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ODDAJA ELEKTRONSKIH OBLIK PISNIH ZAKLJUČNIH DEL 

ŠTUDIJA IN PREVERJANJE PODOBNOSTI VSEBINE 
NA UL FA 

 
1 NAVODILA ZA MENTORJE IN SOMENTORJE  

 
Po prvem in po drugem preverjanju podobnosti vsebine pisnega zaključnega dela študija VIS 
pošlje elektronsko pošto mentorjem in somentorjem, ki so uporabniki ŠIS-a na članici Univerze v 
Ljubljani. Zunanje mentorje in somentorje obvesti referat po elektronski pošti. 
V ŠIS-u mentorja in somentorja so na voljo: 

– »Zaključno delo študija«, 
– »Analiza Detektorja podobnih vsebin«, 
– »Interaktiven pregled podobnosti vsebine v Detektorju podobnih vsebin«. 

 
1.1 Definicija plagiatorstva 
Plagiatorstvo predstavljajo vsi načini prisvajanja katere koli oblike tujega avtorskega dela in 
nespoštovanja moralnih pravic avtorja, zlasti pa:  

− predstavljanje tujega dela kot lastno, 
− kopiranje besedila ali drugih vrst avtorskih del, vključno s slikovnim in notnim gradivom, 

avdioposnetki, avdiovizualnimi deli, računalniškimi programi, skicami, načrti …, nekoga 
drugega brez navedbe vira oz. avtorstva, 

− kopiranje stavka in spreminjanje besed v njem brez navajanja vira oz. avtorstva, 
− opustitev grafičnih oblik v navedbi besedila, ki nedvoumno kažejo, da gre za navedek, 
− podajanje nepravilnih ali zavajajočih podatkov o viru navedbe.1 

 
1.2 Delovanje Detektorja podobnih vsebin2 
Detektor podobnih vsebin omogoča preverjanje podobnosti med besedili, in sicer podobnost 
povedi in podobnost nizov znakov. Detektor ne preverja podobnosti slik. 
Program Detektorja, ki preverja podobnost povedi med dvema besediloma, v obeh besedilih 
odkrije podobne povedi, ki so daljše kot štiridesetih znakov. Program zazna podobne povedi, 
čeprav je v njih morda zamenjan vrstni red besed, so uporabljena mašila ali zelo pogoste besede 
(na primer torej, pa, in, ali…) ali so v besedah tipkarske napake. Del besedila, ki je obarvan rdeče, 
je bil najden v podobnih dokumentih. 

                                                           
1 Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno 
nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija, 2015, 2. člen 
2 Predstavitev je povzeta po dokumentu Hrovat, G., Ojsteršek, M. Navodila za uporabo detektorja podobnih vsebin za 
uporabnike organizacij. Verzija 1.0, 2014. 
 

http://urnregister.nuk.uni-lj.si/?URN=URN:SI:UL:RUL:doc-YMHFZYSG
http://urnregister.nuk.uni-lj.si/?URN=URN:SI:UL:RUL:doc-YMHFZYSG
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Slika 1: Primer izpisa podobnosti besedil po primerjavi povedi med dvema besediloma 
 
Program Detektorja, ki izvaja znakovno primerjavo podobnosti med besedili, išče najdaljše skupne 
nize znakov med dvema besediloma. Prikaz je omejen na enake nize znakov, ki so daljši od 
širinajst znakov. 

 
Slika 2: Primer izpisa podobnosti po izvedbi znakovne primerjave med dvema besediloma  
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Če je za pisno zaključno delo študija navedena majhna podobnost z drugimi dokumenti, še ne 
pomeni, da delo ni podobno drugim dokumentom. Vzrok je lahko, da podobnih dokumentov (še) 
ni v korpusu Detektorja podobnih vsebin. Morda dokumenti niso dostopni preko spleta (na 
primer starejša tiskana gradiva) ali pa gre za dela, za katera ni soglasja imetnika materialnih 
avtorskih pravic za uporabo v preverjanju podobnosti vsebine (na primer članki iz plačljivih 
znanstvenih revij).  
 
Program ne zazna podobnosti med besediloma v različnih jezikih (na primer med pisnim 
zaključnim delom študija v slovenskem jeziku in znanstvenim člankom v angleškem jeziku). 
 
Pri podobnih delih vsebine v pisnem zaključnem delu študija je potrebno preveriti, ali je (pravilno) 
naveden vir podobnega besedila. Navajanje virov naj bo skladno z uveljavljenimi načini citiranja na 
strokovnem področju, iz katerega je izdelano pisno zaključno delo študija. Če je podobno besedilo 
označeno z virom, ne gre za plagiatorstvo. V kolikor vir podobnega besedila ni naveden, je ta del 
besedila pisnega zaključnega dela študija plagiat. 
 
