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Pravila za bralno-spodbujevalno akcijo NaBERI minute 
 
 

1. Trajanje in obseg 
 
Organizator nacionalne bralno-spodbujevalne akcije NaBERI minute (v nadaljevanju NaBERI minute ali 
akcije) je Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MKL ali 
organizator). Namen  akcije je promocija in spodbujanje branja s seštevanjem minut, ki jih sodelujoči 
namenijo branju od 1. maja 2022 do 31. decembra 2022. MKL ima pravico do spremembe trajanja 
akcije. 
 
Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni, na način, da jih bo MKL seznanila z nagrado na podatke, ki so 
jih navedli v prijavi. MKL bo o nagrajencih naredila zapisnik.  
 
 

2. Sodelujoči v nagradnem žrebanju 
 
V letnem nagradnem žrebanju, v katerem se bodo izžrebale glavne nagrade, lahko sodelujejo vse fizične 
osebe, ki bodo oddale izpolnjen obrazec v obdobju od 1. maja 2022 do vključno 31. decembra 2022.   
 
V občasnih etapnih nagradnih žrebanjih, v katerih se bodo izžrebale nagrade za etapne cilje, lahko 
sodelujejo vse fizične osebe, ki so oddale izpolnjen obrazec v času trajanja posamezne etape, ki je 
odvisna od doseganja posameznih ciljev, ki bodo objavljeni na spletni strani MKL.  
 
Fizična oseba mora v obrazec obvezno vnesti številko svoje članske številke (če je član MKL), 
elektronski naslov, datum branja in število minut branja, ki ne sme biti daljše od 360 minut dnevno.   
 
Članstvo v MKL ni pogoj za sodelovanje. V primeru, ko obrazec odda fizična oseba, ki ni član MKL, 
mora na obrazcu pustiti kontaktni podatek (elektronski naslov), na katerem bo dosegljiva za nadaljnja 
dogovarjanja o nagradi in njenem prevzemu. V kolikor oseba ne odda ne članske številke ne 
elektronskega naslova, ne more sodelovati v nagradnem žrebanju, lahko pa sodeluje z oddajo prebranih 
minut. 
 
 

3. Nagradni sklad 
 

MKL bo v akciji NaBERI minute podelila nagrade, in sicer tri glavne nagrade za letno žrebanje ter po 

eno nagrado za vsakokratno dosego etapnih ciljev.  

Glavna nagrada: 

MKL bo izžrebala tri nagrajence, katerim bo podelila tri glavne nagrade. Nagrada za nečlana MKL je 

enoletna brezplačna članarina v MKL, nagrada za člana MKL pa je možnost  predlaganja nakupa enega 

naslova knjige in možnost prve izposoje te knjige za nagrajenca.   

V kolikor nagrajenec za nakup predlaga knjižni naslov, ki se ne sklada s pravili o upravljanju knjižnične 

zbirke MKL (npr. imamo doseženo maksimalno število enot posameznega naslova, ne ustreza kriterijem 

za izbor gradiva), lahko nagrajenec predlaga drug ustrezen naslov. 

Nagrade za etapne cilje: 

MKL bo po vsakem izpolnjenem etapnem cilju, ki bo objavljen na spletni strani www.mklj.si  izžrebala 

etapnega nagrajenca. Nagrada za etapnega nagrajenca je popust pri članarini, ki velja tako za nove kot 

tudi za stare člane MKL. Popust pri članarini je potrebno uveljavljati v roku 1 leta od pridobitve pravice 

do popusta, sicer pravica do popusta preneha veljati.  

V kolikor nagrajenec v roku 30 delovnih dni od prejema obvestila o nagradi ne posreduje podatkov 

katere zahteva MKL, se šteje, da se je nagradi odpovedal.  

http://www.mklj.si/
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Prejete nagrade ni mogoče zamenjati, ni prenosljiva, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. 

