
Kaj so piškotki? 

Piškotki so tekstovne datoteke, ki na našem strežniku prepoznajo vaš računalnik. Piškotki sami 
po sebi ne prepoznajo individualnega uporabnika, pač pa računalnik, ki je bil uporabljen 
pri dostopu na spletno stran. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov. Vedno je možnost, 
da se piškotke sprejme ali zavrže. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, 
ki ga uporablja uporabnik. 

Piškotki so shranjeni v datotečnem imeniku spletnega brskalnika. Ob naslednjem obisku 
spletnega mesta brskalnik prebere piškotek in posreduje informacije spletnemu mestu ali 
drugemu elementu, ki je nastavil piškotek. 

Zakaj so piškotki potrebni? 

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Veliko 
funkcij e-poslovanja ne bi bilo mogočih brez piškotkov. Hitrejša in enostavnejša je interakcija 
med spletnim uporabnikom in spletno stranjo. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni 
posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa 
je s tem bolj učinkovito in prijetno. 

Zakaj spletne strani uporabljajo piškotke? 

Piškotki se uporabljajo na spletnih straneh za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v 
skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo 
piškotkov je tako več, kot prvi gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju 
posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo 
pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju raznih statistik, 
o navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja 
določene spletne strani. 

Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot 
tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih 
straneh. 

Onemogočenje piškotkov: 

Sami se odločate, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vašem računalniku ali ne. 
Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate s pomočjo izbranih nastavitev spletnega 
brskalnika. Za informacije o nastavitvah za piškotke, izberite spletni brskalnik, ki ga 
uporabljate. 

• Internet explorer 
• Mozilla Firefox 
• Chrome 
• Opera 
• Safari 

 

http://windows.microsoft.com/sl-si/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


Ali vsi piškotki delujejo enako? 

Ne! Obstaja več vrst piškotkov, ki imajo različne namene. Piškotki se razlikujejo po funkciji, 
času trajanja in stranki, ki jih namesti. 

Če izklopite piškotke, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene. Tudi pri 
izklopu vseh piškotkov spletni brskalnik še vedno pridobiva nekatere informacije. Te 
informacije so potrebne za osnovno delovanje naše spletne strani. 
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