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POVZETEK 

V današnjem času dobiva razširjenost plagiatorstva med študenti poslovnih šol nove 
razsežnosti, zato je treba ponovno proučiti problematiko plagiatorstva in ugotoviti vzroke ter 
jih začeti preprečevati. V teoretičnem delu diplomske naloge opisujemo plagiatorstvo, 
njegovo razširjenost, pravno plat, členitev, primere kršitev v praksi, vplive informacijsko-
komunikacijske tehnologije na razširjanje plagiatorstva ter predstavljamo najpogosteje 
uporabljene programe za odkrivanje plagiatov. V empiričnem delu diplomske naloge 
predstavljamo izsledke ankete, ki smo jo izvedli med študenti poslovne šole. S pomočjo 
rezultatov smo prišli do zanimivih ugotovitev, ki so nam pomagale potrditi ali ovreči 
predpostavke, ki smo si jih zadali v začetku naloge in s pomočjo katerih smo potrdili 
prisotnost plagiatorstva. 

Ključne besede: plagiatorstvo, programi za odkrivanje plagiatov, visoko šolstvo, razširjenost 
plagiatorstva, raziskava, primerjava programov. 

 

SUMMARY 

Plagiarism is nowadays widespread among Business school students and is reaching new 
dimensions. Therefore, it is necessary to review plagiarism problems, discover reasons for 
plagiarism and start preventing them. In the theoretical part of the diploma, we describe 
plagiarism, its spread, legal status, breakdown, examples of violations in practice, influence of 
information and communication technologies on plagiarism spread and we present the most 
commonly used programs for discovering plagiarisms. In the empirical part of the diploma, 
we present survey results, conducted among students of a Business school. We discovered 
some interesting findings in these results which helped us to confirm or discard the 
assumptions that we have set in the beginning of the diploma and which have helped us to 
confirm the presence of plagiarism. 

Key words: plagiarism, plagiarism discovering programs, higher education, widespread of 
plagiarism, research, program comparison. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Plagiat je avtorsko delo, ki je prepisano, prevzeto od drugod in objavljeno kot lastno delo; 
navadno v književnosti (SSKJ 2008). 

Plagiatorstvo se je posebej razširilo z razvojem informacijsko-komunikacijskih tehnologij 
(IKT) ter digitalizacije podatkov v zadnjem desetletju. Glavne težave, ki so se pri tem začele 
pojavljati, so kopiranje delov ali celote avtorskega dela. Kopiranje delov besedil med študenti 
je znano pod besedno zvezo »kopiraj – prilepi« (angl. Copy – Paste).  

Prepisovanje avtorskih del je torej plagiat. Določitev, ali je nekaj plagiat ali ne, pa je težavno 
delo. To dokazuje tudi študija, opravljena med britanskimi študenti (Hayes in Introna 2005, 
218–219), ki so menili, da je kopiranje določene dolžine besedila, ne da bi se pri tem 
sklicevali na vir, dopustno, kadar je šlo za osnovne splošno znane informacije, kot so na 
primer informacije o podjetjih, splošno znana dejstva in ugotovitve. Enako so menili (prav 
tam), da je dopustno prepisovati, kadar gre za preprost tekst, katerega so popolnoma razumeli 
in bi ga bili sposobni sami napisati. Malo bolj so bili neenotni pri besedilu, dolgem 3.000 
besed. Odgovori (prav tam) so bili zelo različni, saj je bilo za nekatere vprašane delo plagiat s 
prepisanima dvema stavkoma, za druge pa, ko je bil prepisan celotni odstavek. Vsekakor pa 
so se strinjali, da kopiranje večjih količin besedila predstavlja plagiatorstvo. 

V drugi študiji (Keuskamp in Sliuzasova 2007, 92), ki se je opravila med avtorji raznovrstnih 
znanstvenih del, je bilo po mnenju anketirancev plagiat tisto delo, ki ga je nekdo prekopiral in 
se podpisal kot avtor tega dela, ne glede na namen, zaradi katerega je to storil. 

