
AMIBIT d.o.o., Šaleška cesta 2A, 3320 Velenje, Slovenija | +386 40 352 322 | gdpr@reduxi.eu | www.reduxi.eu 

 
 

 
 
 
 

1 
 
 

Take Control. Use Reduxi. 

©AMIBIT d.o.o. Vse pravice pridržane. Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno reproducirati, shranjevati v sistemu za shranjevanje in iskanje ali v kakršni koli 

drugi obliki, elektronski, elektrostatični, magnetni, fotokopirani ali kako drugače brez predhodnega pisnega dovoljenja AMIBIT d.o.o. 

 

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. 

Na naši Spletni strani so integrirane nekatere storitve tretjih oseb kot so »prijava na e-

novice«, pogovor v živo ipd. 

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 
CMSSESSID https://www.reduxi.eu 

(Lastni piškotki) 
Cookies 
 

CMS Made Simple 
sejni ID piškotek. 

Seja 
 
 

cc_cookie_accept https://www.reduxi.eu 
(Lastni piškotki) 

Cookies Piškotek shrani 
odločitev 
uporabnika o tem, ali 
je sprejel uporabo 
piškotkov ali ne. 

1 leto 
 

cc_cookie_decline https://www.reduxi.eu 
(Lastni piškotki) 

Cookies Piškotek shrani 
odločitev 
uporabnika o tem, ali 
je zavrnil uporabo 
piškotkov. 

1 leto 
 

 

Izvedbeni / analitični piškotki 

Ti piškotki ne zbirajo informacij, ki vas identificirajo. Uporabljamo jih za namen 

izboljševanja uporabniške izkušnje. Informacije, ki jih pridobimo s piškotki nam 

pomagajo razumeti kako uporabniki uporabljajo Spletno stran. 

IME PONUDNIK VRSTA OPIS TRAJANJE 
ppms_webstora
ge 

https://www.reduxi.eu 
(Lastni piškotki) 

Local 
Storage 

Preprečuje izgubo 
podatkov o 
uporabniku, ki bi se 
lahko zgodila zaradi 
brskalnikovih 
mehanizmov, npr. 
Safari ITP. 

Trajni 

lhc_ref https://www.reduxi.eu 
(Lastni piškotki) 

Session 
Storage 
 

Shrani od kje 
uporabnik prihaja 
prvič. 

Seja 

lhc_ws https://www.reduxi.eu 
(Lastni piškotki) 

Session 
Storage 
 

Ali je pogovorno 
okno odprto ali 
zaprto. 

Seja 
 

lhc_sound https://www.reduxi.eu 
(Lastni piškotki) 

Session 
Storage 
 

Ali je zvok 
omogočen ali ne. 

Seja 
 

lhc_per https://www.reduxi.eu 
(Lastni piškotki) 

Cookies 
 

Ta piškotek shrani 
informacijo ID 
pogovora, da se 
lahko isti pogovor 
obdrži medtem, ko 
uporabnik brska po 
spletni strani.   

179 dni 
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_pk_id https://www.reduxi.eu 
(Lastni piškotki) 

Cookies Uporablja se za 
prepoznavanje 
uporabnikov in 
njihovih različnih 
lastnosti.  

1 leto in 1 
mesec 

_pk_sess https://www.reduxi.eu 
(Lastni piškotki) 

Cookies 
 

Pokaže aktivno sejo 
uporabnika. Če 
piškotek ni prisoten, 
se je seja zaključila 
pred 30 minutami in 
je bila šteta pod 
piškotek pk_id. 

30 minut 

app_id piwik.pro 
(Piškotki tretjih oseb) 

 Cookies Uporablja se za 
posredovanje ID-ja 
spletnega mesta ali 
aplikacije med Piwik 
PRO moduli. 

1 leto 

csrftoken piwik.pro 
(Piškotki tretjih oseb) 

Cookies Nastavljen je samo 
za uporabnike Piwik 
PRO. Shrani CSRF 
žeton za 
zagotavljanje Piwik 
PRO obrazcev. 

0 minut 

ppms_privacy_ piwik.pro 
(Piškotki tretjih oseb) 

Cookies Shrani strinjanje 
uporabnika z 
uporabo in 
zbiranjem podatkov. 

1 leto ali 
30 minut 
(za 
anonimno 
sledenje) 

stg_last_interac
tion 

https://www.reduxi.eu 
(Lastni piškotki) 

Cookies 
 

Ugotovi, ali je zadnja 
uporabnikova seja 
še v teku ali se je 
začela nova seja. 

1 leto 
 

stg_last_interac
tion 

reduxi.piwik.pro 
(Piškotki tretjih oseb) 

Cookies 
 

Ugotovi, ali je zadnja 
uporabnikova seja 
še v teku ali se je 
začela nova seja. 

1 leto 
 

stg_returning_vi
sitor 

https://www.reduxi.eu 
(Lastni piškotki) 

Cookies 
 

Ugotovi, če je 
uporabnik že 
predhodno obiskal 
spletno stran.  

1 leto 
 

stg_returning_vi
sitor 

reduxi.piwik.pro 
(Piškotki tretjih oseb) 

Cookies 
 

Ugotovi, če je 
uporabnik že 
predhodno obiskal 
spletno stran.  

1 leto 
 

stg_traffic_sour
ce_priority 

https://www.reduxi.eu 
(Lastni piškotki) 

Cookies 
 

Shrani vir prometa, ki 
pojasnuje kako je 
uporabnik dosegel 
spletno stran. 

30 minut 

 

mailto:gdpr@reduxi.eu
http://www.reduxi.eu/


AMIBIT d.o.o., Šaleška cesta 2A, 3320 Velenje, Slovenija | +386 40 352 322 | gdpr@reduxi.eu | www.reduxi.eu 

 
 

 
 
 
 

4 
 
 

Take Control. Use Reduxi. 

©AMIBIT d.o.o. Vse pravice pridržane. Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno reproducirati, shranjevati v sistemu za shranjevanje in iskanje ali v kakršni koli 

drugi obliki, elektronski, elektrostatični, magnetni, fotokopirani ali kako drugače brez predhodnega pisnega dovoljenja AMIBIT d.o.o. 

 

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, 

- 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 stopi v veljavo z dnem 6.12. 2022. V prihodnje lahko 

posodobimo ta pravilnik. Če bomo v tem pravilniku naredili ključno spremembo, vas 

bomo o tem obvestili, vseeno pa vas prosimo, da redno preverjate ta pravilnik, da boste 

na tekočem z najnovejšo različico Pravilnika o piškotkih. 
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