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NAVODILA ZA UPORABO RAČUNALNIKOV 
1. Uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, ki ju dobi v tajništvu 

Oddelka za biologijo, Referat za študijske zadeve. 
2. Uporabniško ime se aktivira, ko uporabnik podpiše pristopno izjavo. 
3. Ob prvi prijavi mora uporabnik geslo zamenjati z novim, ki mora biti 

dolgo najmanj 6 znakov. 
4. Geslo veljajo 31 dni, nato vas sistem sam opozori, da ga morate 

zamenjati. (pozor: sistem si vaša stara gesla zapomni zato jih ne morete 
uporabiti večkrat, ampak morate vedno uporabiti novo geslo). 

5. Zaradi zaščite pred virusi na računalnikih ne morete uporabljati 
disketne enote, CD-ROMa in USB ključev. Za prenos datotek s 
prenosnih medijev je na voljo poseben računalnik PECICA, do 
katerega imate dostop preko mrežnega diska P: 

6. Računalnik PECICA lahko uporabite za morebitno kopiranje z/na 
diskete, USB ključ ali CD, mapa za izmenjavo je P:. Za uporabo si 
oglejte navodila ob računalniku PECICA! 

7. Na lokalni disk računalnika ( C: ) ne smete shranjevati nobenih 
datotek. 

8. Za shranjevanje imate na voljo mrežni disk H:. Ta je z vsakega 
računalnika (z uporabo vašega uporabniškega imena) dostopen samo 
vam. Velikost je omejena na 55MB zato skrbite, da ne bo prehitro 
zaseden. Na disku H: ne puščajte pomembnih datotek, saj zanje nihče 
ne odgovarja, v kritičnem primeru pa jih lahko administrator brez 
opozorila zbriše. 

9. Mrežni disk H: je obenem tudi mapa »My Documents« 
10. Dostopen je tudi mrežni disk S: s katerega lahko samo berete 

(namenjen je datotekam, ki so namenjene vsem uporabnikom) 
11. NE shranjujte ničesar na Namizje. (ob odjavi se pobriše). 
12. NE shranjujte ničesar pod Favorites. (ob odjavi se ne shranijo). 
Prijava napak: 
1. Napako ali težavo prijavite z uporabo ikone »Prijava napake«, ki jo 

najdete na namizju. Odprite ikono in vnesite potrebne podatke. 
2. Če ne morete prijaviti napake na elektronski način, oddajte pisno 

obvestilo skrbniku učilnice P6. 
 