V Sloveniji so avtorska dela varovana z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP), ki 
v 5. členu opredeljuje, kdaj gre za avtorsko delo. Sankcije za dokazane zlorabe avtorskih 
pravic so opredeljene v 168. in 169. členu ZASP. Ker je kršenje avtorskih pravic prisotno tudi 
pri študentih Univerze na Primorskem (UP), je to področje urejeno s Pravilnikom o 
disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem, ki v 6. in 7. členu opredeljuje 
lažje in težje kršitve študentov. Sankcije za kršitve so opredeljene od 8.–12. člena istega 
pravilnika (Statut Univerze na Primorskem, Ur.l. RS, št.124/2008). 

Plagiate je možno odkrivati s pomočjo spletnih iskalnikov, kot so na primer Google, Blink, 
FastBrowser. Obstajajo pa tudi računalniški programi, ki jih lahko uporabljajo tako študentje, 
da preverijo, koliko je avtorskega (neavtorskega) dela v nalogi, kot tudi učitelji za odkrivanje 
plagiatorstva. 
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Če povzamemo, digitalizacija podatkov in vedno bolj razširjena raba interneta študentom 
omogočata prepisovanje določenih delov ali celotnih besedil, ki jih študentje oddajajo za 
lastne pisne izdelke pri posameznih predmetih ali kot zaključna diplomska dela. 

1.2 Namen, cilji in osnovne trditve 

Glede na možnosti, ki jih nudi internet in splošno razširjeno mnenje o prisotnosti plagiatorstva 
v družbi, želimo v nalogi raziskati razširjenost plagiatorstva med študenti UP Fakultete za 
management (UP FM) pri pripravi pisnih del ter poiskati načine za preprečevanje 
plagiatorstva. 

Cilji diplomske naloge so: 
• predstaviti osnovne pojme ter zakonsko ureditev plagiatorstva, 
• predstaviti IKT rešitve za odkrivanje plagiatorstva, 
• ugotoviti razširjenost plagiatorstva med študenti FM, 
• ugotoviti vzroke za kršenje avtorskih pravic med študenti FM. 

Z raziskavo bomo skušali potrditi ali zavreči naslednje trditve: 
• več kot polovica anketiranih študentov je zavestno vsaj enkrat uporabila izsek tujega 

avtorskega dela v lastnem avtorskem delu brez navedbe vira, 
• uporaba plagiatov se z leti študija na fakulteti zmanjšuje, 
• večina študentov ne pozna programov za odkrivanje plagiatov, 
• najbolj znan program za prepoznavanje plagiatov med študenti je TurnItIn, 
• glavni razlog za kršenje avtorskega prava je pomanjkanje časa pri pripravi pisnih 

izdelkov. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Teoretični del diplomske naloge bomo napisali s pomočjo prebrane literature ter spletnih 
virov, s katerimi bomo predstavili osnovne pojme. Pri tem bomo uporabili metodo analize in 
sinteze ter metodo primerjave. Slednjo bomo uporabili predvsem pri primerjavi obstoječe 
programske opreme za ugotavljanje izvirnosti pisnih izdelkov. 

V empiričnem delu diplomske naloge bomo na osnovi podatkov, zbranih s pomočjo ankete, 
prikazali razširjenost plagiatorstva, poznavanje programov za odkrivanje plagiatov med 
študenti FM ter vzroke za plagiatorstvo. Anketo bomo pripravili v elektronski obliki. 
Anonimno anketo bomo študentom posredovali preko spletne učilnice in kontaktov, 
shranjenih na socialnem omrežju Facebook. Pričakujemo, da bomo prejeli vsaj 100 
izpolnjenih anket. Dobljene podatke bomo analizirali z Excelom in pri tem uporabili metode 
opisne statistike. Rezultate analize bomo prikazali opisno, tabelarično in grafično. 
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1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

Predpostavljamo, da bomo uspeli zbrati ustrezno in relevantno literaturo, s katero bomo 
predstavili teoretični del naloge. Pri raziskavi se bomo omejili na izdelavo pisnih izdelkov, ki 
jih pripravljajo študentje FM. Pri izpolnjevanju anket predpostavljamo, da bodo študenti, ki 
bodo anketo rešili v celoti, to storili vestno. Predpostavljamo, da bo odziv anketirancev vsaj 
približno odražal realno situacijo na FM. Pri tem seveda predpostavljamo, da je plagiatorstvo 
med študenti prisotno. 
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2 PLAGIATORSTVO  

