Navodila za uporabo portala Moj GEN-I
1. REGISTRACIJA
Na naslovu https://moj.gen-i.si/Account/Register vpišite vaš aktiven elektronski naslov, ki bo tudi
vaše uporabniško ime, izberite poljubno geslo, vnesite manjkajoče podatke in jih potrdite s klikom na
ikono REGISTRACIJA.
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Na vaš elektronski naslov boste prejeli potrditveno povezavo, na katero kliknite oziroma jo prekopirajte v
brskalnik za aktivacijo vašega uporabniškega računa. Če elektronskega sporočila ne prejmete v roku 15 minut,
na osnovni strani https://moj.gen-i.si uporabite funkcijo POZABIL SEM GESLO in sporočilo vam bomo
posredovali ponovno. Po prejemu potrdila, da je bil vaš uporabniški račun uspešno aktiviran, se v Moj GEN-I
prijavite z izbranim uporabniškim imenom in geslom.

2. PRIJAVA
Vpišite vaše uporabniško ime in geslo ter kliknite na ikono PRIJAVA.

3. POZABLJENO GESLO
Na osnovni strani https://moj.gen-i.si v obrazcu za prijavo v uporabniški račun kliknite na ikono
POZABIL SEM GESLO in vnesite vaš elektronski naslov (uporabniško ime). Poslali vam bomo
potrditveno povezavo, na katero kliknite oziroma jo prekopirajte v brskalnik za ponastavitev gesla.
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Na elektronski naslov boste prejeli novo geslo, ki ga lahko po ponovnem vstopu v vaš uporabniški račun
spremenite v zavihku NASTAVITVE.

4. SPREMINJANJE GESLA V PORTALU
Geslo lahko po prijavi v uporabniški račun poljubno spreminjate s klikom na zavihek NASTAVITVE in izbiro ikone
UREDI GESLO.
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5. UPORABA PORTALA MOJ GEN-I
Za dostop do vaših podatkov o posameznem merilnem mestu morate svoj uporabniški račun obvezno povezati
z vašo/imi pogodbo/ami. To storite s klikom na ikono POVEŽI POGODBO.
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Po kliku na ikono POVEŽI POGODBE se vam na desni odpre obrazec, v katerega vnesete zahtevane podatke
(številka merilnega mesta, številka pogodbe, energent, distribucijski operater).
Podatke najdete na vašem računu in pogodbi za električno energijo oz. zemeljski plin. Po vnosu
podatkov kliknite ikono DODAJ.
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6. ODDAJANJE ŠTEVČNEGA STANJA
Kliknite na ikono ODDAJ ŠTEVČNO STANJE ter izberite merilno oz. odjemno mesto, za katerega želite oddati
števčno stanje. V polje STANJE vpišite odčitek brez decimalnih mest (ne sme biti starejši od 5 dni). Označite, če
želite stanje oddati kot lastno evidenco ter vnos potrdite s klikom na ikono ODDAJ. Vaš vnos bo zabeležen v
polju OBSTOJEČI ODČITKI.
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Za oddajo števčnega stanja morate imeti v svojem uporabniškem računu obvezno povezano pogodbo za
posamezno merilno mesto (postopek opisan pri točki 5. UPORABA PORTALA MOJ GEN-I).

7. POMOČ PRI UPORABI PORTALA MOJ GEN-I
Za pomoč pri prijavi ali aktivaciji portala Moj GEN-I smo vam na voljo po e-pošti pocenielektrika@gen-i.si
ali poceniplin@gen-i.si oziroma na brezplačni telefonski številki 080 1558 od ponedeljka do sobote med 8.
in 20. uro.

