
Uporaba piškotkov na naši spletni strani 

 
Kaj so piškotki? 
Piškotki so majhne podatkovne datoteke, ki se naložijo na vaš računalnik ali mobilno napravo, ko prvič obiščete 

spletno stran. Piškotki se uporabljajo za boljše delovanje spletne strani ali preprosto za njeno bolj učinkovito 

delovanje. Uporabljajo se tudi za spletno analitiko z namenom omogočiti uporabnikom optimizacijo njihovega 

obiska spletne strani. Poznamo dva tipa piškotkov: sejne piškotke in stalne piškotke: 

 

● sejni piškotki se začasno ustvarijo v podmapi vašega brskalnika, medtem ko brskate po spletni strani. Ti 

piškotki imajo omejeno življenjsko dobo in se samodejno izbrišejo, ko zaprete vaš spletni brskalnik. 

● stalni piškotki ostanejo v podmapi vašega brskalnika in se ponovno aktivirajo, ko obiščete spletno stran, ki 

je ustvarila točno tiste piškotke. Stalnim piškotkom življenjska doba ne poteče, ko zaprete vaš brskalnik, 

temveč ostanejo v podmapi vašega brskalnika za obdobje, določeno v sami datoteki piškotka. 

Zakaj se uporabljajo piškotki? 
Piškotki imajo številne funkcije. Pomagajo nam npr. prepoznati in spremljati število uporabnikov, analizirati 

uspešnost delovanja naše spletne strani, shranjevati vaše uporabniško ime in preference. To omogoča hitrejše 

usklajevanje prikazanih vsebin z vašimi interesi ter prikazovanje vsebin, ki so za vas bolj relevantne. Spodaj najdete 

pregled namenov uporabe piškotkov na naših spletnih straneh ter njihovo funkcijo: 

 

Vrsta piškotka Funkcija Zbiranje podatkov 

Piškotki, potrebni 
za delovanje 

Imenujejo se tudi "nujno potrebni" 

piškotki, saj brez njih ne bi mogli 

ponujati številnih storitev na naši strani 

(uporabljajo se npr. za prijavo v varne 

dele naše spletne strani). 

Ti piškotki prepoznajo le vaš računalnik ali 

mobilno napravo. 

Ne prepoznajo vas kot posameznika, kar 

pomeni, da shranjujejo le podatke, s 

katerimi ni mogoče prepoznati 

posameznika. 

Izvedbeni 

piškotki 

Ti piškotki se uporabljajo za analitiko, 

saj nam omogočajo spremljanje števila 

obiskovalcev in njihovo uporabo spletne 

strani med obiskom. 

To nam pomaga izboljšati delovanje 

naše spletne strani (npr. obiskovalci z 

lahkoto najdejo točno tiste informacije, ki 

jih iščejo). 

Ti piškotki prepoznajo le vaš računalnik ali 

mobilno napravo in ne vas kot 

posameznika. Podatki za analize se 

zbirajo anonimno. 

V nekaterih primerih te piškotke za nas 

upravljajo tretje osebe. Podjetje Icopal ne 

bo uporabljalo piškotkov za prepoznavanje 

posameznikov ali zbiranje osebnih 

podatkov in ne bo uporabljalo piškotkov za 

nobene druge namene, ki niso navedeni 

zgoraj. 



Funkcionalni 

piškotki 

Uporabljajo se za prepoznavanje 

uporabnikov, ko se vrnejo na našo 

spletno stran. To nam omogoča, da vam 

ponudimo personalizirane vsebine, vas 

pozdravimo z vašim imenom in si 

zapomnimo vaše preference (npr. vašo 

izbiro jezika ali regije). 

Podatki, ki jih ti piškotki zbirajo, lahko 

vključujejo osebno določljive podatke, ki 

ste nam jih posredovali, npr. vaše 

uporabniško ime. 

Ciljni piškotki Te piškotke uporabljajo 

oglaševalci, ki oglašujejo na 

naši spletni strani. 

Ti piškotki sledijo vašemu brskalniku, 

ko obiščete različne spletne strani, z 

namenom spremljati, kaj vas zanima, 

ter uporabijo te podatke, da vam 

prikažejo bolj relevantne oglase. 

Ti piškotki so lahko naloženi in do njih 

lahko dostopajo tretje osebe, ki 

ponujajo uporabljena orodja. 

Kako upravljati s piškotki in jih onemogočiti? 
V nastavitvah vašega spletnega brskalnika lahko izberete, ali piškotke sprejmete ali ne. Zavedati se morate, da 

v primeru, da v nastavitvah brskalnika onemogočite vse piškotke, lahko izgubite dostop do nekaterih vsebin in 

funkcionalnosti na naši spletni strani ali pa vam bo onemogočen dostop do nekaterih delov spletne strani. 

 

Naslednje spletne strani ponujajo informacije o upravljanju in prilagajanju nastavitev o piškotkih na nekaterih 

priljubljenih brskalnikih: 

 

● Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies 

● Microsoft Internet Explorer http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx 

● Mozilla Firefox 

http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en- 

US&redirectslug=Cookies 

 

Če uporabljate druge brskalnike, lahko v razdelkih za podporo njihovih spletnih strani preverite, kako upravljati in 

onemogočiti piškotke. 

 

Za več splošnih informacij o piškotkih, vključno s podatki o tem, kateri piškotki so bili naloženi ter kako jih 

onemogočiti, obiščite stran www.allaboutcookies.org 
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