Švedske, Danske, Velike Britanije in Slovenije. Konferenca je 
prikazala kar nekaj izjemnih znanstvenih dosežkov, ki kažejo na to, da je 
Slovenija v koraku s časom kar se tiče novih raziskav, dobrih praks in idej.

JUBILEJNI  
X. KONFERENCI SLOVENSKIH 
STROKOVNJAKOV  
IZ SVETA IN SLOVENIJE

PRVA KONFERENCA 
SLOVENSKIH ZDRAVNIKOV 
IZ SVETA IN SLOVENIJE

ŠIRITEV 
POVEZOVANJA 
NA RAZLIČNIH 
STROKOVNIH 
PODROČJIH

Prvo mednarodno srečanje slovenskih zdravnikov doma in po svetu, september 1998

Naslovnica zbornika ob prvem 
mednarodnem srečanju slovenskih 

zdravnikov doma in po svetu

II. Konferenca slovenskih glasbenikov iz sveta in Slovenije, Slovenj Gradec, 2010

I. Konferenca slovenskih novinarjev iz sveta in 
Slovenije, Ljubljana, 2012

Udeleženci jubilejne X. Konference slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije, 
Ljubljana, 2019

Udeleženci jubilejne X. Konference slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije, Ljubljana, 2018

I. Konferenca slovenskega kmetijstva in gozdarstva 
doma in po svetu, Ljubljana, 2015

I. Konferenca slovenskega 
turizma in gostinstva doma in 
po svetu, Postojna, 2014



Leta 2002 je v Radencih potekala III. Konferenca slovenskih zdravnikov iz 
sveta in Slovenije. Z odločitvijo Svetovnega slovenskega kongresa, da za 
glavno tematiko srečanja izbere izobraževanje v medicini smo spodbudili 
snovalce programa medicinskega študija Univerze v Mariboru. 

Predlog za Medicinsko fakulteto je na srečanju predstavil odgovorni nosilec 
projekta prof. dr. Ivan Krajnc. Udeleženci srečanja so v diskusiji izrazili 
podporo ustanovitvi nove medicinske fakultete, nekateri od njih so ponudili 
tudi svoje sodelovanje in pomoč pri vzpostavitvi programa. 

V naslednjem letu je bila ustanovljena Medicinska fakulteta v Mariboru. 
Z njeno ustanovitvijo se je povečala dostopnost medicinskega študija v 
Sloveniji, posledično pa se je s tem dvignil tudi nivo medicinskega znanja v 
Sloveniji. 

Leta 2006 je v Mariboru  potekala II. Konferenca slovenskih arhitektov 
in gradbenikov iz sveta in Slovenije. Osrednja tema konference je bila 
predstavitev in podpora pobudi za odprtje oddelka, ki bi omogočal študij 
arhitekture v Mariboru. 

Temelje fakultete so ob podpori Svetovnega slovenskega kongresa 
postavljali - in so jih na konferenci tudi izpostavili - sodelavci Fakultete za 
gradbeništvo Univerze v Mariboru, dekan prof. dr. Ludvik Trauner, doc. 
prof. dr. Metka Sitar, Uroš Lobnik in Bogdan Reichenberg. Pri tem je bil 
v veliko pomoč slovenski rojak, akad. prof. Boris Podrecca iz Avstrije, ki 
se je na konferenci osebno zavzel za ustanovitev študijskega programa 
arhitekture v Mariboru. 

Študij za arhitekturo v Mariboru sedaj že vrsto let deluje in uspešno 
izpolnjuje svoje poslanstvo.

Sprejem častnega pokroviteljstva predstavlja osebno moralno podporo 
uglednega posameznika delu in prizadevanju organizatorja. V našem 
primeru to pomeni podporo prizadevanju našega društva na področju 
povezovanja s Slovenci po svetu. Poleg tega častno pokroviteljstvo 
eminentne osebe predstavlja priznanje našemu delu in predstavlja 
spodbudo za nadaljnje podvige. 