2.1 Predstavitev osnovnih pojmov 

Plagiatorstvo je stara in razširjena dejavnost, ki se pojavlja na vseh področjih intelektualne 
lastnine. To dokazuje že sam izvor latinske besede »plagiarius« z začetka 17. stoletja. Izraz je 
iz latinščine prevzet v številne svetovne jezike, pomen pa, ne glede na jezik, ostaja podoben. 
(Dictionary.com, 2011) 

Čeprav je pomen besede v različnih jezikih podoben, pa različni slovarji podajajo različne 
opredelitve. Tako na primer spletni slovar Dictonary.com (2011) plagiat opredeli kot 
neavtorizirano uporabo ali zelo podobno imitacijo jezika in misli drugega avtorja, katero 
predstavljamo kot lastno pristno delo. Opredelitev plagiat v Encyclopedia Britannica (2011) je 
še bolj posplošena, saj plagiatorstvo opredeli kot dejanje, s katerim dela druge osebe 
prevzamemo in jih posredujemo kot lastna.  

V Sloveniji sta v uporabi opredelitvi, povzeti iz SSKJ (2008), ki opisuje, da je plagiat: 
»avtorsko delo, ki je prepisano, prevzeto od drugod in objavljeno, prikazano kot lastno, 
navadno v književnosti«, in Veliki slovar tujk (2006), ki plagiat opredeli kot »nepooblaščeno 
posnemanje tuje duhovne oziroma intelektualne lastnine«. 

Iz navedenih opredelitev je razbrati, da imajo vse kulture negativen odnos do plagiatov, 
vendar, kot ugotavlja Lunsfordova (2007, 66) ni tako, saj se odnos do plagiatorstva med 
kulturami razlikuje. V nekaterih kulturah se uporabljanje idej drugih zdi kot izkazovanje 
globokega spoštovanja do avtorja in njegovega znanja. To seveda velja v kulturah, kjer je 
znanje cenjeno kot nematerialna vrednota. Če pa želimo znanju določiti neko materialno 
vrednost, ga moramo zaščiti, kar pa predstavlja uvedbo avtorskega prava (prav tam, 66). 

Bogataj Jančičeva (2008, 3) avtorsko pravo opredeli kot: »sistem pravnih pravil, katerih 
primarni cilj je spodbujanje ustvarjanja literarnih in umetniških del«. Oblikovanje teh del pa 
naj bi bilo urejeno tako, da se z njimi doseže ravnotežje med različnimi interesi, katerih izziv 
še vedno ostaja določitev meje, na kateri se končajo izključne avtorske pravice in se prične 
javni dostop (prav tam, 3). Lunsfordova (2006, 66) potrjuje to trditev Bogataj Jančičeve, saj je 
v svoji študiji prišla do ugotovitve, da se nikjer ne pojavlja nič več novega v življenju, ne 
glede na to, kaj napišemo. Po njenih ugotovitvah vse, kar napišemo, storimo pod vplivom 
nečesa, kar smo v preteklosti prebrali ali izkusili.  

