
KAKO IZDATI
KNJIGO ...
in jo narediti prepoznavno.
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smo ljubitelji knjig. Radi jih beremo, radi o njih govorimo in radi jih pišemo. 
Si eden izmed nas? 

Pred teboj je kratek priročnik, ki ti bo približal postopek izdaje knjige ter 
podal nekaj idej za promocijo. Postopek izdaje ti želimo predstaviti na 
enostaven in razumljiv način. No, pa tudi upamo, da se kdaj nasmehneš ob 
prebiranju teh strani. 

Na tebi pa je, da tista tvoja knjiga, zapisana na papirju ali le v mislih, ne ostane 
skrita globoko v spodnjem predalu pisalne mize. 

Mnogo ustvarjalnosti ti želimo,

Ekipa Založbe 5KA

Živijo,
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Čutiš močno željo, da bi izdal svojo knjigo?

Večina avtorjev zelo težko izda svojo prvo knjigo.  
Še posebno, če v njej razgalijo svojo osebno 
zgodbo. Um najde nešteto ovir in izgovorov, 
kako »se to ne izplača«, »ni še pravi čas«, »morda 
ljudem ne bo všeč« … 

Nihče ti ne more zagotoviti, da bo tvoje življenje 
po izdani knjigi lepše ali sploh kakorkoli 
drugačno. Vendar – če ne poizkusiš, ne moreš 
vedeti, kaj ne? Kaj pa če se ti življenje prav zaradi 
knjige povsem spremeni? Vredno je poizkusiti! 

Nekaj je zagotovo – skoraj vsak avtor z 
nasmehom na obrazu in iskricami ponosa v 
očeh pove, da: »Kako čudovit občutek je, ko 
dobiš iz tiskarne svojo prvo knjigo!« 

Če v tebi ta želja nenehno narašča; 

če pridejo obdobja v življenju, ko se že skoraj 
odločiš, da »zdaj pa zares izdaš to knjigo«; 

če ti mnogokrat um sam ponuja zanimive 
zamisli; 

če veš, da imaš talent za pisanje; 

če se ti besede kar prelivajo na papir; 

če v tebi zori zgodba, ki želi na plano;

... 

… potem te povsem razumemo!

Bi? Ne bi?
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»Nemogoče je,«

reče Ponos.

»Tvegano je,«

reče Izkušnja.

»Brez pomena je,«

pravi Razlog.

»Vseeno poskusiva,«

zašepeta Srce.
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Ljudje smo tako edinstveni, da je nesmiselno pričakovati, da stvari, ki delujejo 
pri nekomu, enako delujejo pri drugih. Kar torej piše tu, ni zapisano v skalo. 
So zgolj mnenja, opažanja. Vsak avtor bi zapisano povedal drugače.

Od zapisanega vzemi le tisto, kar ti lahko pomaga. Ostalo pusti in pozabi. A 
kar vzameš, uporabi v praksi. Na koncu boš izbral svojo edinstveno pot. Naj ti 
ti zapiski pri tem le malce pomagajo in naj te ne usmerijo tako močno, da 
izgubiš širino svojega pogleda.

Pomembno!
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Življenje je kakor najtežji šolski izpit.

Mnogo ljudi ‚pade‘ na tem izpitu, ker prepisujejo od drugih,

a ne vedo, da ima vsakdo svoj unikaten izpitni vprašalnik.



Knjiga je napisana v urejevalniku Word. Kaj sedaj?

Odloči se, ali boš prepričal ZALOŽBO, da bo 
prevzela celoten postopek izdaje in distribucije 
tvoje knjige, ali boš to storil sam in boš torej 
SAMOZALOŽNIK.

Če bi želel pridobiti katero od ZALOŽB (Mladinska 
knjiga, Učila, Hiša knjig, Didaktika, Modrijan, Rokus, 
DZS, Primus ... sedaj tudi Založba 5KA), preprosto 
stopi v stik z založniki in jih prepričaj, zakaj bi sprejeli 
tvojo knjigo. Če ne gre prvič, ne skrbi, imej v mislih, 
da je bila knjiga Harry Potter zavrnjena pri 12 
založbah, šele 13. založba jo je sprejela in z njo 
obogatela.

