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Splošno 

Spletni portal Intervencije.net je dosegljiv na naslovu https://www.intervencije.net 

Podporo uporabnikom sistema nudimo na elektronskem naslovu: info@intervencije.net. 

Uporabnik, kateremu je bilo dodeljeno uporabniško ime in geslo, se strinja s »Splošnimi pogoji za 

uporabo sistema Intervencije.net«. 

SMS pozivnik je aplikacija, ki ob prejetem kratkem sporočilu le-tega pregleda in če odgovarja 

pogojem, na e-sporočilo prične opozarjati na način, kot bi vas opozarjal pozivnik. Hkrati imate 

možnost uporabe treh različnih gumbov, s katerimi lahko avtomatsko pokličete določeno številko ali 

pa pošljete SMS sporočilo. V osnovi je SMS pozivnik prirejen in nastavljen za portal 

Intervencije.net, ki ga uporablja čedalje več prostovoljnih in poklicnih gasilcev v Sloveniji. 

Aplikacija SMS pozivnik ima malo nastavitev in je zelo enostaven za uporabo. (Omersa, 2018) 

Aplikacija je na voljo v Google Play trgovini. 

Avtor aplikacije je Gregor Omersa s.p.  

Spletna stran avtorja: https://www.g-rega-sp.si/SMSpozivnik.aspx 

 

https://www.intervencije.net/
mailto:info@intervencije.net
https://www.g-rega-sp.si/SMSpozivnik.aspx
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Navodila 

Namestitev 

V Google Play trgovini poiščite aplikacijo »SMS Pozivnik«. 

Namestite aplikacijo in jo odprite. 

Vse nastavitve aplikacije so že prirejene spletnemu portalu 

Intervencije.net. Ničesar vam ni potrebno spreminjati! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavitve za delovanje v ozadju 

Kadar aplikacija ni zagnana (večina primerov), mora manjši del aplikacije še vedno teči v ozadju, da 

lahko prestreže SMS sporočilo. Novejši operacijski sistemi izvajanje aplikacije v ozadju zaustavijo, 

kadar se telefon postavi v način »spanje«. Zato je potrebno aplikaciji SMS Pozivnik to preprečiti, če 

želite, da se bo aplikacija aktivirala v primeru prejetega intervencijskega sporočila. 

To naredite z naslednjim postopkom: 

1. odprite nastavitve telefona (Slika 2), 

2. poiščite nastavitve baterije (akumulatorja), 

3. v naslednjem oknu izberite »Optimizacija akumulatorja« (Slika 3),  

4. poiščite aplikacijo »SMS Pozivnik« in kliknite nanjo (Slika 4), 

5. v naslednjem pogovornem oknu izberite »Brez optimizacije« (Slika 5), okno zaprite s klikom 

na »KONČANO« 

Slike so prikazane na naslednji strani. 

Slika 1 SMS Pozivnik v trgovini Google Play. 
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Slika 2 Nastavitve telefona 

 

Slika 3 Nastavitve baterije (akumulatorja) 

 

Slika 4 Optimizacija baterije, seznam aplikacij 

 

Slika 5 Nastavitev za SMS Pozivnik 
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Testiranje 

Po končanih nastavitvah obvezno testirajte aplikacijo po naslednjem postopku: 

1. zaprite SMS Pozivnik aplikacijo (ne sme biti odprta), 

2. telefon postavite v način spanje (ugasnjen ekran), 

3. administrator, ki ima pravice za pošiljanje SMS sporočil iz spletnega portala Intervencije.net, 

naj vam pošlje SMS sporočilo z naslednjo vsebino:  

»Test1, --Posilja: ReCO-112, RIC: 0000000« 

Če test ponovite naj se naslednje vsebina spremeni tako, da boste zapisali Test2, … 

 

Po nekaj sekundah ste morali prejeti SMS sporočilo in SMS pozivnik se je moral aktivirati. V kolikor se 

to ne zgodi, preverite katere aplikacije vse uporabljajo dostop do SMS sporočil. Lahko se vam namreč 

zgodi da določena aplikacija prestreže SMS sporočilo in ga ne posreduje naprej. 

To preverjanje naredite v naslednjih korakih: 

1. odprite nastavitve telefona, 

2. poiščite »Aplikacije«, 

3. v naslednjem oknu izberite »Dovoljenja za aplikacije«, 

4. v naslednjem oknu izberite »SMS«, 

5. prikaže se seznam aplikacij in katera od njih ima možnost dostopanja do SMS sporočil. 
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Kontaktni podatki: 
Aldia, d.o.o., informacijske rešitve 
Pot za Brdom 100 
1000 Ljubljana 
 
T: +386 1 515 00 32 
F: +386 1 515 00 34 
W: www.intervencije.net 
E: info@intervencije.net 

http://www.intervencije.net/
mailto:info@intervencije.net