Maurer, Kappe in Zaka (2006, 1058) menijo, da je doseganje ravnotežja različnih interesov v 
družboslovnih vedah težko ali nemogoče usklajevati, saj je veliko raziskav z nekega področja, 
zaradi česar se ideje različnih avtorjev slej kot prej križajo, čeprav avtorji tega sploh ne vedo. 
Ker ni jasnih mej, je tako iskanje in določanje, kaj je plagiat, težavno.  
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Prav zaradi tega je razvoj prava intelektualne lastnine ena najbolj rastočih in razvijajočih se 
področij (Krejan 2006, 4). Tako je pravna praksa izoblikovala dodatne kriterije1, ki jih mora 
avtorsko delo prestati, da zadosti zahteve o izvirnosti avtorskih del (Trampuž,Oman in 
Zupančič 1997, 30). Izraz intelektualna lastnina je sama po sebi preprost izraz in ne potrebuje 
dodatnih razlag, saj je jasno, na kakšno vrsto lastnine se nanaša. Intelektualna stvaritev je 
neopredmetena ali opredmetena in jo lahko imetnik ali pooblaščena oseba izkorišča v 
komercialne namene (Krejan 2006, 4). Tradicionalno se intelektualna lastnina deli v dve 
skupini, in sicer v industrijsko lastnino, ki jo ureja Zakon o industrijski lastnini (ZIL), in 
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) (prav tam, 4). Po 5. členu ZASP se avtorska 
dela delijo na področja književnosti, znanosti in umetnosti. Dodatno v intelektualno lastnino 
uvrščamo še posebno vrsto pravic (sui generis), za katere veljajo posebni zakoni (prav tam, 5). 
Sestavine intelektualne lastnine smo nato zaradi lažjega razumevanja shematično prikazali na 
sliki 1. 

                                                

1 Trampuž, Oman in Zupančič (1997, 30) so prišli do ugotovitve, da mora avtorsko delo prestati 
naslednje kriterije o izvirnosti: 
• delo mora biti človekova stvaritev in ne rezultat naprave, 
• delo mora izhajati iz določenega področja ustvarjalnosti – znanost, književnost ali umetnost, 
• delo mora nastati v »avtorjevem duhu« (duhovnost) in mora vsebovati osebno noto avtorja 

(individualnost), 
• delo mora biti zaznavno s človeškimi čuti, zato je potrebna njegova izraženost bodisi na 

materialnem nosilcu ali kako drugače (na primer koncert). 
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Slika 1: Sestava intelektualne lastnine 

Vir: Prirejeno po Krejan 2006, ZASP in ZIL. 

2.2 Vrste plagiatorstva 

Glede na to, da obstajajo različne opredelitve plagiatov, obstajajo tudi različne razvrstitve 
plagiatov. Lunsfordova (2007, 64) razlikuje nenamerno in namerno plagiatorstvo. Maurer, 
Kappe in Zaka (2006, 1051) pa so v svoji študiji opredelili štiri tipe plagiatov, in sicer 
naključnega, nenamernega, namernega in samo plagiatorskega. V nadaljevanju bomo 
predstavili členitev, kot je predstavljena na Plagiarism.org (2011), kjer je predstavljenih enajst 
najpogostejših vrst plagiatorstva, razvrščenih v dve skupini. 

V prvo skupino sodijo plagiatorji, ki virov ne navajajo: 
• Pisec duh (angl. The Ghost Writer ) 

Pisec dela spremeni tuje delo v svoje, in sicer tako, da zbriše podatke avtorja in delo 
podpiše kot lastno delo. 

• Posnemovalec (angl. The Photocopy)  
Pisec dela prepiše velike odseke tujega dela brez kakršnih koli sprememb.  

INTELEKTUALNA 
LASTNINA

Avtorsko pravo

Avtorske pravice

Književnost

Znanost

UmetnostSorodne pravice

Industrijska lastnina

Patent, model, 
znamka in firma

Geografska označba

Dodatni varstveni 
cerfitikati in varstvo 

konkurence

Ostale pravice

Varstvo topografije 
polprevodniških 

vezij 

Varstvo novih sort 
rastlin
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• Prepisovalec različnih del (angl. The Potluck Paper) 
Pisec dela skuša plagiat prekriti s tem, ko kopira iz več različnih virov. Pri tem skuša 
spremeniti stavke in jih sestaviti skupaj tako, da imajo še vedno prvoten pomen. 

• Zamenjevalec besed (angl. The Poor Disguise) 
Pisec ohrani bistvene sestavine dela in izgled dela spremeni z zamenjavo ključnih besed 
in besednih zvez. 

• Lenoba (angl. The Labor of Laziness) 
Pisec si vzame čas, da kopira besedne zveze iz drugih virov in jih sestavlja v smiselno 
celoto. 

• Samo kradljivec (angl. The Self-Stealer) 
Pisec si »izposodi« velik del svojega predhodnega dela in pri tem krši dogovor o 
izvirnosti dela, ki jih je sprejela večina institucij. 

