
 

PRILOGA 1 SPREMENI(Vpišite Ključno besedo brez zneska)_OD 1. 2. 2023 (Vpišite začetek izvajanja)DO nadaljnjega 
(Vpišite konec izvajanja) 

 

Opredelitev Storitve SMS donacija 

 

I. SPLOŠNO 

 

 Organizator Storitve SMS donacija: Slovenska filantropija, združenje za promocijo 

prostovoljstva. 

 Cena Donacije (ustrezno označi): 

 

1 EUR 

 

 5 EUR 

 

 10 EUR 

 Ključna beseda za Donacije v višini 1 EUR je (ena beseda, brez preslednic; priporočeno je, da se  

na koncu Ključne besede doda znesek Donacije (1), npr. POMOC1):      . 

 Zahvalno besedilo, ki ga Donator prejme v odgovor na poslano Ključno besedo Donacije v višini 

1 EUR (omejitev dolžine besedila je 160 znakov - vključujoč preslednice; prosimo ne uporabljajte 

šumnikov in posebnih znakov):      . 

 Ključna beseda za Donacije v višini 5 EUR je (ena beseda, brez preslednic; na koncu Ključne 

besede se obvezno doda tudi znesek Donacije (5), npr. POMOC5): SPREMENI5. 

 Zahvalno besedilo, ki ga Donator prejme v odgovor na poslano Ključno besedo Donacije v višini 

5 EUR (omejitev dolžine besedila je 160 znakov - vključujoč preslednice; prosimo ne uporabljajte 

šumnikov in posebnih znakov): Mali koraki ustvarjajo velike spremembe. Hvala, ker podpirate 

programe Slovenske filantropije. 

 Ključna beseda za Donacije v višini 10 EUR je (ena beseda, brez preslednic; na koncu Ključne 

besede se obvezno doda tudi znesek Donacije (10), npr. POMOC10):      . 

 Zahvalno besedilo, ki ga Donator prejme v odgovor na poslano Ključno besedo Donacije v višini 

10 EUR (omejitev dolžine besedila je 160 znakov - vključujoč preslednice; prosimo ne 

uporabljajte šumnikov in posebnih znakov):      .Namen Storitve SMS donacija:      . 

 Spletni naslov Organizatorja, na katerem bo le-ta objavil Posebne pogoje za uporabo Storitve 

SMS donacija za Donatorje v skladu s Prilogo 2:      . 

 Kontaktni podatki kontaktne osebe Organizatorja, ki bo na voljo za splošna vprašanja glede 

Storitve SMS donacija: 

Marjeta Lužnik (ime in priimek) 

069 954 197 (telefonska številka) 

Marjeta.luznik@filantropija.org (elektronski naslov). 

 Kontaktni podatki kontaktne osebe Organizatorja, ki bo na voljo za vprašanja glede obračuna 

Storitve SMS donacija (če je za obračun zadolžena ista oseba kot za splošna vprašanja, ponovno 

navajanje podatkov ni potrebno): 

      (ime in priimek) 

      (telefonska številka) 

      (elektronski naslov). 

 Družba A1 Slovenija bo vse zbrane Donacije iz naslova plačljivih dohodnih SMS sporočil, t.j. 

Donacije v višini 1 EUR,5 EUR ali 10 EUR, v celoti nakazala na TRR Organizatorja. 

 

II. TRAJANJE STORITVE 

 

Storitev SMS donacija  bo potekala od 1. 2. 2023 do nadaljnega. 

 

III. NAČIN IN PRAVILA SODELOVANJA  

 

1. Donator sodeluje pri Storitvi SMS Donacija tako, da pošlje SMS sporočilo s Ključno besedo, kot 

je opredeljena v točki I. te Priloge 1 na številko 1919 (odhodno SMS sporočilo). 



 

2. Donator dobi na svoj mobilni telefon SMS sporočilo z zahvalo za Donacijo (dohodno SMS 

sporočilo).  

 

 

 

IV. TIPI POSAMEZNIH SMS SPOROČIL, NAMEN SMS SPOROČILA TER CENA SMS 

SPOROČILA ZA DONATORJA  

 

Ključne besede in ukazi Namen SMS sporočila Cena  DDV  

Zahvalno besedilo Obvestilo o Donaciji v okviru Storitve SMS 

donacija 

0 22 % 

      Donacija v okviru Storitve SMS donacija 1 EUR 0 % 

Mali koraki ustvarjajo velike 

spremembe. Hvala, ker 

podpirate programe Slovenske 

filantropije. 

Donacija v okviru Storitve SMS donacija 5 EUR 0 % 

      Donacija v okviru Storitve SMS donacija 10 EUR 0% 

 

 

 

V Ljubljani, dne 24. 1. 2023 

 

Organizator: Slovenska filantropija 

Franc Zlatar, izvršni direktor 

 

_________________________ 
žig in podpis Organizatorja 
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