
Ljubljana, 5.11.2018 
 

ZAPISNIK 
 
15. seje UO Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev, dne 24. oktobra 2018 ob 14.00 uri, v 
prostorih GZS Dimičeva 13, sejna soba v 5. nadstropju. 
Prisotni: Bojan Švigelj, Janez Miš, Franc Kelih, Marko Ručigaj, Zdravko Kafol 
Odsotni: Maruša Kmet, Rudi Zaman, Helena Kraljič, Iva Premerl, Tone Rode 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 14. seje UO ZKZK 
2. Dogovor o oblikovanju panožnega dokumenta/seznama zahtev/predlogov za 

vladno/medresorsko lobiranje 
3. Problematika Odbora za učbenike ZKZK 
4. Obravnava/potrditev Poslovnika UO SKS 
5. Določitev člana skupne pogajalske skupine GZS za pogajanja s SAZORjem 
6. Razno 
 

Sejo je vodil predsednik UO ZKZK Bojan Švigelj, ugotovil je, da je seja sklepčna.  
 
Ad. 1. Zapisnik 14. seje UO ZKZK je potrjen. V zvezi s pobudo založbe Pasadena, da ZKZK 
pozove člane k sodelovanju pri nadgradnji sodobnih referenčnih zbirk slovenskega jezika 
(npr. Gigafida), prepušča UO ZKZK to morebitnim interesom posameznih založb. 
Ad. 2. Člani UO so se strinjali, da je potrebno na vseh nivojih lobiranja izpostaviti predvsem 
panožne prioritete, ki imajo praviloma finančni značaj in posledice. To so 1. Ničelna stopnja 
DDVja na knjige (pismo predsedniku Vlade z našimi stališči, se pošlje v sopodpis stanovskim 
organizacijam), 2. Knjižnično nadomestilo za založbe (direktor pripravi akcijski načrt 
delovanja. Zelo pomembno je imeti transparentne odnose z DSP), in 3. Davčna olajšava za 
nakup knjig. Poleg tega je pomembno po 4 in 5, da ostanejo knjigarne prodajna mesta za 
učna gradiva in nacionalna knjižna kampanja. Direktor ustrezno preoblikuje seznam. 
Ad. 3. UO ZKZK poziva predsednika Odbora za učbenike, Miha Kovača, da skliče sejo Odbora 
in sestavo uskladi z aktualnim stanjem. 
Ad. 4. V Poslovniku SKS je potrebno izpustiti vsa konkretna imena in številke in ga takega še 
enkrat sprejeti na UO SKS. 
Ad. 5. ZKZK zaradi konflikta interesov svojega člana v pogajalsko skupino GZS za pogajanja s 
SAZORjem ne bo predlagala. 
Ad. 6 

 Na naslednjo sejo UO ZKZK povabimo direktorico JAKa, Renato Zamida.  

 ZKZK podpira pismo slovenskega PENa o svobodi govora, na pobudo Tanje Tuma 

 Direktor urgira za odgovor IPAe v zvezi z zamrznitvijo članstva ZKZK 

 
 
Bojan Švigelj, predsednik UO ZKZK 
Zapisal Zdravko Kafol 
 

 


