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Naročanje obročkov – NAVODILO

Spoštovani,
Pred vami je nov obrazec za naročanje obročkov v elektronski obliki, da bi bile stvari bolj pregledne in jasne nekaj navodil o
samem izpolnjevanju obrazca. Obrazec je narejen preprost in razumljivo, da bo čim manj težav pri izpolnjevanju.

Stran 1

Kot vidite so nekateri podatki že pred pripravljeni, vnesti je potrebno sam določeno šifro.

Pri vsakem polji v katerega je potrebno vnesti določeno vrednost, se izpiše navodilo kaj je potrebno vpisati.
Vpisati je potrebno:
1. Leto za katero se naročajo obročki,
2. Za katere obročke gre:
-3 Obročki za golobe, če so izbrani obročki za golobe so v tabeli samo dimenzije obročkov za golobe.

-4 obročki za perutnino, v tabeli vse dimenzije obročkov ki jih je možno naročit.

Stran 2 od 9

3.

Naslednje polje se vpiše ali je redno naročilo ali po naročilo,

4.

Naslednje polje je matična številka društva, za lažje iskanje matične številke je seznam na desni strani
za lažje iskanje. Ko se vpiše matična številka društva se izpišejo podatki:
• Polno ime društva,
• Vodja sekcije v društvu, glede na to za katere obročke gre;

Stran 3 od 9

Tabela z matičnimi številkami.

To so osnovni podatki, ki morajo biti vpisane in so v nadaljevanju podlaga za sestavo predračuna.
5. Naslednja stvar je vpis števila posameznih dimenzij obročkov, potrebno je vnesti samo število pri
posamezni dimenziji, znesek se računa sam.

Stran 4 od 9

Po končanem vnosu števila posameznih dimenzij obročkov je tabela videti kot na zgornji sliki.
Spodaj je sešteto koliko je vseh naročenih obročkov skupaj in kakšna je cena za vse skupaj.
6. V nadaljevanju je potrebno vnesti točen naslov kam naročene obročke poslati.
7. V spodnjem delo je še podpis naročnika in predsednika društva, datum in pečat.

S tem je naročilo izpolnjeno in ga lahko izpišete.
Naročili je potrebno poslati po E-pošti .

Stran 5 od 9

Stran 6 od 9

V nadaljevanju je PREDRAČUN, tu vam ni potrebno storiti ničesar, če so vneseni vsi zgoraj navedeni podatki, je
predračun sestavljen.

Stran 7 od 9

Naročene obročke je potrebno plačati na podlagi predračuna, on plačilu je potrebno navesti točen sklic,ki je na
predračunu.

Po plačilo zneska z predračuna, podpisano naročilo skupaj s predračunom in potrdilom o
plačilu pošljete na naslov zveze, SZDGPMŽ, Pesje 24, 8270 KRŠKO.

Stran 8 od 9

Naročilo bo obravnavano samo ob priloženem potrdilu o plačilo zneska iz predračuna, v nasprotnem
primero se smatra naročilo za brezpredmetno.
Da bi se izognili nepotrebnim zapletom ob naročanju in dolgotrajnim preverjanju ali so obročki plačani ali ne,
kot je to bilo v preteklosti, prosim da se držite teh navodil.
Upam da zadevo nisem sestavil preveč komplicirano, za pojasnila sem vam vedno na voljo po telefonu in epošti.

Predsednik SZDGPMŽ
Ivan Lopatič

Stran 9 od 9

