
 
 

Politika piškotkov 
 

1. O piškotkih 
Piškotek je majhna datoteka, ki jo obiskana spletno stran pošlje v vaš računalnik in shrani v njem. 
Edino ta spletna stran lahko poišče in prebere posamezen piškotek. Vsak piškotek je edinstven za 
brskalnik, ki ga uporabljate za obisk spletnih strani. Piškotki niso programska oprema in niso škodljivi 
za vaš računalnik. Ne vsebujejo računalniške kode in ne shranjujejo občutljivih podatkov, ki bi lahko 
vodili do vaše identifikacije.Več osnovnih informacij o piškotkih si lahko ogledate na članku Wikipedie 
na temo HTTP piškotkov.  
 
2. Uporaba piškotkov 
Piškotke se uporablja za identifikacijo vašega računalnika ob vsakem obisku spletne strani ter vam 
omogoča lažje premikanje po strani, tako za trajanje vašega obiska strani ali za večkratne obiske. 
Piškotke se uporablja za shranjevanje uporabniških imen, gesel in nastavitev. Omogočajo hitrejše 
delovanje in bolj osebno storitev za vas. Če spletna stran ne uporablja piškotkov, vas pri vsakem 
obisku spletne strani ali medmrežja prepozna kot novega obiskovalca vsakič, ko ponovno obiščete 
spletno stran ali premaknete na novo stran. 
 
3. Onemogočanje piškotkov 
Veliko spletnih brskalnikov ponuja možnost opcije predhodnega opozorila o shranjevanju piškotkov 
oziroma blokiranju le teh. Zavedajte se, da v kolikor zbrišete naše piškotke ali blokirate nadaljnje 
piškotke, morda ne boste več imeli dostopa do določenih delov ali vsebine naše spletne strani. To 
lahko na primer pomeni, da bi lahko imeli težave pri prijavi. Več informacij o brisanju ali upravljanju 
s piškotki dobite na www.AboutCookies.org. Priporočamo vam, da ne omogočate piškotkov. 
 
4. Piškotki, ki jih uporabljamo 
Uporabljamo piškotke, ki se nanašajo na pravilen prikaz in delovanje spletne strani. Praviloma so to 
t.i. “session cookies”, ki so odstranjeni takoj ko zaključite z obiskom. Ti piškoti zagotavljajo pravilen 
prikaz vsebine.  
 
5. Third Party piškotki 
Piškotke lahko nastavi spletna stran, ki ste jo obiskali (first party cookies) ali druge spletne  strani, ki 
prikazujejo vsebino, ki jo gledate (third party cookies). Spodaj najdete preglednico v kateri je 
naveden glavni piškotek, ki se uporablja na tej spletni strani, s pojasnilom, kje se pojavlja in s 
kakšnim namenom. 
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Nastavitve teh piškotkov omogočajo 
prikaz zbirnih podatkov o uporabi 
spletne strani v poročilih orodja Google 
Analytics. 

 
Za več informacij o Google Analytics piškotkih si lahko pogledate na uradni spletni strani Google 
Analitics.  
 
6. Več informacij 
V kolikor niste prepričani ali morate omogočiti delovanje piškotkov ali ne je varneje omogočiti njihovo 
delovanje. V kolikor potrebujete še kakšno informacijo nas lahko kontaktirate preko: 
judo.gorica@gmail.com 

http://www.aboutcookies.org/