Prvo častno pokroviteljstvo nad našim srečanjem, III. Konferenco 
slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije, je leta 
2003 prevzel tedanji predsednik Republike Slovenije, dr. Janez Drnovšek. 
Častno pokroviteljstvo nad našimi dogodki so tekom let sprejeli še mnogi 
ugledni predstavniki Republike Slovenije; večkrat sta nam to čast izkazala 
predsednik RS in predsedniki Vlade RS, nekajkrat pa tudi predsednik SAZU. 

ČASTNO 
POKROVITELJSTVO

MEDICINSKA  
FAKULTETA  
V MARIBORU

FAKULTETA 
ZA ARHITEKTURO 
V MARIBORU

Predsednik Vlade RS in častni pokrovitelj V. Konference slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije, Janez Janša 
med pozdravnim nagovorom, Ljubljana, 2007

III. Konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije, Radenci, 2002

Udeleženci tematskega sklopa »Nova šola za arhitekturo« na II. Konferenci slovenskih arhitektov in gradbenikov 
iz sveta in Slovenije, Maribor, 2006

Sprejem častnega pokrovitelja III. Konference slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in 
Slovenije, dr. Janeza Drnovška, Brdo pri Kranju, 2003



Veliko pozornosti namenjamo projektom 
za mlade. Eden od vodilnih dogodkov 
namenjenih mladim so konference mladih 
slovenskih raziskovalcev in študentov iz sveta in 
Slovenije, katerih glavni namen je medsebojno 
spoznavanje ter povezovanje. S srečanji 
želimo mladim omogočiti stik in spoznavanje 
s slovenskimi raziskovalnimi in gospodarskimi 
subjekti. Stremimo k temu, da bi bila Slovenija 
seznanjena z razvojem znanja v tujini, da bi se 
uspešno povezovala s partnerji v tujini in da bi 
kvalitetno sodelovala v mednarodnem prostoru.

I. Konferenco slovenskih mladih raziskovalcev, 
podiplomskih in dodiplomskih študentov iz sveta 
in Slovenije smo organizirali 2012. Udeležilo se 
jo je preko 250 mladih strokovnjakov iz Slovenije, 
Avstrije, ZDA, Nemčije, Italije, Škotske, Velike 
Britanije, Kanade in Nizozemske. 

REKORDNI OBISK 
I. KONFERENCE 
MLADIH 
RAZISKOVALCEV

Akad. prof. dr. Jože Trontelj med uvodnim predavanjem na I. Konferenci slovenskih mladih raziskovalcev in študentov iz sveta in Slovenije, Ljubljana, 2012

Leta 2006, smo, ob 15. obletnici slovenske 
samostojnosti in ustanovitve Svetovnega 
slovenskega kongresa, pripravili fotografsko 
– dokumentarno razstavo »Slovenski rojaki v 
podporo svobodi 1991-1992«. 

Zasebna pisma in uradni dopisi, prošnje, 
fotografije s protestov in demonstracij odstirajo 
del prizadevanj slovenskih rojakov po svetu da 
pomagajo Sloveniji iz težavnega, a zgodovinsko 
pomembnega obdobja. Gradivo so prispevali 
rojaki iz Avstralije, Kanade, Švedske, Francije, 
ZDA, Velike Britanije, Italije, Nemčije, Avstrije in 
Argentine. 

Razstava je pomenila idejno zasnovo za zbornik 
z naslovom »Zlata knjiga o osamosvojitvi 
Slovenije«, ki smo ga izdali leta 2013. 

Od začetkov Svetovnega slovenskega kongresa 
pa do danes smo izdali več kot 50 tematskih 
zbornikov z različno vsebino. Zbornike konferenc 
izdamo že pred začetkom strokovne konference, 
v njem pa so objavljeni izvlečki predavanj in 
življenjepisi sodelujočih v programu. 

Zbirko zbornikov dopolnjujejo priložnostne 
izdaje kot so na primer: tematski zborniki 
predavanj s posvetov Ko ni več meja, zborniki 
ob obletnicah delovanja društva ali samostojne 
zaključne enote kot je to Zlata knjiga o 
osamosvojitvi Slovenije.