 

4. Izvedba 
 
Za izvedbo nagradne igre skrbi odbor v sestavi:  

- Veronika Rijavec Pobežin (vodja), 
- Irena Fleimisch Bezlaj (član), 
- Gregor Vuga (član) in 
- Barbara Marinčič (član). 

 
MKL si pridržuje pravico zmenjati vodjo in člane odbora, v kolikor zato obstajajo utemeljeni razlogi (npr. 
bolezen, odsotnost, itd. ). 
 
 

5. Žrebanje in zapisnik nagradnega žrebanja 
 
Nagradno žrebanje za glavno nagrado bo 5. januarja 2023.  
 
V nagradnem etapnem žrebanju lahko le enkrat sodeluje vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje. Prav 
tako v glavnem nagradnem žrebanju sodeluje fizična oseba le enkrat, pri čemer prejem nagrade v 
etapnem žrebanju ne izključuje pravice do sodelovanja v glavnem žrebanju.  
 
Nepopolni obrazci oz. prijave ne bodo uvrščeni v žrebanje. O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki 
vsebuje naslednje podatke: podatke o žrebanju, dejstvo ali je žrebanje etapno ali je žrebanje za glavno 
nagrado, datum in kraj žrebanja, prisotnost članov odbora, potek žrebanja in podatek o nagrajencih. 
Zapisnik podpišejo vsi člani odbora, vključno z vodjem. Zapisnik je dostopen na vpogled v prostorih MKL 
na naslovu: Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana.  
 
 

6. Obveščanje nagrajencev 
 
Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen pisno, na kontaktne podatke, ki jih je navedel v prijavnem 
obrazcu. Prevzem nagrade je možen ob predložitvi osebne izkaznice ali z drugim dokumentom, na 
podlagi katerega MKL lahko ugotovi istovetnost osebe.  
 
V kolikor nagrajenec v roku nagrade ne prevzame, lahko MKL ponovi žrebanje za nagrado, ki ni bila 
prevzeta.  
 
 

 7. Davčne in druge obveznosti 
 
Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini. Obveznost plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme 
organizatorja. Organizator od navedene bruto vrednosti nagrade obračuna akontacijo dohodnine. 
Dobitniki nagrade ob prevzemu nagrade podpišejo izjavo, da so nagrado prejeli, v skladu z Zakonom o 
dohodnini predložijo davčno številko, podpišejo izjavo o strinjanju s plačilom akontacije dohodnine na 
dohodek in soglasje, da lahko njihove podatke pogledajo zainteresirane osebe. Organizator izpolni svojo 
obveznost izročitve nagrade z izročitvijo nagrade nagrajencu in plačilom vseh davkov in prispevkov. 
Organizator bo nagrajencu predal dogovorjeno nagrado in skladno z veljavno davčno zakonodajo in 
temi pogoji nagrajencu obračunal ustrezno akontacijo dohodnine ter izvedel njeno prijavo in plačilo. 
 
 

8. Rezultati nagradnega žrebanja 
 
Rezultati nagradnega žrebanja bodo vpisani v zapisnik, pri čemer bo organizator nagrajence o nagradi 
obvestil na kontaktne podatke, oddane v prijavnem obrazcu, in jih hkrati prosil za osebne podatke, da 
imena nagrajencev lahko objavi tudi na spletni strani www.mklj.si in v drugih medijih, katere uporablja 
MKL.  
 

http://www.mklj.si/
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Če izžrebanec ne navede oziroma ne posreduje svojih podatkov organizatorju, jih navede nepopolno ali 
če izžrebanca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali pa so z njegove strani kršena pravila tega 
projekta, izgubi pravico do nagrade. Od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade, 
organizator pa je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.  
 
Organizator si prav tako pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če ugotovi, da je udeleženec v igri 
sodeloval v nasprotju s temi pravili ali predpisi.  
 
Rezultati žrebanja v skladu s temi pravili so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 
 
 

9. Organizator hrani dokumentacijo v zvezi z izvedbo 
 
Vse prejete podatke organizator hrani v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi ter določbami o 
varovanju osebnih podatkov. 
 
