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Pravila za uporabo računalnikov v učilnici P6 
 

1.  Možnost uporabe računalnikov v učilnici P6 je privilegij, ki ga lahko tudi ne bi bilo. 

2.  Učilnica P6 je namenjena uporabi računalnikov in ni zbirališče študentov. V njej se 
lahko zadržujejo le uporabniki, ki trenutno uporabljajo računalnike. V učilnici je 
najstrožje prepovedano kajenje ter uživanje hrane in pijače. Ne motite kolegov z glasnim 
govorjenjem. 

3.  Računalnike lahko uporabljajo le registrirani uporabniki. Registrirate se lahko v 
pisarni Oddelka za biologijo. Vsak uporabnik je ob začetku dela dolžan vnesti v 
računalnik svoje podatke. S tem je prijavljen kot trenutni uporabnik računalnika in je v 
času uporabe računalnika polno odgovoren zanj. Uporabniško ime in čas uporabe 
računalnika se zapisuje v sistemski dnevniški datoteki zato uporabniškega imena in gesla 
ne posojajte prijateljem - za računalnik boste odgovorni vi.  

4.  Registrirani uporabniki lahko dvignejo ključ za učilnico P6 pri vratarju. Ključ zadolžijo v 
zameno za študentski dokument (svojo študentsko izkaznico ali Index, drugi dokumenti 
niso veljavni), ki ga dobijo nazaj ko vrnejo ključ. Za ključ zadolženi uporabnik mora 
imeti med delom ob računalniku ključ, drugi uporabniki pa študentsko izkaznico 
ali Index. Če zadolženi uporabnik odide pred drugimi, mora ključ s predajo ustreznega 
dokumenta zadolžiti kak drug uporabnik. 

5.  Dostop do računalnikov je kontroliran z uporabniškim imenom in osebnim geslom. To ni 
izziv razdiralcem zaščit. Ne preskušajte svoje domišljije s triki za vdor v računalnik. 
Raje rešujte rebuse, izziv je večji. Rešen rebus vam bo v ponos, razdrt računalnik pa bo 
izključen iz uporabe. 

6.  Poskrbite, da bo naslednji uporabnik našel računalnik v delujočem stanju. V 
primeru težav, opozorite nanje skrbnika.  

7.  Ne brskajte po tujih datotekah na računalniku in diskih. Vse kar je za vas zanimivo 
je ponujeno z ikonami na namizju in v programskih skupinah. Ne spreminjajte nastavitev 
programov, tudi če vam niso všeč - morda vaše nastavitve ne bodo všeč naslednjemu 
uporabniku. skrbnikom pa take spremembe povzročajo preglavice. Če nimate boljšega 
dela, pojdite raje na sprehod. 

8.  Uporabljajte le programe, ki so nameščeni na računalniku. Prepovedano je nameščati 
kakršnekoli dodatne programe. V primeru, da imate na razpolago program, ki je 
nepogrešljiv za rešitev vašega problema, se pogovorite s skrbnikom. Če je program 
nepogrešljiv tudi za druge, ga lahko skrbniki namestijo, a le s soglasjem nadzornika 
računalniške učilnice. 

9.  Ne puščajte datotek na računalnikovem trdem disku. Zaradi učinkovitejšega dela, 
lahko uporabnki začasno shranjujejo datoteke na trdem disku, vendar izključno na 
mrežnem disku H:. Za vaše datoteke na trdem disku po vašem odhodu ne jamči nihče.  

10.  V primeru nespoštovanja osnovnih pravil vedenja in uporabe računalnikov 
(posebej to velja za točko 4 teh pravil!) se posamezniku odvzame pravica do 
uporabe računalnika.  

11.  V primeru vsesplošnih kršitev pravil, ki se odražajo bodisi na disciplini v učilnici ali 
na stanju računalnikov (fizične poškodbe, kraje opreme, nepooblaščena namestitev 
programov, virusi na računalnikih, zloraba uporabniških imen, vdori v računalnike mimo 
uporabniških imen ipd.) se prepove samostojna uporaba računalnikov za vse 
uporabnike. 

  

 