Prednosti tega: celotno investicijo in postopek 
izdaje prevzame založba. Vendar dobi tudi večino 
zaslužka (smiselno).

Tebi kot avtorju pripada od 6 % do 10 % zaslužka od 
prodane knjige (razen pri Založbi 5KA, kjer je 
koncept povsem drugačen, kar si lahko prebereš na 
spletni strani www.zalozba5ka.com).

Kje najti založbe? Google ima odgovor. Ali pa 
preprosto pojdi v knjigarno ali knjižnico in poglej, 
kdo je založnik posamezne knjige – ta podatek je v 
vsaki knjigi. 

Lahko pa se odločiš za SAMOZALOŽBO. Prednosti? 
Vse odločitve o knjigi so tvoje. Tudi zaslužek. Pa tudi 
vsa investicija in tveganja. Tako da je smiselno 
razmisliti o prednostih in slabostih enega in 
drugega načina. 

Pa začnimo ...
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Uredi prelom strani (notranji izgled knjige ‒ to uredijo grafični oblikovalci ali tiskarji, 
lahko pa se tega lotiš tudi sam z ustreznimi programi. Priporočamo grafično 
oblikovalko Evo (info@eving-oblikovanje.si).

Grafična ureditev platnice (ta del je večini prijeten in zabaven).

Zaprosi za kodo CIP (uradna koda knjige, ki jo določi NUK). Izpolni podatke na 
njihovi spletni strani in vse potrebno pošlji na naslov: cip@nuk.uni-lj.si (odgovorijo ti 
tudi na vsa vprašanja v zvezi s tem). Kodo brezplačno prejmeš v roku 72 ur. 

Potrebuješ še črtno kodo (https://barcode.tec-it.com/en - večinoma to uredijo 
grafični oblikovalci).

Vse skupaj pošlji v tisk – pazi, razpon cen in kakovosti tiskarjev je ogromen in ni pre-
mosorazmeren s kakovostjo. Tiskarni moraš sporočiti:

Svoje podjetje / društvo / zavod / … moraš imeti registrirano (ali pa to preprosto 
dodaš) za dejavnost založništva in prodaje knjig. Obstaja tudi pravna oblika 
SAMOZALOŽNIK (za več informacij vprašaj računovodkinjo).

Napisano knjigo pošlji lektorju oziroma lektorici, da jo slovnično popravi.

Koliko izvodov želiš natisniti.

Kakšne naj bodo platnice (trde, mehke, 
plastificirane ali ne, sijaj ali mat ...) in 
kakšni notranji listi (beli, eko, svetleči, 
barvni ali črnobeli ...).

Format knjige (zgolj za občutek: klasična 
velikost A5 je formata 14,8 cm x 21 cm).

Nesmiselno se je pretirano poglabljati v podrobnosti 
tiskarskega izrazoslovja. Postopek si poenostavi tako, 
da s svojih knjižnih polic izbereš knjigo, ki ti je všeč, in 
rečeš tiskarju – evo, táko!

NAMIG

Postopek izdaje v samozaložbi

www . z a l o z b a 5 k a . c omwww . z a l o z b a 5 k a . c om

1

2

3

4

5

6

7



Vpiši knjigo v JAK sistem (Javna agencija za knjigo).

Najdi distributerja, ki ti knjige razvozi po vseh knjigarnah, knjižnicah in ostalih 
prodajnih mestih. Distributerjem po navadi pripada 50 % provizije od prodane 
knjige (knjigarne od tega dobijo približno 35 – 40%, ostalo ostane njim). Večji 
slovenski distributerji so: Avrora, Buča, Primus, Felix. Kontakt našega distributerja: 
Uroš (Avrora): 040 336 090. Namig – če pogovor začnete z gorami in 
hribolazenjem, ga takoj osvojiš. :)

Distributerji si zaslužijo teh 50 %. Mnogo ljudi ne želi imeti distributerja, z razlogom, da 

