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Odklop blokiranja pojavnih oken v spletnem brskalniku 
 

Pred tiskanjem oz. vnosom predlogov za naročilnico v intranetu FF je potrebno pripraviti uporabnikov 
spletni brskalnik, tako, da brskalnik dovoljuje prikaz pojavnih oken. V teh navodilih so za brskalnike Internet 
Explorer, Google Crome in Mozzila Firefox s slikovnim prikazom zapisani koraki za odklop blokiranja 
pojavnih oken.  

Spletni brskalnik Internet Explorer (IE) 
 
V menijski strukturi poiščete Internetne možnosti (več možnosti: A, B, C) 

A. 
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B.  

C.  

V novo odprtem pogovornem oknu kliknemo na zavihek Zasebnost. 

Zdaj imate dve možnosti: 

1. Dovolite prikaz vseh pojavnih oken – odkljukate kvadratek Pojavna okna, Uporabi, V redu 
2. Pojavna okna ostanejo še naprej prepovedana, vendar dodate izjeme. (priporočamo) 
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Dodaj izjemo (priporočamo) 

Kliknete na gumb Nastavitve 
V okno Naslov dovoljenega mesta vpišite: http://193.2.70.195 
Potrdite z Dodaj  
Naslov spletne strani se izpiše v listi Dovoljenih mest 
Zaprete pogovorno okno 
 
Intranetna spletna stran FF je dodana na listo spletnih strani, ki jim brskalnik dovoljuje prikazovanje 
pojavnih oken. 

http://193.2.70.195/
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Spletni brskalnik Google Crome 
 

 

 

V desnem zgornjem kotu brskalnika najdete gumb s tremi črtami. Izberite opcijo Nastavitve. 

 

 

 

Po na novo odprtem zavihku se navzdol po strani sprehodite do Zasebnost in kliknite na Nastavitve 
vsebine. 
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Pod opcijo Piškotki izberete Upravljanje izjem in  v prosto polje Vzorec imena gostitelja vpišete spletno 
stran Filozofske fakultete: 

HTTPS://INTRANET.FF.UNI-LJ.SI 

Odziv mora biti nastavljen na Dovoli. Zaključimo s klikom na Končano.  
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Spletni brskalnik Mozzila Firefox 
 

Če se vam pri tiskanju predloga za naročilnico, pojavi na vrhu spletne strani pasica (Firefox je strani 
preprečil, da bi odprla pojavno okno), kliknite na gumb Možnosti in izberite Dovoli strani 193.2.70.195 
opiranje pojavnih oken. 

 

 

V nasprotnem primeru v brskalniku desno zgoraj kliknite na gumb  in nato Možnosti.  

 

 



[IME AVTORJA] 9 

 

V desnem stolpcu izberite Vsebina. Zdaj imate dve možnosti: 

1. Dovolite prikaz vseh pojavnih oken – odkljukate kvadratek Pojavna okna 
2. Pojavna okna ostanejo še naprej prepovedana, vendar dodate izjeme. (priporočamo) 

 

 

Dodaj izjemo (priporočamo) 

V okno Naslov strani vpišite: http://193.2.70.195 
Potrdite z Dovoli in nato Shrani spremembe 
 

 

http://193.2.70.195/
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Intranetna spletna stran FF je dodana na listo spletnih strani, ki jim brskalnik dovoljuje prikazovanje 
pojavnih oken. 
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