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Uvodnik 

 

Pri pisanju seminarskih nalog, člankov in zaključnih del je čedalje večji poudarek na 

avtorstvu. Plagiarizem je tako razširjen, da se je začela borba proti temu na vseh področjih. 

Avtorji pri svojem delu lahko uporabijo vse dosegljive vire, vendar morajo pri tem dosledno 

spoštovati pravila citiranja, parafraziranja in povzemanja. Vse nelastnega lahko uporabimo 

vendar moramo s sklicem natančno označiti, kaj ni naše delo. Zaradi tega smo na Fakulteti za 

organizacijske študije začeli uporabljati program Detektor podobnih vsebin (DPV). Ta 

program deluje tako, da vanj vložimo delo, ki ga želimo preveriti in nato po vseh dosegljivih 

bazah pregleda, ali je vsebina podobna. Tako z rdečo barvo označi besedilo, ki je podobno z 

ostalimi viri. To so knjige, članki, internetni viri, itd. Ta program ne ugotavlja plagiarizma, 

ugotavlja samo podobnost vsebin. Naloga avtorja pa je nato, da preveri vse, kar je označeno z 

rdečo barvo. Če so sklici pravilno navedeni, ni nič spornega. Če pa niso, mora avtor napako 

popraviti. Program tudi izračuna kolikšen odstotek besedila preverjanega dela je podoben z 

ostalimi viri. Tudi če je ta odstotek relativno visok še ne pomeni, da je delo sporno, če so 

pravilno navedeni skici. In obratno. Lahko je ta odstotek nizek, vendar če podobno besedilo ni 

opremljeno s sklici, gre za plagiat. Na to moramo biti avtorji zelo pozorni, saj lahko 

pričakujemo, da se bodo odgovornosti in tudi sankcije kršiteljev povečevale. Vsi moramo 

skrbeti, da s članki v Reviji za univerzalno odličnost ne bomo kršili pravil o intelektualni 

lastnini. 
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