V drugo skupino sodijo plagiatorji, ki so vir sicer navedli, vendar je njihovo delo še vedno 
plagiat zaradi drugih pomanjkljivosti: 
• Pozabljivec (angl. The Forgotten Footnote) 

Pisec dela omeni avtorja kot vir, vendar ne navede ostalih informacij o delu, ki so 
zahtevane. Pogosto je tovrstno navajanje krinka za druge vrste plagiatov. 

• Dajalec napačnih informacij (angl. The Misinformer) 
Pisec navaja napačne informacije o viru, kar onemogoča, da bi našli in preverili 
resničnost navedb.  

• Popolnež (angl. The Too-Perfect Paraphrase) 
Pisec pravilno navaja vse vire, vendar pozabi dati v narekovaj dobesedno prepisane 
citate. Čeprav pisec prepisuje osnovne ideje, vire pogosto napačno predstavi in 
interpretira. 

• Iznajdljivec (angl. The Resourceful Citer) 
Pisec pravilno navaja vse vire in tudi pravilno označuje dobesedne citate, s tem da je v 
delu le manjši del avtorskega dela. 

• Popolna kraja (angl. The Perfect Crime) 
V tem primeru gre za poskus prevare, ko pisec pravilno citira in navaja vire v določenih 
delih, nato pa jih argumentira, ne da bi virov citiral. Na ta način pisec poskuša določene 
argumente prikazati kot lastno analizo citiranega materiala. 
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2.3 Primeri kršitev avtorskih pravic 

Plagiatorstvo je zelo obširen problem intelektualne lastnine ne samo v Sloveniji, ampak tudi v 
svetu. To dokazujejo številni spori na področju industrijske lastnine2 in na področju 
avtorskega prava. 

Za razliko od industrijske lastnine je dokazovanje in obtožba plagiatorstva pri avtorskih in 
sorodnih pravicah v Sloveniji zelo dolgotrajen postopek, ki po navadi ne prinese želenih 
rezultatov. Kot primer z glasbenega področja lahko navedemo plagiat Mirana Rudana in 
njegove pesmi »Laure ni več«, ki je skoraj dobesedni prevod pesmi »Laura non c'e«, izvajalca 
Nek (Košir 2011). Miran Rudan in Tone Košmrlj sta na takšen način priredila več znanih 
skladb, med njimi tudi najbolj znano in največ prepevano »Na božično noč«, ki sta jo priredila 
kot člana skupine Pop design (Švarc in Košir 2011). Izvirna avtorja omenjene skladbe sta 
namreč Grant Stevens in Micki Meuser, ki sedaj po sodni poti poskušata priti do pravične 
odškodnine. Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorskih pravic v Sloveniji 
(SAZAS) kot odgovorna inštitucija za zaščito avtorskih pravic v Sloveniji še ni ukrepal, saj 
niso prijeli prijave, da je omenjeno delo plagiat (prav tam). 

Znani so tudi plagiati s področja akademskih del znanih slovenskih politikov, kot je knjiga z 
naslovom »Prenovljeno pravo Evropske unije« avtorja Milana M. Cvikla, ki ji očitajo, da so 
vsebine povzete po Wikipediji (Accetto 2010). 

V medijih se navaja tudi primer govora nekdanjega premierja Janeza Janše3 na proslavi ob 15. 
obletnici samostojnosti RS. Govor naj bi bil plagiat govora bivšega britanskega premierja 
Tonyja Blaira4, kar je več kot očitno pri primerjavi besedil obeh govorov. 

