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Usmeritve pri izdelavi (lastnih) 
rešitev spletnih piškotkov
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Primerna rešitev 
piškotkov vsebuje

→ Obvestilo o piškotkih izdelano skladno z 
zahtevami e-Privacy in GDPR
o Vsebina obvestila

o Enaki gumbi

→ Primerna tehnična izvedba
o Samo res nujni piškotki postreženi pred privolitvijo

o Piškotki obravnavani v širšem smislu

→ Politika piškotkov
o Piškotki po primernih skupinah

o Jasno pojasnjeno, kateri piškotek v kateri kategoriji 
in zakaj

o Lahko vključena v politiko zasebnosti
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Zakonodajna 
usmeritev
(povzetek ZEKom-1)

→ Piškotke smemo postreči samo ob 
predhodni privolitvi obiskovalca.

→ Privolitev ni potrebna za tiste piškotke, ki so 
nujni za delovanje storitve informacijske 
družbe
o Resnično tehnično nujne!

o Analitika ni povsem tehnično nujna

→ Piškotki v zakonodajnem smislu so katerikoli 
podatek, ki se hrani/dostopa na terminalski 
opremi uporabnika.



Vrste rešitev → Lastne
o Ekipa razvije svojo lastno rešitev

→ Vključene na lastnem strežniku
o Razni dodatki k spletnim platformam

o Rešitve tretjih ponudnikov

→ Sistemske rešitve
o Rešitve tretjih ponudnikov preko njihovih CMP



Vrsta rešitve ni 
odločilna

→ Kakršnakoli vrsta rešitve že je
o Vsebina mora biti usklajena z dejanskim stanjem

o Obiskovalec mora dati privolitev pred dejansko 
postrežbo nenujnih piškotkov

→ Bistvena je pravilna izvedba in vsebina 
rešitve (ne vrsta)



Če so samo nujni 
piškotki

→ Obvestilo, da piškotki so
o Besedilo

o Gumb s potrditvijo

→ Povezava na (ali lightbox) politiko piškotkov



Če so poleg nujnih 
še drugi piškotki

→ Obvestilo in možnost izbire
o Besedilo

o Gumb za strinjanje z vsemi

o Gumb za strinjanje samo z nujnimi

o Gumb za podrobno izbiro

→ Povezava na (ali lightbox) politiko piškotkov



Podrobna izbira 
piškotkov



Spletna stran brez 
piškotkov (tudi take 
še obstajajo)

→ Ne obvestila, ne rešitve ne potrebujete



Nekaj alternativ
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Nekaj alternativ

OneTrust

Razširjena

IAB Europe

Standard TCF

Piwik pro Didomi

Pozitivci

Izpostavljajo, da so dobri, ker 

podpirajo tako varnost kot trženje. 

Imajo veliko možnosti postavitev.

DKot panožna organizacija ponuja 

standard izmenjave pravic 

uporabnikov.  Idealna za 

samostojne rešitve in povezovanja.

Kot evropska alternativa Google 

analitics, ki vsebuje tudi rešitve za 

privacy. Hvalijo se, da poznajo vse 

svetovne realnosti.

Njihovi pristopi so drugačni. 

Izkoriščajo ta kanal komuniciranja 

in izzive zasebnosti za dostavljanje 

vrednosti.
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Evropski all-in-one



Nekaj alternativ

Quatncast

Domišljena

TrustArc

Standard

CookieHub SAP

Rešitve znotraj rešitev

Precej uporabljena rešitev (v 

mnogih oblikah). Dokaj standardne 

rešitve UX. Imajo tudi brezplačno 

rešitev.

Če ne drugo se jih splača obiskati 

zaradi kviza o vašem stanju na 

področju zasebnosti uporabnikov.

Ponujajo rešitve za manjša 

podjetja, poleg tega pa ponujajo 

tudi brezplačno verzijo.

Obstajajo seveda tudi rešitve, ki so 

del obstoječih rešitev, ki jih že 

uporabljate (vredno je preveriti).
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Manjša podjetja



Kako sam preverimo?
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V modernejših 
brskalnikih

→ Pobrišemo vse predhodne piškotke

→ Obiščemo stran
→ F12
→ Preverimo naložene piškotke



Urejanje piškotkov sploh ni 
tako zapleteno, kajne?


