Na osnovi določil Splošnih pogojev delovanja slovenskega knjižnega trga (UL RS št. 72/04)
in v smislu več kot poldrugo stoletje trajajočega izročila Mohorjeve družbe
Društvo Mohorjeva družba, Prešernova 23, Celje, in Celjska Mohorjeva družba d. o. o.,
Prešernova 23, Celje (v nadaljevanju: Ustanovitelj), ukinjata do sedaj veljavna pravila
Knjižnega kluba Celjske Mohorjeve družbe, sprejeta 24. 12. 2004, in sprejemata naslednja

Pravila Mohorjevega knjižnega kluba
1. Člani Mohorjevega knjižnega kluba (v nadaljevanju: Klub) so lahko polnoletne osebe,
državljani Republike Slovenije ali tuji državljani, ki so vsakokratni naročniki Redne
zbirke, ter poverjeniki Ustanovitelja. Mladoletna oseba lahko postane član Kluba, če
priloži izjavo, ki jo podpišejo njeni starši ali skrbniki.
2. Član knjižnega kluba postane fizična ali pravna oseba praviloma z naročilom oziroma s
plačilom letne Redne zbirke, ki jo izdaja Ustanovitelj.
3. Članstvo v Klubu za naročnike Redne zbirke traja eno koledarsko leto, od 20. novembra v
letu, ko izide naročena zbirka, do 20. novembra sledečega leta.
4. Članstvo se obnovi s ponovnim naročilom na Redno zbirko oziroma se ga z nakupom
Redne zbirke obnavlja vsako leto na novo.
5. Članstvo v Klubu preneha, če ga član ne obnovi v skladu s temi Pravili ali s pisno
utemeljenim sklepom Ustanovitelja, kadar član s svojim ravnanjem škodi ugledu
Ustanovitelja.
6. Naloga članov je, da uresničujejo kulturno izročilo Ustanovitelja in si prizadevajo
pridobivati nove člane Kluba oziroma naročnike Redne zbirke.
7. Člani Kluba so upravičeni do 10-odstotnega popusta pri nakupu knjig Ustanovitelja.
Popusti za člane veljajo pri naročanju po telefonu, pošti, elektronski pošti, internetu
(www.mohorjeva.org) ali nakupu v prodajalnah Ustanovitelja v Celju in v Ljubljani (v
skladu z Zakonom o enotni ceni knjige (ZECK) popust ne velja prvih šest mesecev od
izida oz. začetka prodaje posamezne knjige).
8. Popusti se ne seštevajo in ne veljajo za učbenike, pratiko, knjige s popusti, posebne
ponudbe in prednaročniške cene ter izdaje, ki jih Ustanovitelj jasno označi kot izločene iz
klubske ponudbe.
9. Član Kluba mora svoje članstvo ob nakupu dokazovati z veljavno člansko izkaznico. Pri
pošiljanju pošiljk po pošti nosi strošek, ki ga zaračunava pošta, član, ostale stroške pa
Klub.

10. Mohorjev knjižni klub se obvezuje, da bo članu ob izidu letne Redne zbirke na
dogovorjeni način dostavil naročeno zbirko z vključenim letnim knjižnim katalogom in
člansko izkaznico.
11. Klub si pridržuje pravico do spremembe cen, tehničnih in vsebinskih podatkov, ki bi bili
zaradi tiskarskih ali drugih napak ter v primeru višje sile in drugačnih pogojev v knjižnem
katalogu ali na spletnih straneh napačno navedeni.
12. Klub vodi upravitelj, ki skrbi za nemoteno delovanje, izpolnjevanje pravil in
uresničevanje poslanstva Ustanovitelja.
13. Pravila Kluba so objavljena na spletnih straneh Ustanovitelja (www.mohorjeva.org) in so
dostopna na sedežu Ustanovitelja.
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