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Na podlagi 19. člena Pravilnika o organizaciji in delu Zbornice knjižnih založnikov in 

knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije je Upravni odbor Zbornice knjižnih 

založnikov in knjigotržcev na svoji 16. seji dne 10. 10. 2022 sprejel naslednji 

 

 

PRAVILNIK 

za podelitev nagrade 

 Velika nagrade slovenskega knjižnega sejma – Knjige leta 

 

Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije (v 

nadaljevanju: ZKZK) podeljuje na vsakoletnem slovenskem knjižnem sejmu Veliko nagrado 

slovenskega knjižnega sejma – Knjigo leta.  

1. člen 

Za Veliko nagrado slovenskega knjižnega sejma – Knjigo leta se lahko potegujejo knjige 

založnikov in avtorjev iz Republike Slovenije ter tudi tiste, ki so jih slovenski avtorji izdali v 

slovenskem jeziku v zamejstva in tujini. 

Pravico do sodelovanja v izboru imajo tiste knjige, ki so izšle od zaključka prejšnjega do 

zaključka tekočega natečaja in so razstavljene na slovenskem knjižnem sejmu v letu, ko se 

potegujejo za nagrado.  

2. člen 

Za Veliko nagrado slovenskega knjižnega sejma – Knjigo leta kandidirajo le knjige, ki so jih 

pravne ali fizične osebe poslale na objavljeni javni natečaj.  
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Prijavitelji pošljejo prijavljena dela na svoje stroške na naslov v razpisu s pripisom »za 

natečaj za Veliko nagrado slovenskega knjižnega sejma – Knjigo leta«.  

3. člen 

Javni natečaj objavi programski odbor vsakokratnega knjižnega sejma na spletni strani 

sejma, posreduje pa ga tudi založnikom razstavljavcem. 

4. člen 

Programski odbor objavi javni natečaj do 15. oktobra, odprt pa mora biti najmanj 14 dni.   

5. člen 

Tričlanska strokovna žirija, ki jo imenuje programski odbor sejma, izmed prijavljenih del za 

Veliko nagrado slovenskega knjižnega sejma – Knjigo leta nominira deset (10) po njenem 

mnenju najboljših izdanih knjig v razpisnem obdobju. 

Strokovna žirija mora pri izboru upoštevati žanrsko raznolikost prijavljenih del. 

6. člen 

Programski odbor na podlagi predloga strokovne žirije objavi nominirana dela na spletni 

strani knjižnega sejma s pozivom obiskovalcem, naj glasujejo za eno izmed nominiranih 

del. 

Glasovanje se lahko začne najkasneje 5 dni pred začetkom knjižnega sejma ter traja 9 dni. 
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7. člen 

Veliko nagrado slovenskega knjižnega sejma – Knjigo leta prejme tista knjiga, ki je prejela 

največ glasov obiskovalcev. 

Nagrada vsebuje plaketo, ki jo prejmeta nagrajena založba ter nagrajeni avtor.  Nagrada se 

podeli na slovesen način, o podeljeni nagradi pa se obvesti sredstva javnega obveščanja.  

8. člen 

Odločitve žirije so dokončne in zoper njih ni ugovora. 

9. člen 

Pravilnik za podelitev nagrade - Velika nagrade slovenskega knjižnega sejma – Knjige leta 

začne veljati, ko ga na svoji seji sprejme Upravni odbor Zbornice knjižnih založnikov in 

knjigotržcev. 

10. člen 

Izrazi v pravilniku, ki so v slovnični obliki za moški spol, so nevtralni in veljajo za ženski in 

moški spol. 

 

Ljubljana,10. 10. 2022 

Janez Miš 
Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev 

predsednik 


