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1. Aplikacija mi ne prikazuje šumnikov.  

 
Uporabnik mora urediti področne nastavitve na nadzorni plošči operacijskega sistema. 

Na tipkovnici pritisnemo tipko Windows + R in nato v pojavno okno vtipkamo »control.exe« in 

potrdimo. 

 

 
 

Odpre se Nadzorna plošča operacijskega sistema. Filter »Prikaži po:« nastavimo na »Male 

ikone«. 
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Izberemo »Področje«. 

 

 

V nastavitvah »Področje« najprej izberemo zavihek »Skrbniško« (1) in nato gumb »Spremeni 

območne nastavitve sistema …« (2).  
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V polju »Trenutna področna nastavitev sistema:« (1) izberemo opcijo »slovenščina 

(Slovenija)« in potrdimo z gumbom »V redu« (2). 

 

 
 

Po potrditvi sprememb se prikaže pojavno okno, ki za potrditev sprememb od nas zahteva 

ponoven zagon računalnika. Izberemo »Znova zaženi zdaj«, počakamo na ponoven zagon 

računalnika in nato ponovno preverimo izpis šumnikov v espremnici. 
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2. Ne morem vnesti decimalnega zneska odkupnine pri 

vnosu podatkov o pošiljki. 

 
Uporabnik mora urediti področne nastavitve na nadzorni plošči operacijskega sistema: 

Na tipkovnici pritisnemo tipko Windows + R in nato v pojavno okno vtipkamo control.exe in 

potrdimo. 

 

 
 

Odpre se nadzorna plošča operacijskega sistema. Filter »Prikaži po:« nastavimo na »Male 

ikone«. 
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Izberemo »Področje«. 

 

 

V nastavitvah »Področje« izberemo zavihek »Oblike« in v spustnem seznamu pod »Oblika:« 

izberemo »slovenščina (Slovenija)«. 

 
 

Preverimo rezultat rešitve v aplikaciji eSpremnica. Če vaša težava ni odpravljena, nadaljujemo z 

naslednjim korakom. 
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V nastavitvah »Področje« izberemo zavihek »Oblike« in kliknemo na gumb »Dodatne nastavitve 

…«. 
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V na novo odprtem oknu »Prilagajanje oblike« kliknemo na gumb »Ponastavi« (1) in nato 

potrdimo našo izbiro (2). Na dnu okna »Prilagajanje oblike« potrdimo z »V redu« (3), nato 

enako storimo še za okno »Področje« (4). Ponovno preverimo rezultat rešitve v aplikaciji 

eSpremnica. 
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3. Po prijavi v aplikacijo eSpremnica se mi izpiše napaka 

»Unable to write to«. 
 

 

 

Vzrok težave je nepravilno kreirana bližnjica do datoteke »espremnica.exe« oziroma manjkajoča 

datoteka »espremnica.exe« v mapi »C:\eSpremnica«. 
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Datoteko »eSpremnica.exe« (1) najprej prestavimo nazaj v mapo »C:\eSpremnica« (2). 

 

 

 

Desni klik z miško na datoteko »eSpremnica.exe«, iz menija nato izberemo »Kopiraj«. 
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Desni klik z miško na namizje, iz menija nato izberemo »Prilepi bližnjico«. 
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4. eSpremnico sem namestil/a, vendar ne najdem 

datoteke za zagon aplikacije. 
 

Aplikacija eSpremnica se namesti v direktorij »C:\eSpremnica« (1). Znotraj direktorija se nahaja 

zagonska datoteka aplikacije, imenovana »eSpremnica.exe« (2). Če zagonske datoteke še vedno 

ne najdete, najprej preverite, ali ste prenesli ustrezne namestitvene datoteke (»ZIP datoteka za 

namestitev aplikacije "eSpremnica"«), nato  pa preverite, ali vam datoteke ne blokira vaš 

antivirusni program. Če težava ni odpravljena, pobrišite mapo »eSpremnica« v mapi »C:\« in 

ponovno namestite aplikacijo. 

