
 

   

    
NAVODILA ZA REGISTRACIJO REKONO UPORABNIŠKEGA RAČUNA IN AKTIVACIJO MOBILNE BANKE DH MOBILNI  

    

Kaj potrebujete za uspešno kreiranje računa Rekono? 
 

- Elektronski naslov in dostop do njega 
- Mobilni telefon 
- Davčno številko 

- Številko bančne kartice (pri karticah Mastercard se nahaja na sprednji strani, pri karticah Maestro na hrbtni strani kartice - PAN) 
- PIN kodo bančne kartice  

    

Ko pripravite vse navedeno, odprite aplikacijo DH Mobilni in sledite korakom. 
 

    

DH Mobilni – vstopni zaslon 
DH Mobilni - informacije za  
aktivacijo: novi uporabniki 

DH Mobilni - informacije za 
aktivacijo: obstoječi uporabniki 

Rekono račun 
Korak 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Na mobilni napravi odprite aplikacijo 
DH Mobilni in kliknite na gumb Vstop. 

 
Za aktivacijo mobilne banke je potrebna 
prijava z Rekono uporabniškim računom. 
Kliknite na gumb Nadaljuj. 

 
Če ste mobilno banko že uporabljali:  
v novi verziji aplikacije DH Mobilni vas 
opozori, da je za nadaljevanje potrebno 
izvesti ponovno aktivacijo uporabnika. 
Kliknite na gumb Nadaljuj. Pri Rekono 
koraku 5 lahko vnos podatkov bančne 
kartice preskočite na povezavi Preskoči 
postopek. 

 
Če Rekono računa še niste registrirali: 
kliknite na gumb Ustvari račun in nadaljujte 
na korak 2. 
 
Če Rekono račun že uporabljate: vnesite 
prijavne podatke (elektronski naslov, geslo) in 
kliknite gumb Prijava. Za nadaljevanje glejte 
korak 8.         a 



Rekono račun 
Korak 2 

Rekono račun 
Korak 3  

Rekono račun 
Korak 4 

Rekono račun 
Korak 5 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Vnesite vaš elektronski naslov ter 
geslo, ki ga boste uporabljali za 
prijavo v Rekono uporabniški račun. 
 
Enako geslo vnesite v naslednje polje. 
 
Vnesite svojo mobilno številko.  
 

Preberite Pogoje uporabe in označite, 
da se z njimi strinjate ter kliknite gumb 
Naprej.  

Preverite svojo elektronsko pošto in 
prejeto potrditveno kodo vnesite v polje. 
 
Kliknite gumb Naprej.  

 

Preverite sporočila na svojem mobilnem 
telefonu in vnesite enkratno kodo SMS v 
drugo polje. 
 

Kliknite gumb Naprej. 

Vnesite ZADNJIH 6 ZNAKOV številke svoje 
bančne kartice (PAN) izdane pri Delavski 
Hranilnici.  
 

Uporabljate kartico Mastercard? Številka 
kartice se nahaja na sprednji strani. 
 

Uporabljate kartico Maestro? Številka 
kartice se nahaja na hrbtni strani.  

Številka kartice se nikoli ne začne s SI56. 
 
Vnesite svojo davčno številko. Kliknite gumb 
Naprej.  
 

Korak vnosa podatkov o bančni kartici lahko 
tudi preskočite – povezava Preskoči 
postopek. V tem primeru nadaljujete na 
koraku 7. Novi uporabniki: za potrditev svoje 
identitete v nadaljevanju potrebujete 
identifikacijski ključ, ki ga dobite osebno v 
poslovalnici hranilnice. Obstoječi uporabniki 
identifikacijskega ključa ne potrebujejo. 
 

 



Rekono račun 
Korak 6 

Rekono račun 
Korak 7 

Rekono račun 
Korak 8 

Rekono račun 
Korak 9 

 

 
 
 

 
Vnesite PIN številko kartice, ki ste jo 
uporabili v prejšnjem koraku.  
 
Koda PIN je številka, ki jo uporabljate pri 
dvigih na bankomatih ali pri plačevanju na 
POS terminalih.  
 
Kliknite gumb Naprej. 
 
VARNOSTNO OPOZORILO:  
Delavska hranilnica in Rekono ne 
shranjujeta podatkov o vaši kratici in PIN 
številko.  
V tem postopku ste vnesli le del številke 
bančne kartice in PIN, zloraba vaše 
bančne kartice v tem postopku ni možna.  
 

