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Pravilnik za podelitev plakete 

Najboljši literarni prvenec 

 

1. člen 

Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev Slovenije pri GZS skupaj z Društvom slovenskih 
pisateljev podeljuje na vsakoletnem slovenskem knjižnem sejmu plaketo za najboljši literarni 
prvenec. Plaketa je priznanje za najboljše prvo izdano leposlovno delo posameznega avtorja, 

ki je dostopno javnosti. 

 

2. člen 

Za plaketo za najboljši prvenec se lahko potegujejo vsa izvirna leposlovna dela v slovenskem 
jeziku, ki so izšla v obdobju med dvema knjižnima sejmoma in so prvo leposlovno delo 

posameznega slovenskega ustvarjalca, ne glede na založbo oziroma založnika, pri katerem je 
delo izšlo. 

3.člen 

Razpis za podelitev plakete Najboljši literarni prvenec objavi Društvo slovenskih pisateljev do 
30. oktobra na spletnih straneh društva. Razpis je objavljen tudi na spletnih straneh 

slovenskega knjižnega sejma. 

 

4. člen 

Plaketo podeljuje neodvisna tričlanska žirija, ki jo imenuje Društvo slovenskih pisateljev. 
Mandat žirije traja 1 leto. Žirija izbira med deli, ki so jih pravna ali fizične osebe poslale na 

objavljeni razpis. 
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5. člen 

Žirija vsako leto izbere eno nagrajeno delo oziroma enega nagrajenca. Izjemoma sme žirija 
izbrati tudi več nagrajencev. Žirija lahko plakete tudi ne podeli, če oceni, da nobeno delo ne 

ustreza merilom ter kriterijem žirije. 

6. člen 

Plaketa se svečano podeljuje na slovenskem knjižnem sejmu.  Odločitve žirije so dokončne in 
jim ni mogoče ugovarjati. Tudi pravna pot ugovora zoper odločitve žirije je izključena. 

9. člen 

Ta pravilnik je stopil v veljavo dne 10. 10. 2022, ko ga je sprejel Upravni odbor Zbornice 
knjižnih založnikov in knjigotržcev Slovenije pri GZS . 

 

 

Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev 

Janez Miš 
predsednik UO 

 

 