ZBORNIKI IN 
PUBLIKACIJE

SLOVENSKI ROJAKI 
V PODPORO 
SVOBODI 1991-1992

Knjižne izdaje  
ob simpozijih  

»Ko ni več meja«

Udeleženci razstave »Slovenski rojaki v podporo svobodi 1991-1992«

Razstava »Slovenski rojaki v podporo svobodi 1991-1992«

Zborniki strokovnih srečanj

Zborniki  
ob okroglih obletnicah 



V zborniku je objavljeno gradivo z razstave »Slovenski rojaki v podporo 
svobodi 1991-1992«, ki pa je dopolnjeno še z drugimi dokumenti in 
pričevanji o pomoči in podpori, ki so jo slovenski rojaki po svetu nudili 
Sloveniji ob njenem osamosvajanju in uveljavljanju v mednarodni 
skupnosti.  

Zbrali smo vrsto dokumentov in pričevanj - pisma, prošnje in predlogi 
takratnim vladam po svetu, fotografije shodov, protestov in prošenj, letaki, 
lepaki ter časopisni članki, deklaracije, statuti, podpisi gibanj, protestni 
transparenti in brošure so zbrani in urejeni v Zlati knjigi o osamosvojitvi 
Slovenije.

Z objavo in natisom tega gradiva smo želeli za prihodnje rodove ohraniti 
zavedanje o pomenu delovanja naših rojakov po svetu v času, ko je 
mednarodna skupnost s skepticizmom gledala na Slovenijo. Prav v tem 
času so Slovenci po svetu združili sile in pomagali doseči mednarodno 
priznanje Slovenije. 

ZLATA KNJIGA 
O OSAMOSVOJITVI 
SLOVENIJE

Zbornik »Zlata knjiga o osamosvojitvi Slovenije – Slovenski rojaki v podporo svobodi«, 2013

Z različnimi projekti že vrsto let povezujemo 
posameznike, društva in organizacije krajev 
ob slovenskih mejah. Poudariti želimo pomen 
njihovega obstoja in delovanja ljudi v teh krajih, 
ki preko različnih aktivnosti ohranjajo slovensko 
besedo. 

Eden od dalj časa trajajočih projektov je 
Slovensko obrobje, katerega namen je predvsem 
krepitev in ohranjane stikov med Slovenci iz 
matice in tistimi, ki živijo za administrativnimi 
mejami Republike Slovenije. S povezovanjem 
obmejnih mest in slovenskih skupnosti med 
seboj odpravljamo meje na simbolni ravni. 
Sodelovanje želimo okrepiti ne le znotraj 
posamezne države, temveč med organizacijami 
vseh sosednjih držav v katerih imamo slovenske 
manjšine.

Z večletno prakso smo vzpodbudili in okrepili 
stike ter sodelovanje z in med več slovenskimi 
organizacijami v zamejstvu. S ponavljanjem 
projektov gradimo dolgoročen vpliv na 
ohranjanje slovenske identitete med našimi 
rojaki za administrativno mejo RS.

VEZ  
Z ZAMEJSTVOM

Obisk rojakov v Porabju, Madžarska, 2012

Obisk rojakov v Benečiji, Italija, 2019 Študijska pot ob 100. obletnici koroškega plebiscita, Celovec, Avstrija, 
2020

Študijska pot v Zagreb, Hrvaška, 2016

Med leti 2007 in 2011 smo sodelovali s 
»Slovenian Women’s Union of America« (danes 
Slovenian Union of America) pri pripravi tabora 
za otroke slovenskih rojakov »Camp Heritage«. 
Delavnice slovenske dediščine in kulture so 
prvič potekale v okviru praznovanja njihove 80 
letnice delovanja. Na srečanju so poleg druženja 
in različnih zabavnih kulturnih in športnih 
dogodkov, potekale tudi številne delavnice 
povezane s spoznavanjem slovenske dediščine, 
celoten dogodek pa se je zaključil s slovensko 
mašo. 

