
  
Brisanje piškotkov in vsebine predpomnilnika

  
  
OPOMBA:    
v večini računalniških brskalnikov lahko preskočite krmarjenje po menijih tako, da na tipkovnici pritisnete
kombinacijo tipk  Ctrl+Shift+Delete in s tem neposredno odprete okno za brisanje podatkov.  
  
  
Google Chrome  

Odprite brskalnik Google Chrome in v zgornjem desnem kotu odprite meni (gumb "tri pike").1.
Izberite  Več orodij in  Izbriši podatke brskanja.2.
V spustnem meniju izberite  Vse od začetka.3.
Na seznamu obkljukajte opciji  Vsi piškotki in podatki spletnih mest in vtičnikov  ter  Predpomnjene slike
in datoteke, potrdite s klikom na Izbriši podatke brskanja. 

4.

  
Mozilla Firefox  

Odprite brskalnik Mozilla Firefox in v zgornjem desnem kotu odprite meni (gumb "tri črtice").1.
Izberite  Zgodovina  in nato  Počisti nedavno zgodovino.2.
V spustnem meniju izberite  Vse.3.
Na seznamu obkljukajte opciji  Piškotki  in  Predpomnilnik, potrdite s klikom na  Počisti zdaj.4.

  
Edge  

Odprite brskalnik Edge in v zgornjem desnem kotu odprite meni (gumb "tri pike")1.
Poiščite  Clear browsing data in izberite  Choose what to clear.2.
Na seznamu obkljukajte opcije  Browsing history,  Cookies and saved data files in  Cached data and files. 3.
Potrdite s klikom na  Clear.4.

  
Internet Explorer  

Odprite brskalnik Internet Explorer. Odprite meni, tako da v zgornjem desnem robu kliknete na gumb, ki
predstavlja zobato kolo.

1.

Izberite  Varnost  in nato  Počisti nedavno zgodovino.2.
Na seznamu obkljukajte opciji  Začasne internetne datoteke in  Piškotki,  potrdite s klikom na  Izbriši.3.

  
Safari (ang.)  

Odprite brskalnik Safari in Iz Safarijevega menija izberite  Clear history and Website data.1.
Za časovni obseg izberite najdaljšega možnega.2.
Potrdite s klikom na  Clear history.3.
Ponovno zaženite Safari.4.
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Android privzeti brskalnik  
OPOMBA: Nastavitve so odvisne od posamezne verzije tako operacijskega sistema Android kot brskalnika. Splošni
postopek je sledeč:  

Odprite aplikacijo za brskanje po internetu in odprite meni in izberite  Nastavitve.1.
Izberite  Varnost in zasebnost.2.
Za brisanje piškotkov izberite  Pobriši piškotke. 3.
Za brisanje predpomnilnika izberite  Pobriši predpomnilnik.4.

  
Safari (iOS)  

Odprite  Nastavitve  (Settings) in izberite  Safari.1.
Izberite  Počisti zgodovino in internetne podatke  (Clear history and Website data).2.
Pritisnite  Pobriši piškotke in podatke brskanja (Clear cookies and data).3.
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