
EU DIREKTIVA E-ZASEBNOSTI  

OBVESTILO O SPLETNIH PIŠKOTKIH 

 

Naša spletna stran uporablja »piškotke«. To so majhne datoteke, ki se ob obisku strani 

shranijo na vaš disk. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v 

vašem brskalniku se lahko odločite ali boste »piškotke« sprejeli ali zavrnili. 

 

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa 

vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani. 

 

Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) 

shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave. 

Več o piškotkih lahko najdete na spletni strani http://www.allaboutcookies.org, vključno z 

navodili, kako jih pobrišete. 

  

  

Uporabljamo naslednje piškotke: 

  

Ime piškotka Namen 

Čas 

trajanja 

piškotka 

Podjetje 

VOL_SITE 

Piškotek se uporablja za: 

- boljšo navigacijo po spletnem mestu 

(uporabnik tudi ob menjavi jezika ostane na isti 

menijski povezavi); 

- začasno shranjevanje podatkov iz obrazcev na 

spletnem mestu; 

- delovanje nekaterih pojavnih (pop-up) oken; 

- za omogočanje prijave na spletnem mestu (po 

prijavi spletno mesto beleži trenutno 

prijavljenega uporabnika) 

čas seje 

OŠ Mihe 

Pintarja 

Toleda 

Velenje 

AWSUSER_ID 

Spletna statistika – beleženje in analiza obiska 

na spletnem mestu (splošno štetje obiska, najbolj 

obiskane podstrani, izvor obiska, brskalniki, 

zaslonske resolucije ipd.) 

10.000 ur 

OŠ Mihe 

Pintarja 

Toleda 

Velenje 

AWSSESSION_ID 

Spletna statistika – beleženje in analiza obiska 

na spletnem mestu (splošno štetje obiska, najbolj 

obiskane podstrani, izvor obiska, brskalniki, 

zaslonske resolucije ipd.) 

čas seje 

OŠ Mihe 

Pintarja 

Toleda 

Velenje 

_utma Statistika ogledov spletne strani 2 leti 
Google 

Analytics 

http://www.allaboutcookies.org/


_utmb Statistika ogledov spletne strani 30 minut 
Google 

Analytics 

_utmc Statistika ogledov spletne strani čas seje 
Google 

Analytics 

_utmz Statistika ogledov spletne strani 6 mesecev 
Google 

Analytics 

  

Več o posameznih piškotkih in njihovem delovanju ter o namenu uporabe zbranih podatkov 

lahko preberete tukaj. 

 

Uporabnik lahko dovoljenja za namestitev piškotkov nastavi in kadarkoli spremeni, prilagodi 

ali prekliče tudi v brskalniku, s katerim dostopa do spletnega mesta. 

  

Oglejte si še dokument o EU Direktiva o zasebnosti piškotkov. 

  

  

 

http://www.google.com/policies/technologies/types/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:SL:NOT