 

 

 

Za pomoč pri kreiranju bližnjice aplikacije (na primer na namizje) glejte točko 3. 
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5. Aplikacije ne morem namestiti v operacijski sistem 

MAC oz. Ubuntu. 
 

Aplikacija eSpremnica deluje in je podprta le v operacijskem sistemu Microsoft Windows. 

Uporabniki aplikacijo sicer lahko namestijo prek virtualnega okolja, vendar Pošta Slovenije ne nudi 

tehnične pomoči pri namestitvi. 
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6. Na natisnjenih paketnih spremnicah imam neveljavne 

črtne kode (črtna koda vsebuje »hieroglife«, je 

prekratka , vsebuje prazne kvadrate ...). 
 

Težava je lahko posledica manjkajočih sistemskih pisav v operacijskem sistemu. Manjkajoče 

sistemske pisave namestimo po naslednjem postopku (Win7, Win8, Win10): 

V raziskovalcu operacijskega sistema se 'navigiramo' v mapo »C:\eSpremnica\Fonts« (1). 

V mapi označimo vse sistemske pisave, ki jih za kreiranje črtnih kod uporablja espremnica (2). 

Potrdimo s klikom na »Namesti za vse uporabnike« (3) in počakamo, da se namestitev zaključi. 
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7. Po prijavi v aplikacijo ne morem izbrati komitenta, 

pogodbe, podružnice in sprejemne pošte. 
 

Veljavnost vaše pogodbe ali podružnice na pogodbi za uporabo aplikacije eSpremnice je potekla. 

Prosimo, obrnite se na svojega skrbnika pogodbe. 
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8. Aplikacija eSpremnica mi javlja napako »HTTP/1.1 307 
Temporary Redirect«. 

 

Težava je bila za zdaj zaznana le pri uporabnikih, ki uporabljajo mrežno opremo Huawei. Vzrok 

napake leži v nedokončani namestitvi modema, v uporabniškem vmesniku modema po njegovem 

prvem priklopu. Za več informacij sledite priloženim navodilom proizvajalca modema za uspešen 

priklop vaše mrežne opreme. 
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9. Espremnica mi vseskozi javlja napake »Access violation 

– Napaka pri prenosu šifrantov«, »Socket error – Host 

not found«, »Pri komunikaciji s strežnikom je prišlo do 

napake – TimeOut«. Internet mi deluje in je povezan. 
 

Napake so posledica neuspešne povezave aplikacije s strežniki eSpremnice. Razlog so splošne 

težave na strežnikih eSpremnice ali internetne težave na strani uporabnika. Če se izkaže, da ne gre 

za splošne napake na strani Pošte Slovenije, mora uporabnik preveriti svojo omrežno arhitekturo, 

to vključuje požarne zidove, dovoljenja za aplikacije, dovoljenja za mape, nastavitve na mrežni 

strojni opremi, ponudnika internetnih storitev, strežnik proxy ... Uporabnik se mora obrniti na svojo 

sistemsko službo oz. ponudnika internetnih storitev. 
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10. Tiskalnik mi tiska iz vseh aplikacij, razen iz 

aplikacije eSpremnica. 
 

Uporabnik najprej preveri, ali ima v aplikaciji eSpremnica izbran ustrezen privzeti tiskalnik, kar 

preverimo v aplikaciji pod: Zavihek Sistem > Nastavitve > Tiskanje dokumentov. 

 

Nato preverimo privzeti tiskalnik v operacijskem sistemu. Na tipkovnici pritisnemo tipko 

Windows + R in nato v pojavno okno vtipkamo control.exe in potrdimo. 

 

 
 

Odpre se nam nadzorna plošča operacijskega sistema. Filter »Prikaži po:« nastavimo na »Male 

ikone«. 
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Iz seznama izberemo »Naprave in tiskalniki«. 

