
Ljubljana, 29.11.2018 
 

ZAPISNIK 
 
16. seje UO Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev, dne 28. oktobra 2018 ob 14.00 uri, v 
prostorih GZS Dimičeva 13, sejna soba v 4. nadstropju. 
Prisotni: Bojan Švigelj, Janez Miš, Franc Kelih, Iva Premerl, Rudi Zaman, Helena Kraljič, Matic 
Jurkošek (nad. M.K.), Zdravko Kafol 
Odsotni: Maruša Kmet, Tone Rode, Marko Ručigaj 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 15. seje UO ZKZK 
2. Finančni plan ZKZK 2019 
3. Razno (34. SKS/prvi vtisi, prednovoletni nagovor predsednika UO ZKZK in penina 

direktorja) 
 

Sejo je vodil predsednik UO ZKZK Bojan Švigelj, ugotovil je, da je seja sklepčna.  
 
Ad. 1. Zapisnik 14. seje UO ZKZK je potrjen 
Ad. 2. Finančni plan ZKZK 2019 je UO po razpravi potrdil.  

 Na naslednji seji UO ZKZK povabimo direktorico JAKa, Renato Zamida in člana sveta JAK, Mitja 
Lična. 

 Z odločitvijo o statusu v IPA počakamo po oddaji (1.2.2019) vprašalnika, ki ga je IPA 
poslala vsem članicam, o stanju in velikosti panoge. G. Jurkošek je izrazil interes 
Rokus Kletta, da ZKZK ostane v članstvu.  

 G. Jurkošek je izrazil namero Rokus Kletta, da le-ta ne sodeluje več v Odboru za 
učbenike ZKZK.  

 Prejeli smo odgovor MF v zvezi z ničelno stopnjo DDV, iz katerega izhaja, da ne 
nameravajo niti izenačiti davčni stopnji na tiskane in e-knjige, kaj šele znižati DDV. 
Potrebno je na vseh nivojih nadaljevati s pritiski.  

 Vtisi s pravkar končanega 34. SKS so pozitivni. Obisk, prodaja, odmevnost rastejo, 
probleme s premalo prostora bomo reševali z vsebinskim zaokroževanjem prostora 
sorodnih založb ter s ceno. Knjižni sejem bo dober takrat, ko bo dober posel (za 
obiskovalce, razstavljavce in organizatorja). 

 Predsednik je zaželel vsem članicam in članom UO ZKZK veliko uspeha pri njihovem 
delu v naslednjem letu, direktor pa se je zahvalil za dosedanje konstruktivno 
sodelovanje. 

 
Bojan Švigelj, predsednik UO ZKZK 
Zapisal Zdravko Kafol 
 

 

 


