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Uvod 

Za vas smo pripravili spletni portal, ki omogoča, da za vaša odjemna mesta 

izvedete: 

̵ oddajo števčnega stanja za obračun,  

̵ pregled izstavljenih računov in prejetih plačil,  

̵ vpogled v arhiv računov in plačil,  

̵ pregled porabe plina toplote in električne energije na vaših odjemnih mestih,  

̵ vpogled v tehnične podatke odjemnega mesta. 

Spletni portal je optimiziran za brskalnike: 

̵ Internet Explorer 9 in vse novejše različice, 

̵ Mozilla Firefox 15 in vse novejše različice, 

̵ Gogle Chrome 14 in vse novejše različice, 

̵ Opera 11.6 in vse novejše različice, 

̵ Safari 5.1 in vse novejše različice. 
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Registracija  

Registracija na portalu Moj račun za uporabnike Energetike Ljubljana. 

Na www.energetika-lj.si kliknite na povezavo Moj račun ali pa odprite neposredno povezavo 

https://mojracun.energetika-lj.si/ . 

 

Za registracijo kliknite gumb Registriraj se. 

 
 

Uporabniško ime: kombinacija črk in številk po vašem izboru. (na primer: jnovak). 

Geslo: poljubna kombinacija številk in črk (na primer: plinjein92). 

Ponovite geslo: še enkrat vpišete geslo. 

Elektronski naslov: vpišete vaš elektronski naslov, na katerega boste prejeli potrditveno 

sporočilo. 

Polno ime: vaše ime in priimek. 

Nato kliknete gumb Registriraj račun. 

https://mojracun.energetika-lj.si/
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Čez nekaj minut boste v elektronski predal prejeli sporočilo za potrditev identitete. 

Kliknite na povezavo in s tem potrdite svojo identiteto. 

*Opozorilo: Če v nekaj minutah ne prejmete sporočila v vaš e-poštni nabiralnik, preverite še 

sporočila v nezaželeni pošti (spam) 
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S klikom na gumb Domov zaključite z registracijo in lahko začnete z uporabo portala. 
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Prijava na portal Moj račun 

 

V polja prijavnega okna vnesite uporabniško ime in geslo ter potrdite prijavo s pritiskom na 

gumb Prijava. 

Če v postopku registracije še niste dodali prvega odjemnega mesta, vas sistem pozove k 

dodajanju prvega odjemnega mesta. 

 

S klikom na gumb Dodaj odjemno mesto ali Dodaj prvo odjemno mesto aktivirate 

postopek dodajanja odjemnega mesta. V pojavno okno vpišete 10-mestno aktivacijsko kodo, 

ki jo najdete na zadnjem računu in pritisnite gumb Dodaj. 
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Kje najdete aktivacijsko kodo na računu: 
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Uporaba navigacijskega menija 

 

Navigacijski meni je na voljo na večini podstrani portala. Z njim se lahko sprehajamo po 

posameznih sklopih portala. 

 

Dodajanje odjemnega mesta 

 

Če imate več odjemnih mest, lahko vsa odjemna mesta upravljate preko enega 

uporabniškega računa. S klikom na gumb Dodaj odjemno mesto poženete postopek 

dodajanja odjemnega mesta. V pojavno okno vpišete 10-mestno aktivacijsko kodo, ki jo 

najdete na zadnjem računu in pritisnite gumb Dodaj. 
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Meni odjemna mesta 

 

Na pogledu "Pregled odjemnih mest" so v obliki diagramov prikazane porabe po mesecih za 

vsa odjemna mesta, ki jih spremljate na portalu. Med dvema realnima odčitkoma je poraba 

razdeljena na posamezne mesece po obremenitvenem profilu. Od zadnjega realnega odčitka 

naprej je prikazana ocenjena poraba. S klikom na gumb Podrobnosti si lahko ogledate 

podrobnosti odjemnega mesta. S klikom na gumb Vnesi odčitek lahko vnesete odčitek 

pripadajočega odjemnega mesta ali merilnega mesta. 
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Meni podrobnosti -> Glede na izbiro energenta 

 

Na pogledu »Stanje plinomera« lahko vidite zgodovinske podatke o odčitanih stanjih na 

izbranem odjemnem mestu za zemeljski plin. 
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Na pogledu »Stanje električnega števca« lahko vidite zgodovinske podatke o odčitanih 

stanjih na izbranem merilnem mestu za električno energijo. 
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Meni podrobnosti -> Več odjemnih mest 

 

Odjemna ali merilna mesta lahko izbirate tudi po spustnem seznamu.  
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Meni podrobnosti -> Poraba plin 

 

Pogled »Poraba« je kombinacija grafičnega in številskega prikaza porabe po mesecih. 

Porabo lahko primerjate po letih ali spremenite vrsto grafikona. 
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Meni podrobnosti -> Poraba električne energije 

 

Pogled »Poraba« je kombinacija grafičnega in številskega prikaza porabe po mesecih. 

Porabo lahko primerjate po letih , spremenite vrsto grafikona ali prilagodite pogled porabe v 

Združenem ali Podrobnem načinu. 
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Meni podrobnosti -> Računi 

 

V pogledu »Računi« vidite osnovne podatke o izdanih računih. Z dvoklikom na številko 

dokumenta odprete račun/fakturo v pdf obliki. 
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Meni podrobnosti -> Plačila 

 

V pogledu »Plačila« vidite podatke o poravnanih fakturah za vaša odjemna mesta. 
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Meni podrobnosti -> Energetska izkaznica 

 

Podatke za energetsko izkaznico lahko izvozite v CSV datoteko ali Excel datoteko. Prikaz 

porabe prav tako lahko izvozite v PDF obliki. 
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Meni podrobnosti -> Info (podatki o odjemnem mestu) 

 

V tem pogledu lahko vidite osnovne podatke o odjemnem mestu (naslov, plačnik, …).  
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Vnos odčitka 

Odčitek lahko vnesete na dva načina 

Preko osnovnega pregleda odjemnih mest s klikom na gumb Vnesi odčitek. V polje 

"Stanje plinomera" vpišite stanje plinomera brez decimalnih mest in potrdite s klikom 

na gumb Potrdi. 

 

Preko menija s podrobnostmi odjemnega mesta s klikom na gumb Vnos odčitka. V 

polje "Stanje plinomera" vpišite stanje plinomera brez decimalnih mest in potrdite s 

klikom na gumb Potrdi. 
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Meni uporabniški račun 

Meni uporabniški račun –> Informacije o uporabniku 
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Meni uporabniški račun –> Sprememba gesla 

 

Meni uporabniški račun –> Odstrani račun 

 

V tem pogledu lahko odstranite profil vašega računa. 
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Meni uporabniški račun –> Bližnjice na tipkovnici 

 

Meni podpora (pošlji sporočilo podpori) 
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Pozabljeno geslo 

 

V primeru, da ste pozabili geslo, kliknite na povezavo Ste pozabili geslo. 

 

V vnosno polje vpišite svoj elektronski naslov. 

 

V roku petih minut boste prejeli obvestilo s povezavo za začetek postopka zamenjave gesla. 

Kliknite na povezavo za nadaljevanje postopka. 
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Vpišite novo geslo, ga ponovno vpišite (za kontrolo) in kliknite gumb Spremeni geslo. 

 

Po uspešni spremembi gesla lahko nadaljujete z delom na portalu z izbiro ustreznega menija 

s klikom na gumb . 

 