 

Na odprtem seznamu tiskalnikov poiščemo in nastavimo naš tiskalnik kot privzeti tiskalnik, desni 

klik z miško na želeni tiskalnik in izbira »Nastavi kot privzeti tiskalnik«. 

 

Nazadnje preverimo, ali je tiskalnik povezan prek tiskalniških vrat WSD. Na seznamu »Naprave in 

tiskalniki« z desnim klikom z miško označimo naš privzeti tiskalnik in izberemo: Lastnosti tiskanja 

> Vrata. Če se izkaže, da imamo obkljukana vrata WSD, aplikacija eSpremnica ne bo tiskala na ta 

tiskalnik. 

 

Rešitve za to težavo so naslednje: 

- priklop tiskalnika prek USB-kabla, 

- izbira privzetega tiskalnika v aplikaciji eSpremnica na »Print to PDF«, 

- preklop privzetega tiskalnika na vrata TCP/IP vrata. 
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11. Ne deluje mi baza naslovnikov, naslovniki se mi ne 

shranjujejo, nimam baze naslovnikov. 
 

Najprej preverimo, ali imamo urejene nastavitve, potrebne za vzpostavitev baze naslovnikov. V 

aplikaciji eSpremnica se postavimo na zavihek Naslovniki (1), odpremo Nastavitve (2). V 

nastavitvah označimo »Omrežno nameščeni«, pod IP-naslov strežnika pa vpišemo »localhost« oz. 

dejanski IP-naslov strežnika, kjer se nahaja skupna baza naslovnikov (4). Če po potrjevanju 

nastavitev prejmete napako, ustrezno sledite spodnjim točkam. 
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a) InterBase Client GDS32.DLL is not installed. 

Pri uporabniku ni nameščena aplikacija »Firebird«. V raziskovalcu operacijskega sistema se 

'navigiramo' v mapo »C:\eSpremnica\Install« (1), od koder nato poženemo datoteko za 

»Firebird-2.1.3« (2). Odprlo se bo namestitveno okno, kjer pustimo privzete vrednosti in 

potrjujemo vsak korak z »Next« oziroma »Naprej«, dokler ne pridemo do konca namestitve. 
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b) Napaka ISC ERROR MESSAGE: Unable to complete network request to host 

"localhost". Failed to establish a connection. No connection could be made 

because the target machine actively refused it. 

Preverimo status za 'firebird service' (services.msc). Na tipkovnici pritisnemo tipko Windows + R 

in vtipkamo »services.msc«. 

 

Na seznamu poiščemo »Firebird Server«. Desni klik z miško na »Firebird Server« (1), nato 

izberemo »Lastnosti«. V novem oknu, ki se odpre, nastavimo »Startup type« na »Automatic« 

(2). Če je pod »Service status« zabeleženo »Stopped«, kliknemo na gumb »Start« (4) za zagon 

storitve Firebird Server. 
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12. Pri zaključevanju popisa oddanih pošiljk aplikacija 

eSpremnica javi, da zaključevanje ni bilo uspešno. Kaj 

delam narobe? 
 

Razlog za neuspešno zaključevanje popisa oddanih pošiljk je nezaključena serija vrste pošiljke 

Poslovni paket isti naslovnik (PPIN).  V postavki PPIN – notranji se na seznamu Nezaključene pošiljke 

PPIN prikazuje naziv naslovnika, čigar serija PPIN je še nezaključena (spodnja slika). Pri zadnjem 

paketu iste serije PPIN je treba obvezno označiti gumb Zadnji paket (3). Če pri zadnjem paketu iste 

serije PPIN niste označili gumba Zadnji paket (3), je treba iz Seznama sprejetih pošiljk poiskati zadnji 

paket (1) in ga stornirati s klikom na gumb Storno (2). Nato ponovno dodate nov »zadnji« paket, ga 

označite z gumbom Zadnji paket (3) ter po ustaljenem postopku s klikom na gumb Potrdi  (4) 

opravite zaključek serije PPIN. 
 

 
 

 

 

 


