
 

Pravno obvestilo 

Odgovornost 

Vsebine na spletnih straneh Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje posodabljamo in 
dopolnjujemo. Ob tem se trudimo za čim boljšo točnost in ažurnost. Ne glede na to, STPŠ Trbovlje 
ne jamči za pravilnost, ažurnost ali popolnost vseh objavljenih podatkov na spletnih straneh in ne 
prevzema odgovornosti za občasno nedelovanje strani, morebitno nepravilnost objavljenih 
podatkov in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih, neažurnih ali nepopolnih 

podatkov. 

  

Avtorske pravice 

Vsebine na spletnih straneh STPŠ Trbovlje so v zakonsko dovoljenem okviru zaščitene kot avtorsko 
delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Vsebin, objavljenih na spletnih straneh, ni dovoljeno 
uporabljati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja s strani STPŠ Trbovlje. 

  

Varstvo osebnih podatkov 

STPŠ Trbovlje se zavezuje, da bo vse preko spletnih strani STPŠ Trbovlje posredovane podatke 
varovala v skladu z veljavno zakonodajo. Vse posredovane osebne bomo uporabili le za namen, za 
katerega so nam bili posredovani. 

  

Piškotki 

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je 

uporabnikova izkušnja boljša. 

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta 
obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o 
naloženem piškotku in uporabnika prepoznala. 

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko 

uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste 

piškotkov. 

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani: 

1. Nujno potrebni piškotki 

Ti piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. 
Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. 
prijava). 

2. Izkustveni piškotki 

Izkustveni piškotki shranjujejo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom 
izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo 
najpogosteje). 

3. Funkcionalni piškotki 

Funkcionalni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni vaše nastavitve in izbire (npr. izbiro 

jezika, strinjanje s shranjevanjem piškotkov,...) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. 
Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani. 

4. Oglasni ali ciljani piškotki 

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z 
namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo 
učinkovitost oglaševalskih akcij. Oglasni ali ciljani piškotki omogočajo sledenje vašim akcijam na 
spletu. 

Spletno stran STPŠ Trbovlje lahko pregledujete tudi v primeru, da so piškotki v brskalniku 

onemogočeni. 

Upravljalec piškotkov: STPŠ Trbovlje 