V okviru tega dogodka smo za najstnike 
pripravili pestre delavnice združene z učenjem 
slovenskega jezika. Upamo, da smo z izvedbo 
delavnic slovenskim potomcem iz ZDA popestrili 
dneve, jim približali del slovenske kulture in tako 
pripomogli k utrjevanju vezi med Slovenijo in 
mladimi rojaki iz ZDA. 

CAMP HERITAGE – 
TABOR ZA 
SLOVENSKE 
OTROKE V ZDA

Camp Heritage, ZDA, 2007

Camp Heritage, ZDA, 2007 Camp Heritage, ZDA, 2008



Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega 
kongresa že od leta 1996 dalje pripravlja poletne 
Tabore za otroke s slovenskimi koreninami, ki 
živijo izven Slovenije. Prvotna ideja za tabor 
otrok je prišla s strani rojakov v Italiji, ki so 
si želeli, da bi njihovi otroci imeli priložnost, 
da bolje spoznajo kraje svojih prednikov in 
izboljšajo znanje slovenščine. Vodstvo nad 
enim izmed prvih taborov je prevzel vrhunski 
slovenski alpinist Davo Karničar.

Osrednji namen tabora, ki poteka enkrat letno 
v poletnem času, je vzbuditi zanimanje in 
ljubezen do Slovenije in slovenskega jezika pri 
naših mladih rojakih. Njihovo izkušnjo želimo 
obogatiti s prijetnim druženjem s slovenskimi 
vrstniki, ki živijo in bivajo izven Slovenije. Na 
taboru se mladi rojaki učijo slovenščine ter v 
medsebojnem druženju spoznavajo kulturno in 
naravno dediščino Slovenije.

TABOR  
SLOVENSKIH  
OTROK PO SVETU

7. Tabor slovenskih otrok po svetu, Velika Polana, 2003

Udeleženci tabora pri obisku rudnika živega srebra v Idriji, 2012Udeleženci tabora pri pouka slovenskega jezika

Od prvih resnih znakov gospodarske krize v Venezueli je Svetovni slovenski 
kongres z zaskrbljenostjo spremljal položaj tam živečih slovenskih rojakov 
in zelo hitro naslovil na Vlado RS in pristojne institucije poziv, da čim prej 
začnejo izvajati ukrepe za pomoč ogroženim rojakom. V avgustu 2019 
je Vlada RS sprejela sklep o začetku izvajanja repatriacije Slovencev iz 
Venezuele. 

Ob prihodu prve skupine rojakov iz Venezuele smo v sodelovanju z Uradom 
za Slovence v zamejstvu in po svetu pripravili Jezikovno-počitniške dneve 
v domu CŠOD Kavka na Livških Ravnah. 21 rojakov iz Venezuele je pet dni 
izboljševalo svoje znanje slovenskega jezika, seznanili pa smo jih tudi z 
nekaterimi upravnimi postopki in uporabo osebnih dokumentov v Sloveniji. 

REPATRIACIJA 
SLOVENCEV 
IZ VENEZUELE

Slovenski rojaki iz Venezuele pri učenju slovenskega jezika, Livške Ravne, 2020

Slovenski rojaki iz Venezuele pri izdelavi kobariških štrukljev, Livške Ravne, 2020

Že od prvih let delovanja, Z organiziranjem 
umetniških razstav, slovenskim 
likovnim in drugim umetnikom iz tujine 
omogočamo razstavljanje njihovih del v 
domovini. V okviru naše galerijske dejavnosti je 
tako razstavljalo že preko štirideset umetnikov iz 
različnih držav: iz Argentine, Avstrije, BIH, Italije, 
Kanade, Nemčije, Švedske, Švice, Venezuele in 
ZDA.

Umetnike smo večkrat povezali z zamejskimi 
galerijami in jih priporočili v gostovanje 
slovenskim organizacijam po svetu. Nekateri 
razstavljalci so se kasneje pridružili različnim 
likovnim kolonijam v Sloveniji ali zamejstvu, 
nekatere od njih pa so celo nagovorile slovenske 
založbe, da so s svojimi slikami opremili njihove 
knjižne izdaje.

