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Odobritev dostopa na superračunalniku PRELOG 

Podatki uporabnika: 

Ustanova: ________________________________________________________________________ 

Projektna skupina ali laboratorij : _____________________________________________________ 

Status (fakulteta, študent, MR, zunanji sodelavec, JRO, podjetje):____________________________ 

Ime in Priimek: ____________________________________________________________________ 

E-pošta: __________________________________________________________________________ 

Telefon: __________________________________________________________________________ 

Mentor (obvezno za študente):  _______________________________________________________ 

Projekt ali namen dostopa:  __________________________________________________________ 

Vodja skupine ali projekta: ___________________________________________________________ 

Trajanje računa (datum ukinitve): ______________________ 

 
Pogoji uporabe HPC:   

Strinjam se s pogoji uporabe HPCFS PRELOG (naslednja stran tega obrazca) 

Datum: _________________________     Podpis: 

Dodelitev računa odobril: ___________________________________________ 

Datum: __________________________    Podpis: 

Vrsta HPC računa  (neobvezno) :              Nov račun   Podaljšanje računa 

Željeno uporabniško ime (username - prva črka imena in priimek): ___________________________ 

Projektna skupina (group ID): ___________________________________ 

Predvidena uporaba paralelnega datotečnega sistema LUSTRE (da/ne/kapaciteta): _____________ 

Vodenje izvorne kode projekta (Subversion ali Git z vmsnikom TRAC – da/ne/drugo): ____________ 

Kratica projekta za vmesnik TRAC (npr. http://projekt.hpc.fs.uni-lj.si) : ________________________ 

Spletni imenik webdav (http://forge.hpc.fs.uni-lj.si/username  – da/ne): ____ 

Nestandardna programska oprema in knjižnice : __________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

Predhodne izkušnje HPC (račun imam tudi na __, programski jeziki, ....):_______________________  

Dodatne želje: _____________________________________________________________________ 
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Pogoji uporabe HPCFS PRELOG 

Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja računske vire, komunikacijske naprave in javno 

komunikacijsko omrežje v skladu z javnimi predpisi, atesti in standardi in je sam odgovoren tudi za 

kakršnekoli nepravilnosti, nezakonitosti ali škodo, ki bi nastala zaradi njegovega neustreznega 

ravnanja. Podpisani lahko dodeljeni račun uporablja v okviru odobrenega projekta, lastnega 

raziskovalnega dela,  oziroma študija na UL FS. Za nedopustno uporabo dodeljenega računa se šteje:  

1. omogočanje dostopa do omrežja tretjim osebam,  

2. poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku, 

3. oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem,  

4. uporaba dostopa do omrežja za pridobitne dejavnosti izven odobrenega projekta oz. odobrenega 

namena dostopa,  

5. namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja,  

6. uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,  

7. kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,  

8. objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice (filmi, glasba…),  

9. ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali pornografsko vsebino,  

10. posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom na omrežju, ki take podatke 

zahtevajo pri uporabi,  

11. uporaba servisov, ki niso namenjeni javni uporabi,  

12. uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega 

delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja, 

13. uporaba nelicenčnih programov.  

  

V primeru nedopustne uporabe s strani uporabnika lahko UL FS dodeljeni uporabniški račun brez 

predhodnega opozorila ukine. UL FS pa bo v skladu z veljavno zakonodajo posredovala podatke o 

kršitelju ustreznim organom. Podpisani se mora zavedati, da v primeru nedopustne uporabe tega 

računa lahko tudi kazensko in  materialno odgovarja. 

 

Pravilno izpolnjeno prvo stran obrazca lahko pošljete po e-pošti hpc@hpc.fs.uni-lj.si ali fax-u +386 1 

4771156. Uporabniki lahko obrazec tudi osebno prinesejo v Računalniški center FS. 
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