                                                
2 Pred leti je v Sloveniji bilo možno kupiti vino Tokaj, ki je sicer madžarskega porekla in označuje 
geografsko poreklo vina. Po vstopu v Evropsko unijo ga je bilo treba preimenovati, ker je bilo ime 
geografsko zaščiteno. Tako so ga slovenski vinarji spretno preimenovali v Točaj ter ga zaščitili pri 
Uradu RS za intelektualno lastnino in prejeli tudi odločbo o registraciji znamke. Urad RS je v tem 
primeru deloval zelo malomarno, saj ni preveril vseh okoliščin za registracijo znamke Točaj. Madžari 
so zato vložili tožbo in zahtevali preimenovanje, kar jim je tudi uspelo. Tako so morali naši vinarji 
ponovno spremeniti ime v povsem nekaj drugega, in sicer Sauvignonasse. (Pihlar 2006) 
3 Govor Janeza Janše: »Nikoli ne bomo največji. Nikoli ne bomo najmočnejši. Lahko pa smo najboljši. 
Lahko ustvarimo najboljše okolje za izpolnjeno življenje. Najboljše okolje za varno in zdravo 
odraščanje naših otrok. Najboljše mesto za srečo« (Janša 2006). 
4 Govor Tonyja Blaira na konvenciji stranke v Brightonu leta 1997: »Nikoli ne bomo največji. 
Verjetno nikoli ne bomo najmočnejši. Toda lahko smo najboljši. Najboljše mesto za življenje. 
Najboljše mesto za odraščanje otrok, najboljše mesto za izpopolnjeno življenje, najboljše mesto za 
starost« (Blair 1997).  
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2.4 Vpliv informacijsko-komunikacijske tehnologije na razširjenost plagiatorstva 

Začetki digitalizacije podatkov segajo v začetke 60. let 20. stoletja, ko so za namene ameriške 
vojske z namenom vzpostavitve zanesljivega sistema obveščanja v primeru jedrskega napada 
prvič poizkusno zagnali Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET). Po 
izgradnji hrbteničnega omrežja, ki je povezovalo lokalna in regijska omrežja z vojaškimi, so 
se začeli pojavljati prvi zametki interneta, ki so bili namenjeni akademski in raziskovalni 
skupnosti. V tistem času je bila komercialna uporaba prepovedana. Digitalizacija podatkov, ki 
jo poznamo danes, je doživela razmah šele v začetku 90. let prejšnjega stoletja s pojavom 
svetovnega spleta (angl. World Wide Web – WWW), grafičnih vmesnih ploskev ter hipertekst 
protokola (angl. Hypertext Transfer Protocol – HTTP). Pred tem je bil internet dokaj 
neprijazen in na videz precej podoben DOS operacijskemu sistemu, kar je preproste 
uporabnike odvračalo od njegove uporabe. (Bogataj Jančič 2008, 52–53) 

Danes digitalno kopijo, ki je tako rekoč enaka izvirniku, lahko v velikem številu in pri 
zanemarljivih stroških naredimo v trenutku. Kopiranje in distribuiranje je tako postalo 
dostopno vsem uporabnikov, saj arhitektura interneta dovoljuje enostavno združevanje že 
obstoječih del, njihovo spajanje ali spreminjanje (znano kot »izreži in prilepi«). (Bogataj 
Jančič 2008, 2) 

Bogataj Jančičeva (2008, 3–4) še poudarja, da digitalna tehnologija, še posebej internet, 
spreminja dinamiko in ekonomiko kopiranja, pri tem odpira vprašanja glede interesov 
lastnikov avtorskih delih in javnega dostopa do teh del.  

Digitalizacija podatkov je torej prinesla nove izzive avtorskemu pravu in je za razliko od 
klasičnih analogih metod zapisovanja avtorskih del na različne nosilce spremenila vse besede, 
podobe in glasove v linearno zaporedje enic in ničel. (prav tam, 58)  

Digitalizacija podatkov tako prinaša nove možnosti za širjenje plagiatorstva, hkrati pa tudi 
olajša njegovo razkritje. Natančnih podatkov o razširjenosti plagiatorstva trenutno še ni. 
Pojavljanje dejstev o večanju števila plagiatov v medijih je tako bolj ali manj zavajanje, saj 
podatkov o odkritih plagiatih v preteklih desetletjih zaradi nevzpostavljenih evidenc še ni bilo. 
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3 INFORMACIJSKE REŠITVE ZA PREPREČEVANJE PLAGIATORSTVA 