 

 
 
Vnesite svoje osebne podatke: ime, 
priimek, datum rojstva, naslov in izberite 
državo stalnega prebivališča. 
 
Pri vnosu datuma rojstva bodite pozorni na 
pravilen zapis, npr. 1.1.1990 ali 01.01.1990. 
 
Kliknite gumb na dnu ekrana Dodaj osebne 
podatke. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Po zaključenem postopku se na ekranu 
prikaže obvestilo za izbiro načina prijave. 
S klikom na gumb NA STORITEV bo 
postopek registracije Rekono računa 
zaključen. 

 
Uporabniki, ki imajo Rekono uporabniški 
račun že registriran, v tem koraku potrdijo 
prijavo z enim izmed ponujenih načinov: 
POŠLJI SMS, ENKRATNA KODA, ONEPASS 
PRIJAVA.  
 

 

 
 
 
 
S klikom na gumb Dovolim podate svoje 
dovoljenje Delavski hranilnici, da ob 
vstopu v njene bančne aplikacije preveri 
podatke vašega Rekono uporabniškega 
računa. 

Za nemoteno uporabo bančnih aplikacij hranilnice mora imeti vaš Rekono račun vsaj srednjo raven zanesljivosti. Slednjo dosežete z vnosom podatkov iz vaše 
bančne kartice in osebnih podatkov, ki se preverijo pri izdajatelju kartice in FURS.  

V primeru, da podatkov o vaši bančni kartici niste vnesli, boste svojo identiteto morali potrditi v nadaljevanju postopka aktivacije DH Mobilni. Če ste že obstoječi uporabnik DH 
Mobilni, boste to storili z vnosom vašega obstoječega gesla ali prstnim odtisom. Če ste DH Mobilni ponovno namestili ali ste jo namestili prvič, boste svojo identiteto potrdili z 
vnosom identifikacijskega ključa, ki vam ga bodo izdali osebno v poslovalnicah Delavske hranilnice. Za potrditev vaše identitete sledite navodilom v aplikaci ji DH Mobilni. Po 
potrditvi vaše identitete, se postopek aktivacije mobilne banke nadaljuje po spodnjem postopku.          



DH Mobilni 

Aktivacija 

DH Mobilni 

Aktivacija 

DH Mobilni 

Nastavitev gesla 

 

DH Mobilni 

Aktivacija 
 

 

 
 
Iz seznama izberite osebni ali poslovni 
račun, za katerega želite aktivirati 
mobilno banko. 
 
Preberite pogoje uporabe in označite, da 
se z njimi strinjate. 
 
Kliknite gumb Nadaljuj. 

 

 
 
Podatki o uporabniškem imenu in 
aktivacijskem ključu se samodejno 
napolnijo. 
 
Kliknite gumb Nadaljuj. 
 

 

 
 
Za prijavo v aplikacijo DH Mobilni nastavite 
vstopno geslo. Lahko nastavite: 

- PIN (štiri številke), 

- geslo, ki je sestavljeno iz najmanj 6 
znakov, vsebovati mora veliko in malo 
črko.  

 
Naknadno lahko v Nastavitvah mobilne 
aplikacije omogočite prijavo s prstnim 
odtisom ali prepoznavo obraza. 

 

 
 
Ponovite vnos PIN številke ali gesla. 

 

Svoj Rekono uporabniški račun lahko upravljate v Rekono nadzorni plošči, ki se nahaja na spletni strani ponudnika storitve Rekono  (www.rekono.si). 
 

Podjetje Rekono, ki skrbi za delovanje sistema, ima za svoje IT storitve vzpostavljen sistem upravljanja storitev, ki je certificiran po standardu ISO 20000, sistem 

vodenja varovanja informacij, ki je certificiran po standardu ISO 27001 ter sistem vodenja kakovosti , ki je certificiran po standardu ISO 9001.  
 

Rekono ima status kvalificiranega ponudnika storitev zaupanja, ki ga je pridobil po uspešno izvedenem postopku akreditiranega  certifikacijskega organa, ki ga je 
zaključilo Ministrstvo za javno upravo, in sicer z vpisom Rekono d.o.o. na nacionalni in EU seznam ponudnikov storitev zaupanja. 
 

 

http://www.rekono.si/

