
 
Pravila o rabi spletnih piškotkov 

Družbi RUNE ENIA d.o.o. in RUNE CROW d.o.o. na svoji spletni strani uporabljata 
piškotke zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja spletne strani in v druge 
namene opredeljene v nadaljevnju.  
 
Upravljavca spletnih piškotkov 
 
Z uporabo naših spletnih strani soglašate z uporabo piškotkov. V primeru, da boste 
obiskali spletni strani www.ruralnetwork.eu in https://www.ruralnetwork.eu/si bo 
upravljavec piškotkov družba: 

Polni naziv Upravljavca RUNE Enia, komunikacijska infrastruktura, 
d.o.o. 
 

Sedež Partizanska cesta 109, 6210 Sežana 
davčna številka SI 36467383 
matična številka 8439087000 
Spletna stran https://www.ruralnetwork.eu/si 

https://www.ruralnetwork.eu/ 
 
v primeru, da boste obiskali spletno stran www.ruralnetwork.eu/hr bo upravljavec 
piškotkov družba: 
 
Polni naziv Upravljavca RUNE Crow d.o.o. 

 
Sedež Veprinac, Tumpići 16, 51414 Ičići · Opatija 
davčna številka 040399926 
matična številka 06535522670 
Spletna stran www.ruralnetwork.eu/hr 

 
Kaj so piškotki? 
Piškotki so majhne datoteke, ki se shranijo na vašem nosilcu podatkov in v katerih 
so shranjene določene nastavitve ter podatki za izmenjavo s sistemom preko 
vašega brskalnika. Nekateri izmed piškotkov se po končani seji brskalnika, torej 
ko zaprete brskalnik, izbrišejo (t. i. začasni ali sejni piškotki). Ostali piškotki 
ostanejo na vaši končni napravi in nam omogočajo, da vaš brskalnik pri 
naslednjem obisku prepoznamo (trajni ali shranjeni piškotki). Piškotki niso 
škodljivi in so vedno časovno omejeni. 
 
Zakaj uporabljamo piškotke? 
Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih 
storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo 
piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni 
posameznikove interese in preference, s tem je uporabniku prihranjen čas, 
brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno. 
 
Vrste piškotkov  
Uporabljamo piškotke, ki jih delimo v 3 skupine: 



 
• Nujno potrebni piškotki: Ti piškotki so ključnega pomena, saj omogočajo 

premikanje po spletni strani in uporabo funkcij spletne strani. Brez njihove 
uporabe spletna stran ne more delovati. 

• Funkcionalni/analitični piškotki: Ti piškotki omogočajo, da si spletna stran 
zapomni vaše izbire (kot so vaše uporabniško ime, jezik ali regija, v kateri se 
nahajate) in vam nudi izboljšane in bolj osebne funkcije. Informacije, ki jih 
zberejo ti piškotki, so lahko anonimizirane in ti piškotki ne morejo slediti vaši 
aktivnosti v brskalniku na drugih spletnih straneh. Ti piškotki zbirajo 
informacije o tem, kako uporabljate našo spletno stran. Analitični piškotki ne 
zbirajo informacij, ki vas identificirajo. Vse informacije, ki jih zberejo ti piškotki, 
so združene in zato anonimne.  
 
Pridobljene analitične informacije se uporabljajo le za izboljšanje delovanja 
spletne strani. Anonimizacija podatkov z rešitvijo Google Analytics omogoča, 
da na podlagi anonimnih podatkov ni mogoče povezati ali kakorkoli identificirati 
posameznega uporabnika. Z uporabo navedenih piškotkov prejmemo 
statistična poročila o obiskanosti in aktivnostih na naših spletnih straneh brez, 
da bi pridobili kakršne koli osebne podatke o uporabniku, saj je anonimnost 
uporabnika s to rešitvijo zagotovljena. 
 

• Trženjski piškotki tretjih oseb: Ti piškotki se uporabljajo za prikazovanje 
oglasov, ki so bolj pomembni za vas in vaše interese. Uporabljajo se tudi za 
omejevanje števila prikazov posameznega oglasa kot tudi za pomoč pri 
merjenju učinkovitosti oglaševalske kampanje. Zapomnijo si, da ste obiskali 
spletno stran in ta informacija je posredovana ostalim organizacijam, kot so 
oglaševalci. 

 
Z uporabo spletnih strani se strinjate z uporabo nujnih piškotkov. Nujni piškotki so 
nujni za delovanje spletnih strani in v njih ne hranimo vaših osebnih podatkov, ter 
omogočajo premikanje po spletni strani in uporabo funkcij spletne strani. Ostali 
vrste piškotkov naložimo le če se z njimi strinjate.  
 
