
PRIROČNIK ZA NOVE ČLANE NAKUPUJMO SKUPAJ: Praktičen primer naročanja 

Predpostavimo, da se želi Janez Novak pridružiti skupini in opraviti svoj prvi skupinski nakup. Ta 
poteka v naslednjih korakih: 

1. VČLANITEV V SKUPINO IN PRIJAVA V SISTEM SKUPINSKEGA NAROČANJA 

 Janez se najprej brezplačno včlani v skupino, tako da izpolni spletni obrazec za registracijo 
(klikni in glej spodnjo sliko - rdeč okvir). 

 

 Po uspešni registraciji se nato na z izbranim uporabniškim imenom in geslom prijavi v 
sistem skupinskega naročanja (klikni in glej spodnjo sliko - rdeč okvir). 

 

POMEMBNO: 
o Janez se lahko prijavi v sistem le takrat, ko se zbirajo naročila in je naročilnica odprta, sicer 

vstop v sistem ni možen 
o naročila se zbirajo načeloma na 14 dni (v času sezonskih izdelkov so možna tudi tedenska 

naročanja, v času izven sezone pa tudi naročanja na 3 tedne) 
o ekipa društva Eko tim vsem registriranim članom v skupini ob vsakem odprtju zbiranja 

naročil po e-pošti pošlje uradno povabilo za zbiranje naročil s točnimi podatki o času 
zbiranja naročil, lokaciji in datumu prevzema naročenih izdelkov 

http://narocila.nakupujmoskupaj.si/
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2. PREGLED PONUDBE IN IZBIRA IZDELKOV IZ SEZNAMA 

 Janez na svoj elektronski mail prejme obvestilo, da tokratno skupinsko naročanje poteka 
med petkom (1. januarja) in ponedeljkom (4. januarja), izdelke pa bo lahko prevzel v sredo 
(6. januarja).  
 

 Janez v navedenem času opravi svoje naročilo. Ker ve, da ne sme čakati na zadnji dan za 
oddajo naročila, saj so količine nekaterih pridelkov omejene, zato ne odlaša in naroči svoje 
izdelke že v petek (1. januarja).  
 

 Janez se torej najprej uspešno prijavi v sistem in si nato ogleda seznam vseh izdelkov v 
ponudbi. V zavihku na levi strani odpre seznam celotne ponudbe in si med paleto izdelkov 
izbere želene izdelke. 

3. NAROČILO IZDELKOV IN DODAJANJE V SPLETNO KOŠARICO 

 Želene izdelke in njihovo količino označi tako, da v kvadratek vpiše izbrano količino 
artikla ali pritisne gumb “V košarico”.  

 

 

 



 Sistem sproti avtomatsko izračunava skupni znesek njegovega naročila in ocenjeni 
prihranek. Janez si to lahko ogleda na koncu strani spodaj. Ko si izbere vse željene izdelke, 
izbere spodaj še način prevzema (osebni prevzem ali dostava) ter nato klikne gumb 
“Zaključi nakup”. 

 

 

 

 

 

 

 



 Da je Janez naročilo uspešno oddal, ve, ker prejme po oddanem naročilu na elektronski 
naslov, s katerim se je registriral, kopijo oddanega naročila (v pdf obliki), na katerem je 
seznam vseh naročenih izdelkov, cena ter vsi potrebni podatki za prevzem in plačilo zneska.  

 

 

 Janezu je v času naročanja na voljo tudi pomoč preko spletne klepetalnice. 

 



4. PREVZEM IZDELKOV IN PLAČILO 

 Ker je Janez izbral osebni prevzem, bo po svoje naročilo prišel v sredo (6. marca) med 15h in 
18h na Staro tržnico Šiška, Drenikova 35, 1000 Ljubljana. Janez pred prihodom natisne (ali 
pokaže iz telefona) kopijo naročila (dokument v pdf obliki, ki ga po naročilu prejme po 
mailu) in jo prinese s seboj na prevzem, saj kopija služi kot dokazilo o uspešni oddaji 
naročila. 

 

 Če bi Janez izbral dostavo, bi svoje naročilo prejel predvidoma na isti dan (6. januar) na svoj 
dom oz. na naveden naslov. Za dostavo bi moral plačati doplačilo 5 EUR znotraj Ljubljane (v 
obroču največ do 10 km) oz. 10 EUR za okolico Ljubljane (v območju največ 20 km iz 
Ljubljane). Opomba:  Ekipa projekta sicer zelo spodbuja osebni prevzem, saj tako kupec že 
na licu mesta lahko preveri, če je z njegovim naročilom vse v redu. 
 

 V obeh primerih Janez plača znesek svojega naročila ob prevzemu na licu mesta v gotovini. 
Kakršnakoli druga plačila (bančna nakazilo, debetne kartice, kreditne kartice itd.) žal niso 
mogoča. 

 

*** 

Še več informacij pa dobite na: 

GSM: 040 552 836 

E-mail: nakupujmo.skupaj@gmail.com 

mailto:nakupujmo.skupaj@gmail.com