Lažji dostop do informacij v digitalni obliki ter izmenjava le-teh med uporabniki svetovnega 
spleta vzpodbudno deluje na plagiatorstvo. V želji po zaščiti avtorskih del ter z namenom 
odkrivanja plagiatorstva se razvijajo programi, ki poskušajo prepoznati plagiate, predvsem na 
področju besedil. Programi so še v razvoju, zaradi česar imajo še določene pomanjkljivosti, ki 
pa jih programerji skušajo odpraviti. Na trgu obstajajo programi, ki so na voljo pod različnimi 
licencami – komercialni, preizkusni programi, ki so sicer plačljivi, vendar jih lahko poskusno 
uporabljamo določen čas, ter prosto dostopni programi. 

3.1 Predstavitev informacijskih rešitev za odkrivanje plagiatov 

V diplomski nalogi smo preizkusili šest namiznih in spletnih programov, ki omogočajo 
preverjanje izvirnosti besedila. Vsi programi delujejo na podlagi primerjanja besedila oziroma 
dokumenta X z besedilom oziroma dokumentom Y in so tako zmožni poiskati le podobnosti 
med dokumenti. Več je teh podobnosti, večja je verjetnost, da je delo plagiat, ni pa nujno, saj 
je vprašanje, ali programi pravilno prepoznajo pravilno citiranje virov. 

3.1.1 Spletni iskalnik Google 

Google je spletni iskalnik, katerega večina uporabnikov uporablja za iskanje spletnih strani. 
Vendar pa Google lahko uporabljamo tudi za iskanje izvornih besedil. Izvorno besedilo 
iščemo prek iskanja ključni besed (lahko celega stavka), ki ga vstavimo med narekovaja (slika 
2). Iskalnik bo poiskal ujemajoče se odstavke, objavljene kjerkoli na internetu, v različnih 
formatih kot so HTML, DOC(X) in PDF. 

Prednosti spletnega iskalnika Google: 
• uporaba iskalnika je brezplačna,  
• iskanje poteka po največji splošni bazi podatkov na svetu, 
• uporaba iskalnika je preprosta,  
• zadetki se prikažejo v trenutku, 
• pri iskanju nimamo težav s šumniki. 

Slabosti spletnega iskanja Google: 
• iskalnik ne pregleduje celega dokumenta, temveč le posamezne besedne zveze, ki jim 

moramo ročno vnesti v iskalno vrstico, 
• v iskalniku ne moremo nastaviti podrobnosti iskanja. 



 

11 

 

Slika 2: Spletni iskalnik Google 

Vir: Google 2011 

3.1.2 Program WCopyfind 

Program WCopyfind je brezplačen program, ki med seboj primerja dokumente poljubnih 
velikosti (slika 3). Program iz dokumentov izvleče posamezne stavke in jih primerja s stavki v 
primerjanem besedilu. Ko pregleda obe besedili, generira poročilo v HTML obliki, kjer 
prikaže vse podobnosti med dokumentoma. Za razliko od nekaterih drugih programov 
program WCopyfind omogoča številne primerjalne nastavitve, a žal le pri primerjavi 
dokumentov iz lastnih baz.  

Prednosti programa so: 
• lahko najde in primerja dokumente, ki si delijo velik delež besedila, 
• je brezplačen, 
• podpira formate DOC, TXT in HTML, 
• hitro delovanje, 
• možno je nastaviti podrobnosti iskanja, 
• avtorsko delo je le na našem računalniku. 

Slabosti: 
• ne omogoča iskanje po spletu, 
• ne podpira DOCX in PDF formata, 
• primerja dokumente le iz lastne baze, 
• zahtevna uporaba. 
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Slika 3: Okno programa WCopyfind 2.7 

Vir: Educational development center 2011. 

3.1.3 Spletni program DOCCop 

Spletni program DOCCop (slika 4) je program, v katerega izvozimo dokumente velikosti do 
50.000 besed, ki jih želimo primerjati med seboj (angl. File check). Namenskost programa 
DOCCop je zelo podobna programu Wcopyfind, vendar ima DOCCop pomanjkljivost, da ne 
omogoča nastavitev podrobnosti pravil za primerjanje podobnosti dveh dokumentov. Za 
razliko od Wcopyfind ima DOCCop še dodatno funkcijo iskanja po spletu (Web check), kjer 
lahko primerjamo članek ali katero drugo besedilo dolžine do 1.000 besed s članki po 
svetovnem spletu. Poročilo o uspešnosti primerjave prejmemo na svoj elektronski naslov, pri 
tem lahko izbiramo format poročila.  