»vzamejo preveč«. Daleč od tega. Če se sam trudiš priti do knjižnic in knjigarn, se ti glede 

na vloženi čas, klice, dogovore, vloženo energijo, izgubljene knjige … skoraj zagotovo ne 

izplačalo. Če boš sam promoviral svoje knjige, bo v vsakem primeru večina knjig 

prodanih prek tebe, ne prek distributerja. Za občutek: Knjiga Ameriški milijonarji so 

spregovorili>> je natisnjena v 16.000 izvodih (ni jih še toliko prodanih, ker je vedno precej 

knjig v obtoku; točnega podatka o prodaji nimamo), od tega se jih je prek distributerja 

morda prodalo 500 (tudi nimamo čisto natančnega podatka pri sebi). 

OPAŽANJA
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Knjiga ne sme biti zgolj papirnat produkt s ceno na 
platnici.

Knjiga je umetnost. Vsak trenutek življenja nam 
hitro polzi mimo, ne da bi se večine sploh zares 
zavedli. Tik tak in mine dan, teden, mesec, leto … Le 
s fotografijo ali zapisano besedo lahko nek trenutek, 
dogodek ovekovečimo za vedno.

Kaj je bolj čarobnega kot to, da lahko samo s 25 
različnimi črkami iz bralca izvabimo jok, smeh, 
ganjenost, strah, bolečine ali radosti? Kaj je 
močnejšega kot to, da lahko s kombinacijo 25-ih 
črk nekomu spremeniš življenje? Mu daš upanje, ko 
ga najbolj potrebuje; mu vliješ vere, ko mu že skoraj 
usahne; mu daš nauke, ki mu spremenijo pogled 
na svet; mu poveš zgodbe, ki ga naredijo (še) 
boljšega človeka. To je čarobnost knjige.

Ob tem se zavedamo velike odgovornosti – 
odgovornost do podajanja informacij, ki preko 
knjige vplivajo na ljudi in okolje, pa tudi 
odgovornost do slovenske besede. Večji vpliv ko 
ima, večja je tudi odgovornost, ki jo nosi s seboj.

Dokler pišemo, bo obstajala naša kultura. Dokler 
pišemo, obstajamo – večno (če se malo poetično 
izrazimo).

Pomembno!
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I’m a writer.

Anything you do
or say may be
used in a story.



Naj tvojo knjigo
spozna čim več ljudi!
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Večina pisateljev ima največji izziv pri prodaji in promociji knjig. A na žalost je 
tako, da najbolj prodajana knjiga ni vsebinsko najboljša, ampak najbolj 
promovirana. Tudi če bi si želeli, da bi prodajni rezultati bili premo sorazmerni 
s kvaliteto knjige, temu ni tako. Zato je pomembno, da kot avtor vsaj v 
začetku pokažeš svojo knjigo trgu. Najdi način promocije, ki ti ustreza. 

Pravijo, da mora potencialni kupec povprečno 7-krat videti knjigo, preden se 
odloči za nakup. 

Opažanje: Če si želiš izdati knjigo predvsem 
zato, da boš zaslužil  – raje ne piši knjig. Če je to 
resnično tvoja goreča želja – potem ’just do it’!
Naj s tabo podelim nekaj nespodbudne statistike:

V Sloveniji je vsako leto izdanih 5500 do 6000 knjig prve izdaje. Povprečna 
prodaja knjige v Sloveniji je približno 350 izvodov*.

“Morate vedeti, da je 1000 prodanih izvodov v Sloveniji že zelo velik uspeh 
in zagotovo bestseller. V bistvu je že 600 prodanih izvodov daleč nad 
povprečjem. Nažalost.“ Miha Mazzini

Če upoštevamo, da knjiga v povprečju stane približno 20 evrov, da polovico 
tega zneska pripade distribuciji, že najmanj nadarjeni matematiki takoj 
ugotovijo, da to ni ravno najbolj rastoča panoga, v katero bi bilo smiselno 
vstopiti zaradi velikega potenciala in morebitnih zaslužkov. 