1.3 Analiza podobnosti vsebine 

V analizi Detektorja podobnih vsebin z naslovom »Poročilo, v katerem je zajetih 95 % enakih povedi iz 
drugih dokumentov« (v formatu PDF) so na seznamu prikazani podobni dokumenti, pri katerih je 
program za odkrivanje podobnosti povedi odkril 95 odstotkov vseh podobnih povedi iz 
pregledovanega dokumenta. Podobnost se nato preveri še s programom, ki išče najdaljše skupne 
nize znakov med besedili (znakovna primerjava). Odstotek podobnosti pregledovanega 
dokumenta z drugimi dokumenti predstavlja obseg podobne vsebine glede na celoten obseg 
dokumenta.  
 

 
Slika 3: Analiza Detektorja podobnih vsebin 
 



Različica 1.1., 21.9.2022 

4 
 

Interaktivni pregled podobnosti vsebine za obravnavano pisno zaključno delo študija je omogočen 
preko spletne povezave do primerjave podobnosti vsebine obravnavanega dela s podobnimi 
dokumenti.  
 
1.4 Vpogled v pisna zaključna dela študija v izdelavi 
Mentor vidi podatke o prijavljeni temi pisnega zaključnega dela študija na formi »Zaključna dela / 
Pregled zaključnih del«. Mentor ima na navedeni formi možnost vpogleda v potek oddaje 
zaključnega dela in preverjanja podobnosti vsebine tako, da klikne na gumb »Potek oddaje in 
preverjanja podobnosti vsebine« pod podatki o zaključnem delu. 

 
Slika 4: ŠIS za mentorja: vpogled v pisna zaključna dela študija v izdelavi 
 
1.5 Odločitev mentorja in somentorjev 
Mentor ima na formi »Zaključna dela / Zaključno delo« ves čas vpogled v trenutni status pisnega 
zaključnega dela študija, na isti formi pa ima, ko študent zaključno delo odda, tudi dostop do 
zaključnega dela v formatu PDF-A in do analize Detektorja podobnih vsebin (v obliki poročila in 
interaktivnega pregleda). 
 
Mentor po seznanitvi z analizo podobnosti vsebine označi odločitve v skladu s Pravilnikom o 
preverjanju podobnosti in začasni nedostopnosti vsebine ter v dogovoru s somentorji. Odločitev 
mora označiti mentor, v posebnih primerih, ko mentor nima dostopa do ŠIS-a (ima pravico 
uporabe ŠIS-a, vendar začasno nima dostopa do spleta; nima pravice uporabe ŠIS-a) pa mentor 
svojo odločitev sporoči referatu in jo slednji označi. 
 
Možne odločitve mentorja in somentorjev po prvem preverjanju podobnosti vsebine so: 

– delo je ustrezno, 
– popravki in ponovna oddaja, 
– disciplinska komisija. 

 
Možne odločitve mentorja in somentorjev po drugem preverjanju podobnosti vsebine so: 

– popravki so ustrezni, 
– neustrezni popravki  
– disciplinska komisija. 
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Ko mentor označi »Popravki in ponovna oddaja«, se odpre okence za vpis sporočila za študenta. 
Vpis sporočila ni obvezen.  
 

Sporočilo mentorja: Prosimo, uredite citiranje virov na strani XX (drugi odstavek) … 
 

 
Mentor označeno odločitev in morebitno sporočilo študentu shrani s klikom na gumb »Shrani 
odločitev«. 
 

 
Slika 5: ŠIS za mentorja: možne odločitve po prvi oddaji 
 
Če mentor v določenem roku po prvem ali po drugem preverjanju podobnosti vsebine ne označi 
odločitve v VIS-u oziroma svoje odločitve ne sporoči referatu, da bi jo slednji označil v VIS-u, VIS 
deseti delovni dan pošlje obvestilo prodekanu za izobraževalno dejavnost (v skladu s Pravilnikom 
o preverjanju podobnosti in začasni nedostopnosti vsebine) ter mentorju. Obveščanje se ponavlja 
vsakih deset delovnih dni, dokler mentor ali referat v njegovem imenu ne označita odločitve. 
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Slika 6: ŠIS za mentorja: možne odločitve po drugi oddaji 
 
Somentorjev ŠIS vsebuje povezave do: 

– pisnega zaključnega dela študija,  
– analize Detektorja podobnih vsebin,  
– interaktivnega pregleda podobnosti vsebine,  
– informacije o možnih odločitvah mentorja in somentorjev, 
– navodil za mentorje, somentorje in osebe z drugimi pristojnostmi.  

 
Odločitev glede ustreznosti dela po pregledu analize podobnosti vsebine lahko označi samo 
mentor, somentorji nimajo te možnosti. Somentor svoje mnenje glede ustreznosti dela mentorju 
sporoči na primer po elektronski pošti. 
 
 
 
 
 