Katere piškotke uporabljamo? 
 
Na svojih spletnih straneh uporabljamo naslednje nujne piškotke: 
Ime piškotka Namen Čas trajanja Izvor Vrsta 

OptanonAlertB
oxClosed 

Ustrezno 
prikazovanje 
obvestila o 
informacijah o 
piškotkih 
uporabniku. 
Piškotek ne 
vsebuje osebnih 
podatkov. 

1 leto Ruralnetwork.
eu 

Nujni 

OptanonConse
nt 

Shranjevanje 
informacij o 
kategorijah 

1 leto  Ruralnetwork.
eu 

Nujni 



 
piškotkov, ki jih 
uporablja 
spletna stran in 
informacij o tem 
ali so obiskovalci 
dali ali umaknili 
privolitev za 
uporabo 
posamezne 
kategorije 
piškotkov.  

PHPSESSID Piškotek 
omogoča 
shranjevanje sej 
med 
posameznimi 
zahtevami 
znotraj sistema 
za upravljanje z 
vsebinami. 

Čas obiska 
spletnega 
mesta (čas 
trajanja seje) 

Ruralnetwork.
eu 

Nujni 

 
Na svojih spletnih straneh uporabljamo naslednje analitične ali 
funkcionalne piškotke: 
Ime piškotka Namen Čas 

trajanja 
Izvor Vrsta 

_gat_gtag_UA
_xxxxxxxxx_x 

Piškotek servisa 
Google Analytics, 
ki je namenjen 
spremljanju 
statistike in 
posodobljenega 
stanja na spletni 
strani.  

Čas obiska 
spletnega 
mesta (čas 
trajanja 
seje) 

Google 
Analytics 

Analitični 

_gid Piškotki servisa 
Google Analytics, 
za analizo obiska 
naše spletne 
strani med 
uporabniki in 
sejami. 

24 ur Google 
Analytics 

Analitični 

_ga Piškotki servisa 
Google Analytics, 
za analizo obiska 
naše spletne 
strani.  

2 leti Google 
Analytics 

Analitični 

_uetvid Shranjevanje in 
sledenje 
uporabniku pri 

16 dni HotJar Analitični 



 
brskanju preko 
spletnih strani. 

_hjid Piškotek se naloži, 
ko obiskovalec 
prvič pristane na 
strani s skripto 
Hotjar. Piškotek 
se uporablja za 
ohranitev Hotjar 
uporabniškega ID, 
edinstvenega za 
to spletno mesto 
v brskalniku. To 
zagotavlja, da bo 
obnašanje pri 
naslednjih obiskih 
istega mesta 
pripisano istemu 
ID-ju uporabnika. 

1 leto HotJar Analitični 

_hjAbsoluteSe
ssionInProgre
ss 

Zaznava prvega 
obiska spletne 
strani/ seje s 
strani uporabnika. 

30 min HotJar Analitični 

_hjTLDTest Določanje 
uporabe najbolj 
splošne poti 
piškotkov, ki bi jo 
morali uporabiti. 
Navedeno se 
izvede iz razloga 
delitve piškotkov 
med 
poddomenami 
(kjer je to 
primerno). Da bi 
to ugotovili 
poskušamo 
shraniti piškotek 
__hjTLDTest za 
različne 
alternative 
podnizov URL, 
dokler ne uspe. 
Po tem 
preverjanju se 
piškotek odstrani.  

Čas obiska 
spletnega 
mesta (čas 
trajanja 
seje) 

HotJar Analitični 

_hjIncludedIn
PageviewSam
ple 

Obveščanje 
HotJar ali je 
uporabnik 
vključen v 

30 minut HotJar Analitični 



 
vzorčenje 
podatkov, 
opredeljeno z 
omejitvijo števila 
ogledov spletne 
strani s strani 
uporabnika.  

ajs_anonymo
us_id 

Beleženje števila 
obiskov spletne 
strani in 
prepoznava ali je 
posamezni 
uporabnik 
predhodno že 
obiskal našo 
spletno stran.  

1 leto HotJar Analitični 

_Gcl_au Izboljšava 
uporabniške 
izkušnje. 

3 mesece HotJar Analitični 

_hjClosedSurv
eyInvites 

Spremljanje 
interakcije 
uporabnika z 
modalnim 
pojavnim 
povabilom k 
anketi. Piškotek se 
uporablja za 
namen, da se isto 
povabilo k anketi 
ne prikazuje več, 
če je že bilo 
prikazano. 

1 leto HotJar Funkcional
ni 

_hjDonePolls Ugotavljanje, da 
je uporabnik 
anketo že izpolnil. 
Piškotek se 
uporablja za 
namen, da se že 
izpolnjena anketa 
uporabniku ne 
prikazuje več. 

