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PEDAGOŠKA FAKULTETA

PRAVILA ZA DELO Z RAČUNALNIŠKO OPREMO V AVLI 1. NADSTROPJA

1. Računalniška oprema v avli 1. nadstropja Pedagoške fakultete je namenjena izključno študentom
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju PeF) oziroma študentom članic Univerze v
Ljubljani, za dejavnosti, ki so povezane s študijem na Pedagoški fakulteti (v nadaljevanju uporabniki).
Drugim osebam, razen s posebnim dovoljenjem fakultete, je uporaba računalniške opreme v avli 1.
nadstropja Pedagoške fakultete najstrožje prepovedana.
2. Uporabnik računalnikov mora ravnati z računalniško in drugo opremo skrbno in tako, da opreme ne
poškoduje. Pri delu z računalniško opremo s svojim ravnanjem ne sme motiti drugih uporabnikov.
3. Kakršnokoli poseganje v strojno opremo in prestavljanje le – te ni dovoljeno in je kaznivo.
Prepovedano je izklapljanje računalnikov ali zaslonov iz napajanja, izklapljanje mrežnih kablov in
druge računalniške opreme.
4. V primeru poškodbe opreme je povzročitelj odgovoren za nastalo škodo in jo je dolžan povrniti.
5. V primeru, da študent opazi kršitev teh pravil s strani drugega uporabnika, je dolžan kršilca opozoriti
na nedopustnost kršitve pravil, o kršitvi pa je dolžan takoj obvestiti tajništvo ali receptorja fakultete.
Vse morebitne težave pri uporabi računalniške opreme študent takoj javi informacijski službi
fakultete na naslov: oper@pef.uni‐lj.si.
6. Uporabniki shranjujejo svoje datoteke na disk »S:« ali na (svoje) zunanje prenosljive enote (CD, USB
ključ). Po odjavi uporabnika se vse delo, ki ni bilo shranjeno na »S:« disk ali na zunanjo prenosljivo
enoto, izbriše in ga ni možno povrniti.
7. Dolžnost uporabnika je, da se po končanem delu odjavi iz računalnika.
8. Študent je dolžan varovati svojo digitalno identiteto (uporabniško ime, geslo) za dostopanje na
računalniško (strojno in programsko) opremo kot poslovno skrivnost. Prepovedano je prenašati ali
posredovati svojo digitalno identiteto drugi osebi ali s svojim ravnanjem omogočiti drugi osebi, da se
seznani z digitalno identiteto študenta. Tako ravnanje študenta pomeni hujšo kršitev obveznosti
študenta, na podlagi 6. člena Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani.
9. Če študent krši ta pravila, tako ravnanje pomeni hujšo kršitev obveznosti študenta, na podlagi 6.
člena Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani, študent pa je tudi civilno
pravno (odškodninsko) in kazensko pravno odgovoren za posledice svojega ravnanja.
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