 

10. Zasebnost in varstvo podatkov sodelujočih 
 
Organizator je zbiralec in upravljavec zbirke podatkov, ki jih prejme v okviru projekta. Navedeni podatki 
se zbirajo za namen oglaševanja branja (pri čemer brez privolitve organizator ne bo posredoval nobenih 
osebnih podatkov v javnost) in morebitnega prevzema  nagrad. Prijavitelj s prijavo jamči, da je 
posredoval prave in resnične podatke.  
 
V koliko bo prijavitelj izžreban, mora poleg podatkov iz 2. člena teh pravil posredovati organizatorju še 
svojo davčno številko in morebitne druge podatke, ki so potrebni za izročitev ter prevzem nagrade. 
 
Prijavitelj organizatorju dovoljuje:  
- da podatke in posredovane odgovore v projektu vpogleda in preveri;  
- da se njegovi kontaktni podatki ob prijavi shranijo na primeren način in da se uporabijo za 

potrebe tega projekta. 
 
S sodelovanjem v nagradnem žrebanju udeleženci nagradne igre dovoljujejo organizatorju zbiranje, 
obdelovanje in hranjenje posredovanih podatkov za namene in čas trajanja nagradnega projekta in 
žrebanja oziroma do izpolnitve vseh obveznosti iz projekta.  
 
Organizator jamči, da bo posredovane podatke uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov. Organizator se zavezuje, da posredovanih osebnih podatkov, razen ob pridobitvi privolitve 
posameznika ali v primeru izpolnitve predpisane obveznosti ali v primerih, ki jih opredeljujejo ta pravila, 
ne bo objavil ali posredoval tretjim osebam in da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov. 
Organizator bo podatke uporabljal izključno za namen, kot je razviden in opisan v teh pravilih. Sodelujoči 
lahko od organizatorja zahtevajo vpogled v svoje osebne podatke in morebitni popravek, dopolnitev ali 
spremembo le-teh in morebitni izbris, če podatki niso več potrebni in je potekel rok obvezne hrambe. 
 
 

11. Splošni pogoji sodelovanja 
 
Pogoj za sodelovanje je tudi, da se sodelujoči strinjajo s temi pravili in Pravili varstva in obdelave osebnih 
podatkov na podlagi privolitve posameznika, ki so objavljeni tudi na spletni strani www.mklj.si. 
 
Celotna pravila so objavljena na spletni strani www.mklj.si in so na vpogled tudi na sedežu organizatorja. 
Šteje se, da so sodelujoči s pravili seznanjeni, da na njih pristajajo in se zavezujejo, da jih bodo 
upoštevali. 
 
V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti so ta pravila prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi 
v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. 
 
 

12. Reševanje pritožb 
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Pritožba zoper rezultate nagradnega žrebanja ni mogoča.  
 
Vse ostale pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradnega žrebanja. V primeru utemeljenih 
pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.  
 

 
13. Drugi pogoji nagradnega žrebanja 

 
Organizator nagradnega žrebanja lahko pred izborom, med njim ali po njem izloči udeleženca, za 
katerega upravičeno domneva, da je posredoval nepravilne, neveljavne ali nepopolne podatke. 
Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. Vsak 
udeleženec s sodelovanjem v nagradnem žrebanju dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov. 
 
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove 
nagradno žrebanje, o tem mora prek spletne strani www.mklj.si obvestiti udeležence. V takšnem primeru 
udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.  
 
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil.  
 
Z objavo teh pravil prenehajo veljati Pravila za projekt NaBeri minute št. 515-9/2021-1, z dne 
11.11.2021, saj jih v celoti nadomeščajo ta pravila.  
 
 
 
Datum objave teh pogojev:  
 
 
 
Števila MKL:  515-9/2021-2 
 
Ljubljana, dne 26.04.2022 
 

Mestna knjižnica Ljubljana 
direktorica mag. Teja Zorko  

 