VEZ Z DOMOVINO 
SKOZI UMETNOST

Davor Mešić iz Bosne in 
Hercegovine med odprtjem 
razstave »Barve in jaz«, leta 
2012

Odprtje razstave del slikarke 
Lorette Dorbolò iz Benečije, leta 
2012

Vida Pfeifer, slikarka iz Nemčije.

Odprtje razstave »Brezmejne poti II« Irene Hribar Schmidt iz Kanade, leta 2017



Leta 2019 smo pričeli s projektom »Otroci na drugi stane meje«, s katerim 
želimo korenito in načrtno spremeniti razgledanost slovenskih šolarjev  
glede slovenskih skupnosti in naših rojakov, ki živijo v sosednjih državah. 
SSK učno temo Slovenci v zamejstvu vidi kot eno od ključnih, saj mlade 
spodbuja k vseživljenjskemu učenju, pozitivnemu odnosu do slovenstva ter 
razumevanju skupnega slovenskega kulturnega prostora. 

Slovenskim osnovnim in srednjim šolam ponujamo pomoč pri 
predstavitvah tematike o slovenskem zamejstvu v obliki predavanj, ki 
potekajo v okviru šolskih predmetov, ki že obravnavajo to snov in v obliki 
programa kulturnega dneva ali nadomestne učne ure. K sodelovanju 
povabimo naše zamejske rojake, ki se skupaj z nami udeležijo dogodka, kjer 
podajo svoje izkušnje o življenju v zamejstvu.

POMOČ SLOVENSKIM 
ŠOLAM PRI PREDSTAVITVAH 
TEMATIKE O SLOVENSKEM 
ZAMEJSTVU

Luka Klopčič (SSK) med predavanjem o Slovencih v zamejstvu, OŠ Cvetko Golar, Škofja Loka, 2019

Lutkovna skupina Srce iz Dobrle vasi (AT), OŠ Cvetko Golar, Škofja Loka, 
2019

V letu 2013 je bila pri Slovenski konferenci SSK ustanovljena literarna 
sekcija »Slovenska beseda«. Njen prvotni namen je bil, da na področju 
književnosti pripomore k povezovanju slovenskih rojakov po svetu ter tako 
pomaga ohranjati slovensko besedo. V okviru sekcije je nastal prvi koncept 
literarnih natečajev, ki jih od leta 2016 pripravljamo za mlade rojake po 
svetu.

Natečaji potekajo v različnih oblikah, zadnje tri natečaje pa smo zastavili 
v obliki bralno-risalnih natečajev. Otroci, s pomočjo staršev, učiteljev ali 
mentorjev, preberejo slovensko pravljico. Nato se o njej pogovorijo in 
narišejo motiv iz pravljice, ki se jim je najbolj vtisne v spomin. Natečaj je 
vsako leto uspešnejši, leta 2020 se je nanj odzvalo kar 308 otrok iz  enajstih 
držav.

NATEČAJI ZA IZVIRNO 
IZRAŽANJE MLADIH 
SLOVENSKIH ROJAKOV PO 
SVETU – REKORDNO LETO 2020

Nagrajene risbe bralno-risalnega natečaja »O štirih godcih in gozdnem škratu«, 2020

Slovenski otroci iz Čabra (HR), Nagrajenci bralno-risalnega natečaja »Hvaležni medved«, 2019

V naši knjižnični zbirki se je nabralo preko 
800 različnih kosov gradiva, ki so lahko 
koristni vsem, ki želijo podrobneje spoznati ali 
raziskovati slovenstvo in naše rojake po svetu. 
Želimo si, da bi bila naša knjižna zbirka čim 
bolj dostopna zainteresirani javnosti, zato smo 
v novih prostorih na Linhartovi 13 namenili 
poseben prostor, kjer so vse publikacije na 
ogled. Naša želja in cilj v prihodnosti je, da 
omogočimo tudi možnost izposoje gradiva. 

