
Pogoji in navodila Storitve SMS  

 

I. SPLOŠNO  

 

Naslednji izrazi v Pogodbi imajo pomen, kot je zanje določen v nadaljevanju te točke:  

 Storitev SMS pomeni storitev SMS donator Enostavno pomagam (končni prejemnik).  

 Cena donacije: 1 EUR 5 EUR  

 Ključna beseda za donacije v višini 1 EUR je (ena beseda, brez preslednic): ENOSTAVNO1.  

 Zahvalno besedilo, ki ga uporabnik prejme v odgovor na poslano ključno besedo donacije v 

višini 1 EUR: Hvala, ker ste enostavno pomagali. Skupaj zmoremo več! Humanitarno društvo 

Enostavno pomagam.  

 Ključna beseda za donacije v višini 5 EUR je (ena beseda, brez preslednic): ENOSTAVNO5.  

 Zahvalno besedilo, ki ga uporabnik prejme v odgovor na poslano ključno besedo donacije v 

višini 5 EUR: Hvala, ker ste enostavno pomagali. Skupaj zmoremo več! Humanitarno društvo 

Enostavno pomagam.  

 Spletni naslov prejemnika, na katerem bo le- ta objavil Pogoje in navodila Storitve SMS: 

www.enostavnopomagam.eu  

 Kontaktni podatki osebe, ki bo na voljo glede splošnih vprašanj storitve:  

Milan Ninić  

070/780-822   

enostavnopomagam@gmail.com  

  

Prejemnik izvaja Storitev SMS v sodelovanju z družbo A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. 

d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana.  

 

Namen Storitve SMS je zbiranje sredstev za končnega prejemnika, kot je opredeljen v točki I te 

Priloge. Družba A1 bo vsa zbrana sredstva iz naslova plačljivih dohodnih sporočil SMS (v okviru 

Storitve SMS), t.j. donacije v višini 1 EUR ali 5 EUR, v skladu s Pogodbo v celoti nakazala na TRR 

prejemnika, kot donacije A1 naročnikov in uporabnikov A1 predplačilnega sistema.  

 

Pri Storitvi SMS lahko sodelujejo vsi A1 naročniki in uporabniki A1 predplačilnega sistema (v 

nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih SMS 

sporočil. Za prenos SMS sporočil veljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih 

storitev za pravne osebe in podjetnike, Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih 

storitev za potrošnike in Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev družbe A1.  

 

Uporabniki A1 predplačilnega sistema lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na računu 

pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverite, če je stanje 

na računu dovolj visoko.  

 

II. TRAJANJE STORITVE  

 

Storitev SMS oz. obdobje zbiranja sredstev bo potekalo od 1.12.2019 do 31.12.2020.  

 

III. NAČIN IN PRAVILA SODELOVANJA  

 

Pri Storitvi SMS lahko sodelujejo vsi A1 naročniki in uporabniki A1 predplačilnega sistema, katerih 

mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih SMS sporočil. Za prenos SMS sporočil 

veljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev družbe A1 d. d. 

 

Uporabniki A1 predplačilnega sistema lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na računu 

pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverite, če je stanje 

na računu dovolj visoko. 

 

Uporabnik sodeluje pri Storitvi SMS tako, da pošlje SMS sporočilo s ključno besedo na številko 

1919 (odhodno SMS sporočilo). 

 



Uporabnik dobi na svoj mobilni telefon SMS sporočilo z zahvalo o donaciji prejemniku (dohodno 

SMS sporočilo). 

 
 
Tipi in cene dohodnih SMS sporočil  

 

Tipi posameznih 
dohodnih SMS sporočil, 
ime SMS sporočila, ki se 
bo prikazoval na računu 
ter cena SMS sporočila 

za uporabnika. Uporaba 
storitve  

Ključne 
besede in 
ukazi  

Namen SMS sporočila  Cen
a  

DD
V  

Ključna beseda  Sistemsko 
sporočilo  

Sistemsko sporočilo  0  22 
%  

Ključna beseda  Zahvalno 
besedilo  

Obvestilo o donaciji v okviru 
Storitve SMS  

0  22 
%  

Ključna beseda  ENOSTAVNO1  Donacija v okviru Storitve SMS  1 

EUR  

0 %  

Ključna beseda  ENOSTAVNO5  Donacija v okviru Storitve SMS  5 

EUR  

0 %  

Cene vključujejo DDV.  
 
Cene za odhodna SMS sporočila:  
Vsako odhodno SMS sporočilo uporabnika = po vsakokrat veljavnem ceniku A1,  

 
Cene za različna dohodna SMS sporočila:  
Posredovani SMS-i uporabniku = 1 EUR ali 5 EUR  
Brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t. i. Sistemska sporočila, Obvestilo o donaciji):  
- obvestilo pred pričetkom oz. ob prenehanju  

 


