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Navodila za registracijo v portal MojPlin

1. Postopek registracije
Pred uporabo portala MojPlin, mora vsak novi uporabnik izvesti postopek registracije – v prijavnem oknu “kliknite” na
gumb Registracija za nove uporabnike (Slika 1).

Slika 1

1. 1. Registracija z uporabniškim imenom in številko računa
V okno Registracija (Slika 2) vpišite zahtevane
podatke:
Uporabniško ime - šifra plačnika, ki jo najdete
izpisano na prejetem računu (Slika 3) oz. v Pogodbi
o dostopu (v kolikor ste novi odjemalec in računa
še niste prejeli).
Elektronski naslov - vaš e-naslov, ki ga boste
uporabljali za interakcijo s portalom MojPlin.
Kontrolna številka - številka računa, ki jo najdete
izpisano na prejetem računu (Slika 3); namenjena je
potrditvi uporabniškega imena.
Geslo - vnesite poljubno geslo z min. 8 znaki.

Slika 3

Ponovi geslo - ponovno vnesite izbrano geslo.
Znak iz slike - prepišite znake iz slike, ob tem
bodite pozorni na pravilnost vnosa velikih/malih
črk.T. i. Captcha je namenjen preprečevanju avtomatiziranih poizkusov prijav.
Strinjanje se… – ob registraciji je potrebno
potrditi Splošne pogoje in pravilnost vnesenih
podatkov.
Potrdite s “klikom” na gumb Registriraj.

Slika 2
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1. 2. Registracija z uporabniškim imenom in davčno številko
V kolikor ste novi odjemalec in računa še niste prejeli, vam je omogočena registracija z vašo davčno številko - vnesete
jo v polje kontrolna številka.
Vse druge podatke vnesete, kot zapisano pri registraciji v točki 1. 1.
1. 3. Posredovanje zahtevka za registracijo
V kolikor postopka registracije niste uspešno izvedli (npr. nimate računa, ne najdete šifre plačnika, davčna številka se ne
ujema…) vas prosimo, da pošljete
• Zahtevek za uporabo portala MojPlin na mojplin@plinarna-maribor.si.
V zahtevku navedite: Ime in priimek
Naslov
Oznako odjemnega mesta operaterja (izpisana v Pogodbi o dostopu oz. na računu)
Davčno številko
• Na vaš sporočen e-naslov boste prejeli uporabniško ime in kontrolno številko, ki sta potrebni za registracijo.
• Sledite postopku registracije, opisan v točki 1. 1.
2. Potrditev registracije
Po uspešno opravljeni registraciji, boste na vaš sporočen e-naslov prejeli sporočilo s povezavo na aktivacijo vašega
uporabniškega imena.
S “klikom” na povezavo, potrdite registracijo in se nato z izbranim geslom prijavite v portal MojPlin.
Ob prvi prijavi preko portala MojPlin, je potrebno podati Soglasje za obdelavo osebnih podatkov – GDPR (Slika 4).
Uporaba portala brez tega Soglasja ni mogoča.

Slika 4
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