Uredili smo tudi seznam knjižnic in drugih 
organizacij v zamejstvu, ki hranijo materiale, 
pomembne za lokalno zgodovino in arhiv 
kolektivnega spomina slovenske skupnosti, 
genealoških evidenc, arhivov in slovenskih 
knjižnih zbirk. Seznam je zanimiv predvsem za 
raziskovalce področij povezanih z zamejstvom 
in študente, ki pripravljajo naloge povezane z 
zamejstvom. Seznam je objavljen na naši spletni 
strani. 

POMOČ PRI 
PREUČEVANJU 
SLOVENSTVA

Knjige o Slovencih  
v zamejstvu in po svetuKnjižnica Svetovnega slovenskega kongresa



Svetovni slovenski kongres je pomagal mnogim rojakom v postopku 
pridobivanja slovenskega državljanstva, nostrifikacije diplom, pri zaposlitvi 
ali pri reševanju težavnih postopkov nacionaliziranega premoženja. Pri tem 
smo tvorno sodelovali z Ministrstvom za notranje zadeve in s Komisijo za 
izvajanje zakona o popravi krivic.

Kot Svetovni slovenski kongres smo aktivno sodelovali z Uradom za 
Slovence v zamejstvu in po svetu in Ministrstvom za zunanje zadeve pri 
sprejemanju in spreminjanju zakonodaje, ki zadeva Slovence v zamejstvu in 
po svetu. 

Na pobudo Svetovnega slovenskega kongresa je 
več zaslužnih slovenskih rojakov prejelo visoka 
državna odlikovanja Republike Slovenije.

Leta 2009 je predsednik RS dr. Danilo Türk, 
za dosežke in zasluge pri osamosvojitvi in 
mednarodnem priznanju Slovenije ter pomoči 
različnim projektom v Sloveniji, vročil red za 
zasluge univ. dipl. ing. arh. Janezu Hacinu. 

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor 
je dr. Antonu Mavretiču leta 2015 vročil 
odlikovanje srebrni red za zasluge za izjemno 
znanstvenoraziskovalno in inženirsko delo, s 
katerim je pomembno prispeval k sedanjemu 
vedenju človeštva o planetu Zemlja, Soncu ter 
medplanetarnem in medzvezdnem prostoru

Leta 2016 je Marjan Terpin prejel medaljo za 
zasluge za njegov prispevek k uveljavljanju 
enakopravnega položaja slovenske narodne 
skupnosti v Italiji in k utrjevanju enotnega 
slovenskega kulturnega prostora. Odlikovanje 
mu je podelil predsednik Republike Slovenije, 
Borut Pahor. 

VISOKA DRŽAVNA 
ODLIKOVANJA 
NA POBUDO SSK

POMOČ PRI PRIDOBIVANJU 
SLOVENSKEGA 
DRŽAVLJANSTVA

Univ. dipl. ing. arh. Janez Hacin (Švica) in predsednik RS Danilo Türk, 
Predsedniška palača, Ljubljan, 2006

Dr. Anton Mavretič (ZDA) in predsednik RS Borut Pahor, Predsedniška 
palača, Ljubljan, 2015 (FOTO STA)

Marjan Terpin (Italija) in predsednik RS Borut Pahor, Predsedniška 
palača, Ljubljan, 2016

Svetovni slovenski kongres vidi svoje poslanstvo 
tudi v predstavljanju knjig, katerih avtorji so 
naši slovenski rojaki ali slovenske organizacije, 
ki delujejo v tujini. Na ta način slovensko javnost 
seznanjamo z njihovim delovanjem in delom.

V naših prostorih so večkrat bile predstavljene 
redne letna zbirke Mohorjeve založbe iz Celovca 
in tržaške Mladike. Naša vrata so bila odprta 
tudi za predstavitve posameznih del in publikacij 
slovenskih društev in organizacij (Slovenskega 
doma iz Zagreba, Kulturnega društva Člen 7. 
iz Avstrije,…) ter posameznikov (dr. Vladimirja 
Kosa iz Japonske, Marjana Terpina iz Italije, Leva 
Detele iz Avstrije,…).

