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XX. Nagradni natečaja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomske, 

magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po 
svetu 

 
Zunaj Slovenije živi okoli pol milijona Slovencev in njihovih potomcev. Naši rojak, ki živijo v vseh 
štirih sosednjih, kot tudi mnogih drugih državah na vseh celinah, so organizirani v številna 
društva, obiskujejo slovenske šole, izdajajo časopise, revije, knjige in druge publikacije, 
slovenske pesmi prepevajo v zborih, se vrtijo v folklornih skupinah ter na številne druge načine 
ohranjajo slovensko identiteto in zavest o svojih koreninah. 
 
Če vas ta tematika zanima in ste jo prepletli s svojim študijskim raziskovanjem in pripravo 
zaključnega dela, imamo odlično novico.  
 
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu prav zdaj razpisuje že 20. nagradni natečaj za 
diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po 
svetu. Do sedaj je na natečaj prispelo že prek 350 zaključnih del diplomantov, magistrantov in 
doktorantov različnih študijskih smeri, ki so raziskovali delovanje in življenje slovenskih skupnosti 
v zamejstvu in po svetu. 
 
Na letošnjem natečaju bodo upoštevana dela, zagovarjana v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 
2021. 
 
Najboljša tri dela s področja zamejstva in tri dela s področja izseljenstva bodo prejela denarno 
nagrado, in sicer: 

 prva nagrada v višini 800 evrov, 

 druga nagrada v višini 600 evrov in 

 tretja nagrada v višini 400 evrov. 

Urad bo prijave na letošnji nagradni natečaj sprejemal do vključno 28. 2. 2022. Več o prijavi  si 
lahko preberete v besedilo nagradnega natečaja, ki je na voljo na uradni spletni strani Urada 
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. 
 
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/xx-nagradni-natecaj-za-diplomske-magistrske-in-
doktorske-naloge-s-podrocja-slovencev-v-zamejstvu-in-slovencev-po-svetu/ 
 
Če pa se še odločate, o čem bi lahko pisali v svojem zaključnem delu, naj bo to povabilo k 
razmisleku o temah, ki so povezane s Slovenci v zamejstvu in izseljenstvu, in se na nagradni 
natečaj morda prijavite prihodnje leto. 
 
Dodatna pojasnila in informacije dobite na tel. št. (+386) (0)1 230 80 18 ali prek elektronske 
pošte: pr.urad.slovenci@gov.si. 
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