
Pošiljanje sms več ljudem hkrati – telefon ima operacijski sistem Android 
 
Ko pisno komuniciramo z več ljudmi hkrati se ponavadi poslužujemo javne objave na kakšni 
privatni skupini na Facebooku ali uporabljamo vsem dobro znano elektronsko pošto. A 
obstaja tudi tretja možnost, ki je med omenjenimi najbolj hitra in najbolj osebna: Pošiljanje 
več SMS sporočil hkrati. 
 
V spodnjih navodilih, vam bomo pokazali kako lahko tak SMS sporočila pripravite brez 
potrebe nalaganja dodatnih aplikacij iz Google play trgovine. 
 
Najprej zaženite aplikacijo za sporočila na vašem telefonu. (tj. Tam kjer imate sicer vsa SMS 
sporočila, kjer jih običajno pišete in pošiljate) 
 
Tu boste pritisnili na običajen znak “+” in tako pričeli s ustvarjanjem SMS sporočila. 
 

 
 
Pred vami bo običajen pogled, kjer lahko izberete prejemnika. To storite tako, da nanj 
kliknete, če pa le ta ni viden, lahko v zgornjem polju zapišete nekaj prvih črk imena in vam 
bo sistem ponudil vse, ki ustrezajo iskalnemu nizu. Izberi torej prvega prejemnika sporočila 
in nanj kliknite. 



 
 
Ko smo izbrali prvega prejemnika nas ponavadi sistem neposredno premakne v polje za 
pisanje teksta. V našem primeru pa želimo dodati še nekaj prejemnikov. Zato bomo kliknili 
na znak “+” v zgornjem desnem kotu ekrana (ob polju za prejemnike).  
 

 
 
Odprl se bo razdelek za dodajanje prejemnikov v SMS sporočila. Če so kontakti med 
nedavnimi, jih lahko tudi več hkrati obkljukate. Lahko pa se pomaknete v zavihek Skupine in 
tam izberete ustrezne prejemnike. 



 
 
V zavihku Skupine lahko izberete željeno skupino vaših kontaktov. Izbrane kontakte vnesete 
(potrdite) s klikom na kljukico v zgornjem desnem kotu. (Kako sestaviti tako skupino 
obrazložim na koncu članka). 
 

 
 
Če ste korake pravilno izvedli boste v polju za prejemnike opazili več kotantaktov. 
 



 
 
Sedaj moramo biti pozorni katero okno na ekranu je trenutno aktivno. Največkrat se namreč 
zgodi, da aplikacija pričakuje vnos nadaljnjih prejemnikov. To uredimo tako, da se s tipko 
telefona premaknemo “en korak nazaj” – navadno je ponazorjena s puščico na dnu zaslona. 
S tem se digitalna tipkovnica umakne in lahko kliknemo polje za vnos besedila. 
 

 
 
Sedaj se nam ponovno pojavi tipkovnica, a s to razliko, da je sedaj aktivno pojle tistko, ki je 
za vnos besedila. Od tu dalje je pisanje in pošiljanje sporočila enako kot ponavadi. Ko 
zaključimo s pisanjem enostavno kliknemo simbol za “pošlji”. 
 



 
 
Ko sporočilo pošljemo, se bo od drugih razlikovalo že po prikaznem simbolu – namesto ene 
slike bo sporočilo imelo 2, 3 ali 4 manjše slike na robu zaslona. 
 
 
 

 
 
Velja opozoriti še na nekatere podrobnosti: 

• SMS sporočilo bo “skupinsko” samo na vašem telefonu, ostali tega dejstva in ostale 
prejemnike ne bodo poznali/videli 

• Ob odgovarjanju s strani prejemnikov, bodo sporočila shranjena pod posameznim 
kontaktom, ne pa pod pravkar kreiranim SMS sporočilom. To lahko privede do 
manjše zmede, a je tako lažje odgovorit na specifična dodatna vprašanja 
posameznikov brez, da so vsi obveščeni o tem. 

• Barve, slike in simboli so različni na raznih različicah operacijskega sistema Android. 
Prav tako posamezne funkcije so kakšenkrat nekoliko zamaknjene, zato priporočam, 
da svoj telefon najprej dobro spoznate in ta navodila jemljete le kot pomoč. 

• iPhone ima drugačen način za pošiljanje skupinkih sporočil, kar je za nekatere 
enostavnejše, ker je bolj podobno konferenčnemu komuniciranju (tj. Vsi z vsemi). 

 



Če imate kakšna vprašanje in predloge nam prosim pišite, da jih dodamo sem in mogoče 
odpravimo kakšno specifično težavo, ki jo boste srečali ob pošiljanju skupinskih SMS 
sporočil. 
 
Kreiranje skupine kontaktov na telefonu z operacijskim sistemom Android: 
 
Najprej je potrebno odpreti meni za urejanje stikov, tako imenovani adresar. 
 

 
 
Med prvimi se na ekranu pojavi možnost za pogled vseh skupin, ki jih imamo na telefonu. 
Kliknemo na tipko Skupine.  
 

 
 
Na dnu zaslona je možnost za dodati novo skupino. Ko kliknemo se pojavi naprej pogovorno 
okno, kjer določimo v kateri račun naj se skupina shrani (možnost je prisotna le takrat, ko 
imamo na telefonu povezanih več googlovig računov). Izberemo željen račun. 
 



 
 
Takoj za tem si lahko izberemo ime skupine. Priporočljivo je izbrati tako ime, da bo kasneje 
lažje izbrati katera je prava (npr. Pisarna, Prostovoljci, Udeleženci skupina 1 …) Potrdimo 
izbor s klikom na “v redu”. 
 

 
 
Najprej se nam pokaže prazna skupina. Potrebno ji je dodati naše željene stike. Kliknemo na 
“Dodaj člane” na dnu zaslona. 
 



 
 
Na enak način, kot smo to prej naredili, tudi sedaj obkljukamo željene stike, ki bodo združeni 
v eno skupino. Izbor potrdilo s klikom na “Dodaj”. 
 

 
 
Sedaj pa moramo le še preveriti, da so vsi željeni kontakti v skupini in lahko neposredno 
začnemo pošiljati sporočila. 

 



 
 
Posebej bodite pozorni, da dodajate tiste stike, za katere imate shranjene tudi telefonske 
številke, sicer vas bo aplikacija na to opozorila. 
 


