
 

 INFORMACIJE O PIŠKOTKIH

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih na vaš računalnik ali mobilno napravo shranijo 
spletišča, ki jih obiskujete. Piškotki pomagajo spletišču, da si zapomni vaše nastavitve, npr. jezik, 
velikost črk in druge nastavitve, ki ste jih na svojem računalniku določili za ogled našega spletišča. 
Tako si spletišča lahko zapomnijo vaše preference, informacijo, da ste v anketi spletišča že glasovali, 
ali zgolj dejstvo, da ste v spletišče že prijavljeni. 

Nekateri piškotki so za delovanje spletišča nujni (npr. piškotek o prijavi), posamezni so namenjeni 
izboljšanju uporabniške izkušnje (npr. shranjevanje uporabnikovih preferenc), nekateri pa se 
uporabljajo tudi za spremljanje obiska na spletišču (upravitelju pomaga pri izboljševanju spletne 
strani).  

Katere piškotke uporabljamo? 

Naši piškotki za upravljanje sej ('UREDISTARNISESS') shranjujejo podatke o poslanih obrazcih in 
podatek o trenutni seji do zaprtja brskalnika. 

Naša spletna stran gostuje na strežniški infrastrukturi pogodbenega obdelovalca s sedežem v Nemčiji 
in uporablja tudi piškotke za spletno analitiko Google Analytics. Ti ciljni in oglasni piškotki se 
uporabljajo za predstavitev spletnega mesta in informacijo, katere dele našega spletnega mesta ste si 
ogledali. S temi piškotki merimo obiskanost naše spletne strani. V spodnji tabeli je spisek piškotkov, ki 
jih uporabljamo, navedeni so tudi podatki, ki jih vanje zapisujemo:  

OZNAKA 
PIŠKOTKA 

UPORABA in VELJAVNOST PIŠKOTKA 

_ga 
Uporablja se za beleženje obiskov. Vsak obiskovalec dobi unikatno kodo, ki ni 
povezana z nobenim vašim osebnim podatkom. Uporabljamo jih predvsem za 
potrebe izboljševanja spletne strani. Veljavnost 2 leti od zadnjega obiska. 

_gid 
Uporablja se za beleženje obiskov. Vsak obiskovalec dobi unikatno kodo, ki ni 
povezana z nobenim vašim osebnim podatkom. Uporabljamo jih predvsem za 
potrebe izboljševanja spletne strani. Veljavnost 24 ur od zadnjega obiska. 

_gat 
Uporablja se za beleženje obiskov. Vsak obiskovalec dobi unikatno kodo, ki ni 
povezana z nobenim vašim osebnim podatkom. Uporabljamo jih predvsem za 
potrebe izboljševanja spletne strani. Veljavnost 10 minut od zadnje aktivnosti. 

 

Upravljanje s piškotki 

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko 
spremenite v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se 
piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane 
spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko izbrišete. 

Če piškotke onemogočite, nekateri deli spletnega mesta ne bodo delovali. Če pa kljub temu želite 
onemogočiti ali blokirati piškotke s tega spletnega mesta, lahko to storite z nastavitvami na naši 
spletni strani in v brskalniku. Večina internetnih brskalnikov piškotke sprejme samodejno, vendar 
lahko nastavitve brskalnika spremenite tako, da bodo piškotki izbrisani, ali pa preprečite samodejno 
sprejemanje. Če nočete, da v vaš računalnik shranjujemo piškotke, spremenite nastavitve glede na 
spodnja navodila za ustrezen brskalnik. 



    
 

Opomba: Če zamenjate napravo, spremenite račun na napravi ali uporabite drug brskalnik, boste 
morali nastavitve zanje določiti ločeno. Nastavitve, ki jih izberete danes, bodo veljale samo za 
napravo in brskalnik, ki ju uporabljate zdaj. 

V brskalniku so vam na voljo tudi nastavitve za brisanje piškotkov v predpomnilniku vašega 
brskalnika. Vendar boste morali po brisanju predpomnilnika ob ponovnem obisku našega spletnega 
mesta znova uveljaviti vse nastavitve, ki ste jih izbrali za piškotke. 

Za brskalnika Microsoft Internet Explorer 8.0 in 9.0  
Odprite meni "Orodja" (ali ikono zobnika v brskalniku Internet Explorer 9.0) in izberite možnost 
"Internetne možnosti". Kliknite zavihek "Zasebnost". Premaknite drsnik, da izberete prednostne 
nastavitve. Za natančnejšo nastavitev piškotkov kliknite "Napredno", potrdite gumb "Preglasi 
samodejno obravnavo piškotkov" in prilagodite nastavitve svojim potrebam. 

Za brskalnik Microsoft Internet Explorer 7.0  
Izberite meni "Orodja" in nato "Internetne možnosti". Kliknite zavihek "Zasebnost". Premaknite 
drsnik, da izberete prednostne nastavitve. Privzeta nastavitev je "srednje" in v meniju lahko izberete 
nivo "filtriranj" na osnovi (a) vira piškotka in (b) pravilnika o varovanju zasebnosti vira. Za natančnejšo 
nastavitev piškotkov kliknite "Napredno". 

Za brskalnik Mozilla Firefox 13.0.1  
Izberite meni "Orodja" in nato "Možnosti". Kliknite ikono "Zasebnost". V razdelku "Zgodovina" 
izberite možnost "Uporablja posebne nastavitve za zgodovino" in nato izberite nastavitve za piškotke. 
 
Google Chrome 21  
Kliknite ikono izvijača na orodni vrstici brskalnika. Izberite "Nastavitve". Kliknite "Pokaži dodatne 
nastavitve" na spodnjem delu strani. V razdelku "Zasebnost" kliknite gumb "Nastavitve vsebine ...". V 
razdelku Piškotki izberite želene nastavitve. 

Safari 5.1 (OS X Lion)  

Izberite možnost "Safari" in nato "Nastavitve". Kliknite menijsko možnost "Zasebnost" in izberite 

želene nastavitve. 

Safari 5.1 (Windows)  

V orodni vrstici brskalnika izberite ikono zobnika in nato "Nastavitve". Kliknite menijsko možnost 

"Zasebnost" in izberite želene nastavitve. 
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