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PRAVILNIK O PIŠKOTKIH 

KAJ SO PIŠKOTKI 

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih strežnik pošlje spletnemu brskalniku, 

Spletna stran pa jih nato shrani na uporabnikov računalnik ali pametno napravo. 

S piškotki vam lahko omogočimo čim boljšo uporabniško izkušnjo na naši Spletni 

strani. 

Nekateri piškotki lahko prihajajo neposredno iz naše Spletne strani – »Lastni piškotki«. 

Nekateri piškotki lahko prihajajo iz tretjih strani –  »Piškotki tretjih oseb«. 

Piškotki so lahko na vaši napravi ali brskalniku shranjeni različno dolgo. Sejni piškotki 

so iz vašega računalnika ali naprave izbrisani takoj, ko zaprete brskalnik. Trajni 

piškotki ostanejo shranjeni na vašem računalniku ali napravi dokler jih ne izbrišete ali 

dokler ne poteče njihov čas veljavnosti. 

VRSTE PIŠKOTKOV 

Obstajajo različne vrste piškotkov. Nekateri piškotki so nujni za delovanje, nekateri se 

uporabljajo za boljše razumevanje uporabnikov. Z uporabo piškotkov lahko 

optimiziramo in izboljšamo uporabniško izkušnjo.  

KATERE PIŠKOTKE UPORABLJAMO 

Nujni piškotki  

Ti piškotki naredijo Spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot so 

navigacija po strani in dostop do varnih območij Spletne strani. Spletna stran brez teh 

piškotkov ne deluje pravilno. 
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IME PONUDNIK VRSTA OPIS TRAJANJE 
cookielawinfo-
checkbox-necessary 

https://www.amibit.si 
(Lastni piškotki) 

Cookies 
 

Shrani odločitev 
uporabnika o 
uporabi nujnih 
piškotkov. 

1 leto 
 
 

cookielawinfo-
checkbox-non-
necessary 

https://www.amibit.si 
(Lastni piškotki) 

Cookies Shrani odločitev 
uporabnika o 
uporabi nenujnih 
piškotkov. 

1 leto 
 

CookieLawInfoConsent https://www.amibit.si 
(Lastni piškotki) 

Cookies Piškotek se 
uporablja za 
shranjevanje 
povzetka 
danega soglasja 
za uporabo 
piškotkov.  

1 leto 
 

viewed_cookie_policy https://www.amibit.si 
(Lastni piškotki) 

Cookies Shrani 
uporabnikovo 
privolitev 

1 leto 

pll_language https://www.amibit.si 
(Lastni piškotki) 

Cookies Polylang vtičnik 
za nastavitev 
jezika spletne 
strani. 

1 leto 

 

NASTAVITVE PIŠKOTKOV 

Uporabnik Spletne strani lahko spremeni in prilagodi rabo piškotkov v posameznih 

spletnih brskalnikih. Privzete nastavitve v večini brskalnikov zahtevajo dovoljenje za 

uporabo piškotkov. Če želite, lahko v svojem spletnem brskalniku blokirate naše 

piškotke. Opozarjamo vas, da zaradi blokiranja piškotkov Spletna stran ne bo delovala 

pravilno ali enako učinkovito. 

Spodaj so povezave do nekaterih spletnih brskalnikov, kjer lahko prilagodite rabo 

piškotkov: 

- Microsoft Edge tukaj, 

- Mozilla Firefox tukaj, 

- Google Chrome tukaj, 

mailto:gdpr@reduxi.eu
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https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop
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- Apple Safari tukaj. 

Za več splošnih informacij o tem, kaj so piškotki, priporočamo obisk 

www.allaboutcookies.org in www.aboutcookies.org.  

SPREMEMBE PRAVILNIKA O PIŠKOTKIH 

Ta Pravilnik o piškotkih je bil posodobljen dne 2.2.2023. 
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