Te zanima skrivnost, kaj je skupnega vsem res uspešnim ljudem (pri čemer 
meni uspeha ne pomenijo zgolj številke, temveč človek kot celota)? Vsi radi 
počnejo to, kar počnejo. In bi to počeli, tudi če za to ne bi bili plačani. Če tem 
ljudem propade celotno podjetje, bodo še vedno počeli to, kar počnejo 
sedaj. 

* Podatek iz knjige Založniški standardi.
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Če ti pisanje pomeni strast in veselje, potem se požvižgaj na zgornjo statistiko in jo 
uženi v kozji rog, bi rekel Kekec, ter pomisli na zgodbe J. K. Rowling in podobnih 
avtorjev.

Če se obremenjuješ z mislijo: »Pisanje knjig ‒ to se ne izplača ...«, ti zelo priporočam 
branje knjige Virusi Slovenije>>, strani od 19 do 24.

Ne zanašajte se na ljudi, ki rečejo, da komaj 
čakajo vašo knjigo in da jo ZAGOTOVO kupijo 
TAKOJ. Super, lepo je, da imate takšne ljudi, a 
naj vam predstavljajo nekakšen »cukrček«, 
dodatna naročila, ki vas razveselijo, ne pa 
nekaj, na kar bi se zanašali. 

Določene knjige se morda res prodajajo same od sebe (čeprav tudi o tem zelo 
dvomimo). Morda, če ste Boris Cavazza ali Jan Plestenjak. Pa še to na temeljih 
mnogoletnega dela. 

Tudi v promocijo knjig, kot so te o Harryju Potterju in nekih barvah sive, ki so zdaj 
priljubljene, so vložili mnogo sredstev.

Dobra vsebina pomaga, da se knjiga na poznejši stopnji hitreje širi med ljudmi in 
dolgo ostane zanimiva na trgu. A na samem začetku boš ne glede na vsebino 
moral mnogo narediti na ravni promocije. Težko boš pomagal mnogo ljudem, tudi 
če imaš revolucionarno vsebino, če bo za knjigo vedelo le 50 ljudi.

He said:

I sometimes
remember

him when I’m
buying

new books

“BOOKS
OR ME”

Opažanje: Nobena knjiga se ne prodaja sama
od sebe. 

Opažanje: Ne zanašajte se
na: „Komaj čakam, da jo
kupim!“

https://www.petraskarja.com/virusi-slovenije-2/
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I sometimes
remember

him when I’m
buying

new books

Ko avtorji prejmemo vprašanje, zakaj mislimo, da se bo 
knjiga dobro prodajala, mnogokrat pomislimo prav na to – 
ker je pač vrhunska in ljudem res lahko spremeni življenje! 

Naj te razočaram – o tem je prepričan kar vsak avtor knjige. 
In prav je tako, da imamo tako prepričanje o svoji knjigi. 
Vendar zato tega ne uporabljaj kot sredstvo za 
prepričevanje.

Primer: Če želiš prepričati založnika, da izda tvojo knjigo, ga 
ne prepričuj z argumentom, da je vsebina tvoje knjige 
revolucionarna, da spreminja življenja in svet ‒ verjetno to 
posluša vsak dan od različnih avtorjev. Po vsej verjetnosti bo 
le zavil z očmi.

Založbo zanima le eno – kakšno je zagotovilo, da se ji bo 
povrnila njena naložba v tvojo knjigo. Prepričal jo boš lahko 
s tem, da ji poveš, koliko boš sam doprinesel k promociji 
knjige, koliko imaš svojih sledilcev, koliko e-naslovov ljudi, ki 
jim pošiljaš novice, kolikokrat letno se pojaviš na kakšnem 
seminarju, dogodku, kolikokrat boš medijsko izpostavljen ... 
To jo zanima. To so zanjo pokazatelji, na katere se lahko 
zanaša. Ne zanima jo prav veliko vsebina tvoje knjige ... Vsaj 
na začetku ne.

Sicer pa – midva veva, da sta vsebini moje in tvoje knjige res 
revolucionarni, kajne? :)

Opažanje: Vsi smo prepričani, da je
naša knjiga vrhunska in da jo mora
prebrati vsakdo! 

