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1. Vprašanje:  Ali bo pogodbeni partner prejel podatke o dosedanji prodajni mreži? 

Prodajna mesta so javno objavljena na spletnem naslovu http://ifeelslovenia.org/ . 

 

2. Vprašanje: Ali se lahko kasneje v obdobju veljavnosti pogodbe izdelki menjajo? Izključijo, 

če prodaja ni uspešna in nadomestijo z novimi, za katere tržna raziskava pokaže, da bi bili 

bolj zanimivi? 

Da, ob prehodnem soglasju Slovenske turistične organizacije.  

 

3. Vprašanje:  Pri točki 4.3 na stani 6 morata biti priložena obrazca 6 in 9. pri 9 piše 

Licenčnina, promocija in spletna prodaja . Obrazec 9 je potrdilo reference strokovnjaka. 

Kateri obrazec priložimo poleg obrazca 6? 

Prišlo je do tiskarske napake. Dokazilo za vsebino obravnavano v točki 4.3. (Prodajna mreža) 

je izpolnjen Obrazec 6: Prodajna mreža in izpolnjen Obrazec 11: Licenčnina, promocija in 

spletna prodaja.  

 

4. Vprašanje:  Pri točki 4.5 ponovno obrazec 9 Licenčnina, promocija in spletna prodaja – je 

tukaj mišljen obrazec 11?  

Prišlo je do tiskarske napake. Dokazilo za vsebino obravnavano v točki 4.5. (Drugi pogoji) je 

izpolnjen Obrazec 11: Licenčnina, promocija in spletna prodaja.  

 

5. Kako so pri ponudniku, ki ni izbran, zaščitene izvirne ideje, ki jih ponudi? V primeru, da 

kot ponudnik ne bi bili izbrani, bi izvirno idejo namreč tržili sami in ne bi želeli, da jo trži 

izbrani ponudnik. V primeru, da bi bili izbrani, bi seveda skladno z razpisnimi pogoji avtorske 

pravice po izteku pogodbe prenesli na naročnika. 

Ideja po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah sicer ni avtorsko zaščitena, bo pa izbrani 

ponudnik tržil izdelke linije I FEEL SLOVENIA, ki bodo v skladu z njegovo idejno zasnovo 

kreativnih grafičnih rešitev oz. ki bo v skladu vsebinsko nadgrajeno idejno zasnovo kreativnih 

grafičnih rešitev, ki jo bo STO naknadno izvedel z izbranim izvajalcem za izvedbo storitev 

oblikovanja. Vsak izmed sodelujočih subjektov mora zagotavljati, da je avtorsko delo, ki ga bo 

ustvaril njihovo, oz. da imajo na ustvarjenem avtorskem delu vse ustrezne avtorske pravice. 

Naj še pojasnimo, da bo STO z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o prenosu avtorskih 

pravic na STO sočasno s sklenitvijo podlicenčne pogodbe. 

http://ifeelslovenia.org/

