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Na podlagi 4. člena Pravilnik za podelitev Schwentnerjevih nagrad 
za življenjsko delo na področju slovenskega založništva in knjigotrštva  

 
objavljamo 

 

 

R  A  Z  P  I  S 
za podelitev Schwentnerjeve nagrade za leto 2021 

 
 

Predmet 
Razpis za podelitev Schwentnerjeve nagrade za leto 2021. Schwentnerjeva nagrada je 
priznanje za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva, za odličnost in 
preseganje povprečnosti, za dosežene poslovne uspehe, za inovativnost in kreativnost, za 
pedagoški prispevek in predajanje znanja ter dosledno upoštevanje visokih moralnih in 
etičnih standardov. 
 

Naročnik 
GZS - Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev (ZKZK), Dimičeva 13, 1504 Ljubljana. 
 

Nagrada 
Nagrajenec prejme kipec ter plaketo z imenom ter letnico knjižnega sejma, na katerem 
mu je bila podeljena. 
 

Razpisni pogoji 
1. Predlog za nagrado lahko poda fizična ali pravna oseba.  
2. Predlog mora biti pisno obrazložen ter utemeljen (min. 2000 znakov). 
3. Žirija pri svojem izboru ni vezana le na predlagane kandidate. 
4. Žirija lahko nagrado kandidatu podeli tudi posthumno. 
5. Istega kandidata je dovoljeno nominirati največ 3 krat zaporedoma. 
6. Žirija se lahko odloči, da za tekoče leto nagrade ne podeli. 

 
 

Predložitev predlogov 
Predlagatelj pošlje predlog na naslov GZS ZKZK Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, z oznako 
»Za natečaj za podelitev Schwentnerjeve nagrade za leto 2021«. 
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Rok za predlaganje kandidatov 
Rok za predlaganje kandidatov je petek, 12. november 2021. 
 

 
Datum podelitve nagrad 

Schwentnerjeva nagrada bo podeljena na 37. Slovenskem knjižnem sejmu v 
Cankarjevem domu, dne 22. novembra 2021. 
 
 
 

Ljubljana,  29. 9. 2021 
 
 

 
Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev 

Vladimir Kukavica                                                             Janez Miš 
direktor                                                                             predsednik UO  

 


