
Dobrodošli v spletnem naročanju Biodinamične kmetije Zlate misli!  
 
Prva prijava v spletno aplikacijo: 
 

1.) V brskalniku vpišete naslov https://narocanje.zlate-misli.si/ ali kliknete 
na link v mailu.  
 

2.) Odpre se Vam aplikacija, ki izgleda sledeče: 
 

 
3.) Kliknete na povezavo/gumb Pozabljeno geslo (označeno s puščico).  

 
4.) Odpre se Vam stran v katero vpišete svoj e-mail naslov.  

 
 

5.) V okence Vaš e-mail vpišete svoj e-mail naslov (označeno s puščico) in 
gumb Potrdi     .  
 

6.) Na Vaš e-mail račun boste prejeli sporočilo z linkom za novo oblikovanje 
Vašega gesla, ki je znan samo Vam. Kliknete na modro povezavo 
(oranžna puščica). 

 
 
 
 



 
7.) Odpre se Vam okno. V katerega vpišete Vaše geslo. Označite kljukico v 

zvezi s splošnimi pogoji in kliknete okence                  . Splošne pogoje 
poslovanja si lahko preberete na povezavi Splošni pogoji poslovanja 
(oranžna puščica).  
 

 
 

8.) Dobrodošli v aplikaciji!  
 

 
 

Ob prvi prijavi Vas prosimo, da preverite svoje podatke, v zavihku 
Moji podatki (oranžna puščica). 

 
9.) Te podatke potrebujemo izključno za organizacijo dostav in v primeru, 

da ste pozabili naročeno dvigniti (telefonska številka). Za urejanje 
kliknite spodaj desno gumb                   (oranžna puščica). 
 



 
 
 

10.) Ko podatke uredite, stisnite gumb                   (oranžna puščica) . 
 

 
 

11.) Svoje trenutno stanje (predplačilo zakupa in prevzemov) lahko 
preverite na zavihku Moje stanje (oranžna puščica). 

 

 
 
V tem okencu se seštevajo zneski Vaših naročil oz. mi vnesemo zneske 
plačil oz. nakazil.  
 

 



12.) V svoja pretekla naročila pa imate vpogled v zavihku Moja naročila 
(oranžna puščica).   

 
 
Na takšen način si lahko vedno sami pogledate kdaj in kaj ste naročili 
(primer spodaj) s klikom na oko (oranžna puščica).  

 
 
Po uporabi aplikacije se odjavite (zavihek Odjava spodaj levo oranžna 
puščica).  
 
Za samo naročanje smo oblikovali drug dokument. Najdete ga v zavihku 
Pogosta vprašanja (oranžna puščica).  
 
V kolikor ste imeli pri prijavi kakšno težavo nas kontaktirajte na 
zlatemisli@gmail.com ali telefon 041/960 972. Zaradi dela, ki ga na kmetiji 
opravljamo, je mogoče najbolje, da najprej napišete sporočilo. V vsakem 
primeru pa dodajte telefonsko številko, da Vas lahko pokličemo. Nekatere 
stvari se enostavneje rešijo preko telefona.  