»Books are like mirrors: if a fool looks in,
you cannot expect a genious to look out.«

J. K. Rowling
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Razmisli, komu bi lahko ponudil večje količine knjig. Če prodajaš le eno po eno, 
je do tisoč knjig mnogo korakov. Če pa najdeš poti, kako v neki sistem vključiti 
100, 200 knjig hkrati, kmalu stopiš na stopničko 1000 prodanih izvodov.

Morda se dogovoriš s katero od revij (primer paketov knjig Ameriški milijonarji so 
spregovorili in revija Ženski svet). Dostikrat podjetja naročijo knjige za poslovna 
darila ali darila na kakšnih dogodkih. Tudi šole kupujejo več knjig za svoje 
odličnjake. Prav tako zavodi, društva, občine … 

Opažanje: Kje bi kupili več knjig naenkrat?

Če boš delal tako, kot od avtorja knjige pričakuje okolica, množice, družba, ali, 
reciva drugače – tako, da boš normalen, potem boš prodal toliko, kot prodajo vsi 
»normalni« avtorji knjige, torej približno 350 izvodov. Če gre množica v desno, je 
priložnost na levi strani. Ponavadi je tako.

Morda je ta pot težja, a rezultati so neprimerljivo boljši.

Opažanje: Bodi drugačen od pričakovanega.

Naredi si spletno stran. Svojo. Bodi aktiven na družbenih omrežjih. Tu ni 
vprašanja, samo naredi to.

Ni pomembno, kakšno mnenje imaš o Facebooku – za promocijo je več kot 
odličen! Tudi ni pomembno, ali imaš rad elektroniko, virtualni svet ... Časi so 
takšni, da če te ni na spletu, kot avtor knjige ne obstajaš. Tu ni kaj veliko dodati ... 

Opažanje: Če te ni na spletu, ne obstajaš.



Vsako leto se določena sredstva porazdelijo med 
avtorje knjig, katerih knjige so med najbolj 
izposojenimi v tistem letu. Podatke objavijo 
februarja za preteklo leto. Vsak avtor mora sam 
izpolniti vlogo za prejem knjižničnega 
nadomestila. Več informacij dobiš na spletni 
stran JAK-a (Javna agencija za knjigo).

Khm … Še malo moralne subjektivne pridige: 
Knjige, ki so nam všeč, vedno kupujemo. Iz 
spoštovanja do avtorja. In zato, ker verjamemo, da 
s tem podpiramo »našo« panogo. Kdo jo bo 
podpiral, če ne prav mi, ki delujemo v tej panogi?

Knjižnično
nadomestilo

Upoštevaj najbolj preproste, a izjemno 
pomembne stvari, na katere (pre)mnogokrat 
pozabimo – malo se nasmej, reci prosim, poglej 
natakarja v oči in reci hvala, vprašaj sogovornika 
‘Kako si?ʼ, pomagaj starki dvigniti kovček, poberi 
papirček s tal, bodi vljuden, pošten, prijazen, 
včasih koga pohvali in nauči se poslušati in 
vprašati za nasvet. Povsem smiselne stvari, ki jim 
je dana premajhna teža.

Preprosto – bodi dober človek. Bodi do drugih 
tak, kot želiš, da so drugi do tebe.

Ljudje kupujemo od ljudi, ki so nam všeč.

Nihče ne mara nadutih ʻpametnjakovičevʼ.

Največja skrivnost
uspeha?
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Sedaj pa 
pogumno na to 

pot pisateljevanja! 
Pot je zanimiva, 

včasih 
razburkana, 

drugič lahkotna, 
na trenutke 

skrivnostna, za 
nekatere večna ... 

a nikoli 
dolgočasna!

Se že veselimo 
novih knjig na 

policah knjigarn!



Ekipa Založbe

P.S.: POKUKAJ ŠE NA SPLETNO STRAN
WWW.ZALOZBA5KA.COM, KJER JE NEKAJ
ČUDOVITIH KNJIG SLOVENSKIH
TALENTIRANIH PISATELJEV.
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