1 leto HotJar Funkcional
ni 

_hjMinimizedP
olls 

V primeru 
zmanjšanja 
pripomočka 
»feedback Poll 
widget«, piškotek 
skrbi, da 
pripomoček 
ostane 
minimiziran, ko 

1 leto HotJar Funkcional
ni 



 
uporabnik krmari 
po spletni strani.  

_hjShownFee
dbackMessage 

Piškotek se 
nastavi, ko 
obiskovalec 
minimizira ali 
dokonča dohodne 
povratne 
informacije. 
Dohodne povratne 
informacije se 
takoj naložijo v 
minimizirani 
obliki, če 
uporabnik odpre 
drugo spletno 
stran, na kateri so 
nastavljene za 
prikaz. 

1 leto HotJar Funkcional
ni 

_hjSessionToo
Large 

Ustavitev 
delovanja HotJar 
skripte v primeru 
če seja postane 
prevelika. 

Čas obiska 
spletnega 
mesta (čas 
trajanja 
seje) 

HotJar Funkcional
ni 

_hjFirstSeen Identifikacija prve 
seje novega 
uporabnika. 
Piškotek prepozna 
ali določen 
uporabnik prvič 
obiskuje spletno 
stran. 

Čas obiska 
spletnega 
mesta (čas 
trajanja 
seje) 

HotJar Analitični 

_hjRecordingE
nabled 

Ta piškotek se 
nastavi, ko se 
začne snemanje 
seje. Uporablja se 
za preverjanje, ali 
uporabnik že 
snema določeno 
sejo. 

1 leto HotJar Funkcional
ni 

 
Na svojih spletnih straneh uporabljamo naslednje Trženjski piškotke: 
Ime piškotka Namen Čas 

trajanja 
Izvor Vrsta 

_fbp Prikazovanje 
ustreznih oglasov 
uporabniku na 
facebooku  ali na 
digitalnih 

2 meseca Facebook Trženjski 



 
platformah, ki jih 
poganja facebook. 

_uetvid Shranjevanje in 
sledenje 
uporabniku pri 
brskanju preko 
spletnih strani. 

16 dni HotJar Trženjski 

_scid Nastavitev 
unikatnega ID 
obiskovalcu z 
namenom 
prikazovanja 
ustreznih oglasov 
obiskovalcu. 

1 leto HotJar Trženjski 

 
Upravljanje piškotkov 
 
Uporabo piškotkov določate sami. Piškotke lahko vedno odstranite ali sprejmete s 
klikom na polje »strinjam se« v obvestilu o uporabi piškotkov na spletni strani. 
Večina spletnih brskalnikov shrani piškotke samodejno. Delovanje spletnega 
brskalnika lahko spremenite v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali 
da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov v 
brskalniku lahko tudi popolnoma preprečite za vse spletne strani, ki jih boste 
obiskali. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko izbrišete.  

Z izbrisom ali blokiranjem piškotkov, se lahko zgodi, da vse ali nekatere spletne 
strani, ki jih obiskujete (ali njihove funkcije), ne bodo delovale pravilno ali enako 
učinkovito. Če onemogočite določen piškotek, ali če izbrišete vse piškotke, vaše 
preference ne bodo shranjene in boste obvestilo o piškotkih prejeli vsakič, ko boste 
obiskali našo spletno stran. 

Nastavitev nujnih piškotkov ne morete urejati. Nenujni piškotki pa se lahko 
shranijo le na podlagi vaše izrecne privolitve. 

Navodila za omogočanje nastavitev v vašem brskalniku lahko najdete tukaj: 

• Internet Explorer 
• Mozilla Firefox 
• Google Chrome 
• Opera 
• Safari 

 
Piškotki Google Analytics 

Google je zavezan zagotavljanju varnosti in zaščiti informacij, ki jih hrani v svojih 
računalniških sistemih, zato je v celotni organizaciji uvedena strategija večplastne 
zaščite. 

V priporočilih za programsko opremo in priporočilih za zasebnost storitve Google 
Analytics je povzeto, kako skrbimo za zaščito vaših podatkov. 



 
Pogoje uporabe si lahko preberete tukaj. 

Za preprečitev nalaganja piškotkov Google Analytics si lahko prenesete dodatek 
za brskalnik: Vtičnik za preprečevanje nalaganja Google Analytics piškotkov 

Google Analytics račun je nastavljen tako, da bodo vaši podatki izključeni iz vseh 
postopkov, ki niso specifično povezani z delovanjem in izboljševanjem storitve 
Google Analytics ali z varnostjo in integriteto podatkov. 
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