PREDSTAVITVE 
KNJIG

Predstavitev knjige »Slovenci v hrvaškem športu« (Hrvaška), Ljubljana, 2014

Predstavitev knjige »Skozi taborišča do sreče« (Kanada), Ljubljana, 2016 



S temi predstavitvami želimo javnosti predstaviti 
in približati življenje slovenskih skupnosti 
po svetu. V dosedanjem obdobju smo tako 
predstavili praktično vse zamejske skupnosti in 
tudi nekaj čezmorskih. Med temi zadnjimi velja 
izpostaviti več predstavitev slovenske skupnosti 
v ZDA (2010, 2012, 2016 in 2017), predstavitev 
skupnosti v Kanadi (2016), predstavitev 
slovenske skupnosti v Argentini (2014) in 
Avstraliji (2018). 

Vse predstavitve, zamejskih ali čezmorskih 
slovenskih skupnosti, pa skušajo odgovoriti 
tudi na vedno pereče vprašanje – kaj bo v 
prihodnosti s temi skupnostmi?     

V naših prostorih smo precej pozornosti 
namenili tudi predstavitvam slovenskih 
posameznikov s posebnimi dosežki za 
promocijo in ohranjanje slovenstva. Med takšne 
predstavitve umeščamo večere  z dr. Dušanom 
Petračem (ZDA), dr. Antonom Mavretičem 
(ZDA), Vladimirjem Kosom (Japonska), Zorkom 
Simčičem (Argentina), Marjanom Terpinom 
(Italija), prof. Vinkom Lipovcem (Nemčija in 
ZDA)... 

Pri tem nismo pozabili na slovenske 
organizacije, ki tudi aktivno sodelujejo pri 
vzdrževanju slovenstva izven meja Republike 
Slovenije. Pri nas so gostovali in se predstavili: 
Kulturno društvo Rozajanski dum, Založba 
Mladika,  Slovensko kulturno društvo »Gorski 
kotar«, Kulturno posvetno društvo »Bazovica« iz 
Reke, Kulturno društvo Člen 7., Zveza Slovencev 
na Madžarskem,.… 

PREDSTAVITVE 
SLOVENSKIH 
SKUPNOSTI 
PO SVETU

PREDSTAVITVE 
SLOVENSKIH 
POSAMEZNIKOV 
ALI SLOVENSKIH 
ORGANIZACIJ 
IZ ZAMEJSTVA 
IN SVETA

Svetovni slovenski kongres je društvo, ki ga sestavljajo konference. Te 
so organizirane po različnih državah sveta, vse pa druži zavezanost k 
uresničevanju splošnih načel in zasledovanje ciljev Svetovnega slovenskega 
kongresa. Konference same lahko izberejo kakšne dejavnosti bodo izvajale 
in na kakšen način jih bodo izvedle pod pogojem, da sledijo ciljem in 
poslanstvu Svetovnega slovenskega kongresa. 

Leta 2019 smo postali še večji. Ustanovili smo Nordijsko konferenco, ki 
deluje na področju kar petih držav - Švedske, Finske, Danske, Islandije in 
Norveške. Prvi predsednik novoustanovljene konference je postal doc. dr. 
Dario Križ, ki živi na Švedskem.

NORDIJSKA 
KONFERENCA SSK

Dr. Zvone Žigon, nekdanji generalni konzul v Clevelandu, med 
predavanjem »Slovenci v Združenih državah Amerike«, 2010

Pogovor z dr. Dušanom Petračem, strokovnjakom na področju vesoljske 
tehnike in dolgoletnim sodelavcem NASA, Ljubljana, 2012

Pogovor s prof. dr. Vladimirjem Kosom iz Japonske, Ljubljana, 2013

Pogovor s prof. Vinkom Lipovcem, dolgoletnim urednikom slovenskega 
časopisa Ameriška domovina, Ljubljana, 2014

Predavanje Dejana Valentinčiča z naslovom »So slovenske skupnosti v 
ZDA in Kanadi še žive?«, Ljubljana, 2016

