
ZASEBNOST IN PIŠKOTKI 

Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je ena izmed naših najpomembnejših nalog in naše 

poslanstvo je, da jo izpolnjujemo. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-

UPB1) (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200794&stevilka=4690 ) smo 

zavezani k njihovem varovanju. 

 

Za zagotavljanje varnosti, je potrebno, da se zbira IP naslov, iz katerega je bilo obiskano spletno 

mesto. Ob začetku obiska spletnega mesta je uporabniku dodeljen sejni piškotek, s katerim se 

uporabnika identificira. Na vaš računalnik lahko stran shrani piškotke kot so: identifikacijska 

številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku) in 

piškotki sistema Google Analytics (analiza obiskov spletnega mesta). 

Vsi piškotki, ki so bili zgoraj omenjeni, se na strežniku spletnega mesta shranjujejo trajno. Trajni 

piškotki se shranijo na računalniku obiskovalca, sejni piškotki pa se v pomnilniku strežnika shranijo 

le za čas trajanja obiska spletnega mesta in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti.  

 Podatki ne bodo v nobenem primeru predani nepooblaščenim osebam.  

Izjemno razkritje osebnih podatkov 

Zaupani in vsi ostali podatki, ki jih spletno mesto zbira in obdeluje, bodo razkriti le v primeru, da je 

taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred 

sodišči ali drugimi državnimi organi, ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov.  

 

O piškotkih 

Kaj so piškotki in čemu so namenjeni? 

Piškotek je podatek o uporabniku zapisano kot kratko besedilo, ki ga spletna stran ob obisku pošlje 

brskalniku. Tako spletna stran prepozna uporabnika, si zapomni podatke o njegovem obisku in mu 

omogoči prijazno ter enostavnejšo spletno storitev. S pomočjo piškotkov se prilagaja vsebina na 

spletni strani in si zapomni preference uporabnika.   

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200794&stevilka=4690


Seznam piškotkov, ki jih uporabljamo 

 

Ime piškotka Namen Čas piškotka 

Google Analytics - 

utma 
Omogoča statistiko ogledov strani. 2 leti 

Google Analytics- 

utmb 

Omogoča statistiko glede na čas prihoda uporabnika 

na stran. 
30 min 

Google Analytics - 

utmc 

Omogoča statistiko glede na čas odhoda uporabnika 

iz strani. 

Ob zaprtju spletnega 

brskalnika 

Google Analytics - 

utmz 

Omogoča statistiko obiska in prodaje preko različnih 

kanalov. 
6 mesecev 

Google Analytics - 

utmv 
Omogoča segmentacijo uporabnikov na strani. 2 leti 

Google Analytics - 

ga 

Statistika ogledov strani in analiza prodaje preko 

različnih kanalov prodaje. 
6 mesecev 

Google Analytics - 

cid 

Statistika ogledov strani in analiza prodaje preko 

različnih kanalov prodaje 
6 mesecev 

 


