
MojUpravljalec - navodila 

Spletna aplikacija MojUpravljalec je namenjena uporabnikom komunalnih storitev. Omogoča jim  

vpogled v podatke o odjemnih mestih, števcih, prejetih računih in plačilih ter možnost sporočanja 

stanja števcev upravljalcu komunalnih storitev. 

Podlaga za aplikacijo so podatki o obračunih in izdanih računih o komunalnih storitvah pri 

upravljalcih, ki uporabljajo programsko opremo podjetja CADIS d.o.o. Aplikacija je za uporabnike 

brezplačna. Za dostop do aplikacije potrebujete spletno povezavo, sodoben spletni brskalnik in 

veljaven elektronski naslov. 

Registracija uporabniškega računa 

Pred prvo prijavo v spletno aplikacijo MojUpravljalec se morate najprej registrirati. 

Registracijo opravite po naslednjih korakih: 

1. Odprite obrazec za registracijo.  

To lahko storite na enega od naslednjih načinov: 

• V glavnem meniju izberite povezavo Registracija 

 
 

• V prijavnem obrazcu kliknite gumb Nov uporabnik 

 
• Neposredno z vpisom naslovu https://mojupravljalec.si/auth/register/ v spletnem brskalniku. 

2. V obrazec vnesite uporabniške podatke 

Elektronski naslov: veljaven elektronski naslov. Na vpisan elektronski naslov bodo poslana tudi 

navodila za dokončanje aktivacije računa. 

Geslo in ponovitev gesla: poljubno geslo dolžine vsaj 6 znakov. 

https://mojupravljalec.si/auth/register/


 

3. Po kliku na gumb Potrdi se prikaže obvestilo o dokončanju prvega dela registracije 

Hkrati boste na vpisan elektronski naslov prejeli sporočilo z navodili za dokončanje registracije. 

 



4. Preverite svoj elektronski poštni predal in poiščite sporočilo z naslovom 

"MojUpravljalec - aktivacija uporabniškega računa" 

 

Če sporočila ni med prejetimi sporočili, preverite še med neželeno pošto. 

Za dokončanje aktivacije kliknite na povezavo, navedeno v prejetem sporočilu. Dokler aktivacija 

računa ni dokončana, spletne aplikacije MojUpravljalec ni mogoče uporabljati! 

Aktivacijo uporabniškega računa morate opraviti v največ dveh dneh. Po tem času aktivacijska 

povezava ni več veljavna! 

5. Po kliku na povezavo v prejetem sporočilu boste uporabniški račun aktivirali. 

 



Prijava 

Za uporabo spletne aplikacije MojUpravljalec je potrebna prijava. Do prijavnega okna lahko pridete s 

klikom na povezavo "Prijava" v meniju spletne aplikacije. 

 

V obrazec vpišite svoj elektronski naslov (uporabljen med registracijo) in geslo ter kliknite na gumb 

"Prijava". Po uspešni prijavi so vam dosegljive dodatne možnosti, kot so pregled računov in plačil ter 

sporočanje stanja števcev. 

Če gre za prvo prijavo, aplikacija MojUpravljalec še ne zna določiti, katere podatke naj vam prikaže. 

To lahko ugotovi šele tako, da vaše uporabniško ime poveže s stranko oz. priključi stranko k vašemu 

uporabniškemu imenu. Po prvi prijavi vas tako samodejno preusmerjeni na stran za povezavo 

uporabniškega imena in stranke (glej Priključitev stranke). 

Pozabljeno geslo 

V kolikor ste pozabili svoje geslo, ga lahko ponastavite s klikom na "Ste pozabili geslo?". 

 

V obrazec vpišite svoj elektronski naslov, uporabljen pri registraciji. Na vpisan naslov boste dobili 

navodila za ponastavitev gesla. Pri vnosu elektronskega naslova bodite še posebej pazljivi, saj vam 

aplikacija zaradi varnostnih razlogov tudi v primeru neobstoječega ali napačno vpisanega 

elektronskega naslova ne bo prikazala nobenih sporočila o napaki ali neobstoječem uporabniku! 



Stranke 

Dostop do svojih računov in plačil lahko pridobite le po predhodno vpisani enolični kodi z računa, 

prejetega po (navadni) pošti (glej Priključitev stranke). Če za posamezne objekte prejemate različne 

račune, lahko za dostop uporabite isto uporabniško ime, morate pa za vsak račun posebej vpisati 

enolično kodo. 

Priključitev stranke 

S priključitvijo stranke uporabnik pridobi dostop do podatkov o računih in plačilih stranke ter 

možnost sporočanja stanja števcev. 

Posamezno stranko je uporabniškemu računu potrebno priključiti le enkrat. Po priključitvi stranke 

ima uporabnik dostop do vseh preteklih, kakor tudi vseh prihodnjih računov in plačil stranke. 

Do priključitve pridete s klikom na gumb »Priključi stranko«. V obrazcu za priključitev najprej izberite 

svojega upravljalca, nato pa prepišite priključno kodo (osemmestna »koda za mojupravljalec.si«) z 

zadnjega prejetega računa. 

 

 



 

Pregled prejetih računov in plačil 

V seznamu zadnjih dogodkov lahko vidite zadnje prejete in plačane račune, urejene po datumu 

dogodka. Do starejših računov in plačil pridete s klikom na gumb »Prikaži vse«.  



 

Podrobnosti posameznega računa pa s klikom na ikono ob računu. S skeniranjem QR UPN kode lahko 

račun plačate v vaši elektronski banki. 

 



 

Zamenjava stranke 

Če imate s prijavljenim uporabniškim računom dostop do več strank, lahko med njimi preklapljate s 

klikom na gumb »Izberi stranko«. V seznamu vseh priključenih strank nato s klikom na naziv izberite 

želeno. 



 

 

Sporočanje stanja števca 

Stanje števca lahko sporočite tako, da na seznamu ob izbranem števcu kliknete »Podrobnosti« in 

nato »Sporoči stanje števca«. Sporočeno stanje števca bo upoštevano v prvem naslednjem obračunu. 

 