Predavanje Andreje Bezjak z naslovom »Ohranjanje slovstvene folklore pri slovenskih izseljencih v ZDA«, Ljubljana, 2017



Svetovni slovenski kongres je že od svojega 
nastanka dalje poskušal poročati in obveščati 
Slovenke in Slovence, tako doma kot izven 
Republike Slovenije, o tematikah pomembnih 
za slovenstvo. Tako so prve objave o 
gospodarskem stanju v Sloveniji, o slovenski 
kulturi, o političnem dogajanju in razmisleki 
o povezovanju Slovenk in Slovencev po svetu 
ugledale luč v letu 1991 - v skromni, slabih 
dvajset strani obsegajoči reviji, Slovenski svet. 
V njej je bil tudi najavljen ustanovitveni zbor 
Svetovnega slovenskega kongresa in pozivi, 
da se ga udeleži čim več delegatov slovenskih 
društev in organizacij. 

Slovenski svet je na formatu A4 novice o SSK 
prenašal še nekaj časa, nato pa je leta 1996 svet 
ugledala revija v obliki priročnejšega B6 formata, 
ki je bila vsebinsko bogatejša, poročala pa je 
pretežno o delu SSK in tematikah povezanih s 
cilji in usmeritvijo SSK ob ustanovitvi. Glasilo je 
leta 2003 prenehalo izhajati, nadomestila ga je 
spletna stran SSK, ki to poslanstvo opravlja še 
danes. Čas korona virusa smo uspešno porabili 
za posodobitev spletnih vsebin in popolno 
prenovo spletne strani. 

V začetku leta 2021 je zaživela nova spletna stran www.slokongres.com. 
S prenovo spletne strani sledimo modernim trendom in lahko še naprej 
ostajamo zvesti svojemu poslanstvu, ki smo si ga zastavili ob ustanovitvi 
Svetovnega slovenskega kongresa – povezovati Slovence širom sveta! 

Nova spletna stran je sodobnega videza, preglednejša in bolj prijazna 
uporabniku. Omogoča tudi sledenje novicam in objavam s področja 
povezovanja slovenstva. Stran je vsebinsko bogatejša – opisi posameznih 
dejavnosti so izčrpnejši in popolnejši, vse pa je pospremljeno z 
dokumentarnimi fotografijami, na mestih celo s kakšnim filmskim 
posnetkom. Nova spletna podoba je zahtevala tudi sodobnejši logotip. 

Želimo si, da bi spletna stran www.slokongres.com postala spletna stran 
vseh Slovenk in Slovencev po svetu. 

V spomin in zahvalo vsem Slovenkam in 
Slovencem iz tujine in domovine je 27. junija 
2021, pred Cankarjevim domom potekalo 
slavnostno odkritje spominske plošče ob 
30-letnici ustanovnega zbora SSK. 

Ustanovno zasedanje SSK je potekalo 27. in 
28. junija 1991 v prostorih Cankarjevega 
doma v Ljubljani, kjer se je zbralo več kot 
500 udeležencev iz vsega sveta. Prav pomoč 
Sloveniji in zbiranje podpore po svetu za 
priznanje Slovenije sta bili prvi nalogi, ki ju je 
Svetovni slovenski kongres aktivno udejanjal. 

Spominska plošča na pročelju Cankarjevega 
doma je hvaležen spomin na slovenske rojake, 
ki so se v času agresije organizirali kot Svetovni 
slovenski kongres in po svojih močeh pomagali 
Slovenijo postaviti na svetovni zemljevid kot 
samostojno in s strani mednarodne skupnosti 
priznano državo.

SODOBNO 
OBVEŠČANJE

ODKRITJE 
SPOMINSKE 
PLOŠČE 
30. OBLETNICI 
USTANOVNEGA 
ZBORA

NOVA PODOBA

Spominska plošča ob 30-letnici ustanovnega zbora SSK

Dr. Boris Pleskovič in predsednik Vlade RS, Janez Janša ob odkritju spominske plošče

www.slokongres.com


