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PROŠNJA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA SMS DONACIJE PREKO TELEMACHOVEGA 
OMREŽJA 
 
ki ga sklepata:  
TELEMACH d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana, identifikacijska št. za DDV: SI 66863627, matična št.: 5692229000, ki ga po 
pooblastilu zastopa Alen Osterman, direktor prodaje poslovnim uporabnikom (v nadaljevanju izvajalec oz. Telemach), in naročnik (kot sledi) 

 
Humanitarna organizacija: Društvo za pomoč ranljivim skupinam prebivalstva, 
Skrajšano ime: Društvo UP-ornik 
 
Kratek opis dejavnosti: Društvo UP-ornik pomaga najranljivejšim posameznikom na dnu 
družbe s prehranskimi boni, da jih nasitimo ali jim drugače pomagamo pri 
nezavidljivih situacijah, tudi s pomočjo, da se izognejo deložacijam  
 
Namen oziroma natančen opis zbiranja sredstev:  Pomoč najranljivejšim posameznikom 
na dnu družbe s prehranskimi boni in pomoč pri plačilih položnic najosnovnejših 
življenjskih potreb, pri čemer neplačniki niso postali po lastni krivdi, temveč resnični 
finančni nezmožnosti 
 
Ključna beseda, ki bo namenjena zbiranju finančnih sredstev: UPORNIK1 (če je možno bi 
prosili še za UPORNIK5) 
 
Zahvalno besedilo (lahko vključuje največ 160 znakov, vključujoč s presledki in drugimi ločili):  
Pravkar ste nekomu na robu obUPa s svojo srčnostjo ponudili roko UPanja.  Z vašo 
pomočjo bo obdržal dom in ne bo lačen. Hvala! Radi vas imamo! Društvo UP-ornik! 
 
Predvideni termin zbiranja sredstev: Neomejen (ker tudi namen za katerega zbiramo 
sredstva, najbrž žal ne bo nikoli presahnil) 

V primeru prekinitve akcije s strani katerekoli od pogodbenih strank, je potrebno 
prekinitev sporočiti pisno in vsaj mesec dni pred prenehanjem sodelovanja. 

Kontaktni podatki osebe za obračun sredstev (ime, priimek, telefon, faks številka in e-pošta): 
Boris Krabonja, tel:040-880-851, e-pošta: bkrabonja@gmail.com 
 
Kontaktni podatki osebe, ki bo splošno na voljo glede storitve:  
Boris Krabonja, tel:040-880-851, e-pošta: bkrabonja@gmail.com 
 
Spletni naslov društva: http://up-ornik.si/ 
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Priloga 1: 
Dokumenti, ki jih je potrebno priložiti k prošnji: 

- Potrdilo o vpisu v register humanitarnih organizacij pri pristojnem ministrstvu. 
- Status društva s katerega je razvidna dejavnost, ki jo društvo izvaja. 
- Dokument o vpisu v poslovni register Slovenije (AJPES). 
- Potrdilo o vpisu v davčni register Davčne uprave Republike Slovenije. 

 
Pomemebno: 

- Organizaciji pripada ena ključna beseda. 
- Zahvalni SMS mora biti pred začetkom nujno posredovan Telemachu, ki ga mora potrditi. 

Če oceni, da je sama narava sporočila lahko izrabljena vkomercialne namene, ima 
Telemach pravico, da ga zavrne. 


