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XXI. 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 

 

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil XXI. Nagradni 
natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in 
Slovencev po svetu. Skozi leta je prispelo že več kot 370 različnih zaključnih nalog, v katerih so 
mladi diplomanti, magistranti in doktoranti raziskovali stvarnost naših rojakov, ki živijo v vseh 
štirih sosednjih, kot tudi mnogih drugih državah na vseh celinah. Predstavljali so bogato bero 
njihovih aktivnosti,  razčlenjevali organiziranost, mnogokrat pa tudi odpirali pomembna 
vprašanja in opozarjali na izzive, s katerimi se soočajo Slovenci zunaj meja domovine.  
 
Če tudi vas zanima ta tematika in ste jo prepletli s svojim študijskim raziskovanjem in pripravo 
zaključnega dela, vabljeni, da se prijavite na letošnji že 21. nagradni natečaj.  
 
Upoštevana bodo dela, zagovarjana v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. 
 
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. 2023. 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 in na portalu slovenci.si. 
 
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. 

 

 

 


