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1.1

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Vaša povezava ni zasebna

Če vam na spletni strani ARSKTRP
po kliku na povezavo do aplikacije
e-Kmetija PRODUKCIJA

javi naslednje opozorilo:

kliknite na »Dodatno« in spodaj se vam odpre povezava »Nadaljuj na spletno mesto«, ki
vas pripelje v aplikacijo:
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1.2

Blokiranje pojavnih oken in Nastavitev združljivostnega načina

Internet explorer
Če ne vidite »svetilke«, s katero izbirate vrednosti pri polju »Status vlagatelja«:

ali se vam pri kliku na gumb »Oddaja« pri oddaji zahtevka ali na gumb »Oddaj poročilo«
pri oddaji poročil pojavi opozorilo o napaki, da strani ni mogoče prikazati ali vam ne odpre
potrditvenega okna, je vzrok za težavo lahko v nastavitvah brskalnika.

V nastavitvah brskalnika morate spletno mesto »e-kmetija.gov.si« dodati združljivostnemu
pogledu. Odprete »Orodja« skrajno desno zgoraj v brskalniku in kliknete »Nastavitve
združljivostnega pogleda«
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Odpre se novo okno, kjer mora biti v polju »Dodaj to spletno mesto« vpisano spletno mesto
e-kmetija.gov.si:

kliknete gumb »Dodaj« in spletno mesto se mora vpisati v spodnje polje.
Kliknete gumb »Zapri« in nadaljujete z delom v aplikaciji.
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Včasih vam brskalnik blokira pojavna okna, ki jih uporablja aplikacija. To pomeni, da se vam
po kliku na svetilko ne odpre novo pojavo okno ali pa se vam po kliku na gumb Oddaja
zahtevka ne odpre potrditveno okno, s katerim potrdite oddajo zahtevka. Težavo odpravite
tako, da odprete »Orodja« skrajno desno zgoraj v brskalniku in kliknete »Internetne
možnosti«:

Odpre se novo okno, kjer izberete zavihek »Zasebnost«. Na zavihku v kvadratku Vklopi
blokiranje pojavnih oken ne sme biti kljukice. Kliknete gumb »V redu« in nadaljujete z
delom.
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Chrome

Ko je blokirano pojavno okno, se v naslovni vrstici desno pojavi ikona

:

Če kliknete na ikono, se odpre novo okno, ki vam sporoča, da imate blokirana pojavna okna:

Pikico postavite v polje »Vedno dovoli pojavna okna mesta« in kliknete na gumb »Končano«.
Blokiranje pojavnih oken pa lahko nastavljate tudi preko »Nastavitev« brskalnika. V
zgornjem desnem kotu brskalnika kliknite ikono za več možnosti in nato »Nastavitve«:
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Na dnu strani, ki se odpre, kliknite »Dodatno«, nato pri »Zasebnost in varnost« kliknite
»Nastavitve vsebine«. Kliknite »Pojavna okna«, kjer z indikatorjem spremenite vrednost
»Blokirano« v »Dovoljeno«:

Če v polju »Dovoli« kliknete gumb »DODAJ«, se odpre novo okno, s katerim spletno mesto
»e-kmetija.gov.si« dodate med spletna mesta, ki jim brskalnik vedno dovoli pojavna okna.
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