Prednosti: 
• pri primerjavi dokumentov podpira formate DOC, DOCX in PDF, 
• je brezplačen, 
• omogoča iskanje po spletu. 

Slabosti: 
• ni možno natančno nastaviti podrobnosti iskanja, 
• pri primerjavi na spletu je tekst treba prekopirati v obrazec, 
• včasih se na rezultate ali geslo čaka dlje časa, 
• slabo zaznavanje člankov v slovenskem jeziku, 
• primerjava del le iz lastne baze, 
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• avtorsko delo izvozimo na internet. 

 

Slika 4: Spletna stran DOCCop  

Vir: DOCCop 2011. 

Z registracijo na spletni strani DOCCop prejmemo identifikacijsko številko (ID), ki nam 
omogoča dostop do polne funkcionalnosti spletne aplikacije. 

3.1.4 Spletni program Docol©c 

Docol©c (slika 5) je spletni program, podoben programu DOCCop, vendar je programska 
rešitev plačljiva. Po enostavni registraciji, ki poteka preko spletnega obrazca, prejmemo 
potrdilo o registraciji na elektronski poštni naslov, ali pa se potrdilo izpiše neposredno na 
spletni strani. Tako lahko preizkusimo poskusno različico programa, katere zmožnost je 
precej okrnjena. Spletna rešitev je bila narejena v Nemčiji, zato nas ne preseneča, da podpira 
branje dodatnih črk nemške abecede.  

Prednosti: 
• podpira formate PDF, DOC, RTF, HTML, PPT, XLS, 
• podpora za nemški jezik. 

Slabosti: 
• za polno verzijo je treba plačati, 
• pomanjkljiva navodila za uporabo, 
• dolga čakalna doba za poročilo, 
• izvozimo dokument na internet, 
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• poskusna različica deluje le za krajša besedila pod 200 besed, 
• težave pri šumnikih. 

 

Slika 5: Spletna stran Docol©c 

Vir: Docol©c 2011. 

3.1.5 Program Viper 

Viper (slika 6) omogoča brskanje po lastnem arhivu programa, bazah uporabnikov besedil ter 
bazah člankov, ki so objavljeni na svetovnem spletu, in je za razliko od programa TurnItIn 
brezplačen. Program Viper še nima tako velikega arhiva del kot program TurnItIn, čeprav ga 
gradi na enak način. To stori tako, da vsa dela, ki jih damo uporabniki na preizkus izvirnosti, 
arhivira v svojo bazo. Pri preizkusu programa smo naleteli na določene pomanjkljivosti, kot 
so prekinjena povezava s strežnikom ter neprepoznavanje določenih šumnikov v določenih 
formatih datotek. Po primerjanju besedil se nam v poročilu prikaže verjetnost prepisanih 
besedil ter nam izpiše spletno povezavo do vira, od koder naj bi bil posamezni stavek ali 
odstavek prepisan.  

Prednosti: 
• podpira formate DOC, HTML, TXT, RTF, 
• omogoča iskanje med deli v lasti uporabnika, deli, prosto dostopnimi na spletu, in deli, 

shranjenimi v Viper bazi, 
• brezplačnost, 
• omogoča sestavo lastne baze podatkov, 
• enostavna uporaba. 
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Slabosti: 
• ne podpira formata DOCX, 
• občasne težave s povezavo do strežnika, 
• težave pri določenih šumnikih, 
• dovolimo uporabo avtorskega dela za namene nadaljnjih primerjav. 

  

Slika 6: Program Viper 

Vir: Viper 2011. 

3.1.6 Spletna aplikacija TurnitIn WriteCheck 

TurnItIn WriteCheck (slika 7) je plačljiv program, ki ga uporabljajo številne institucije s 
področja novinarstva, literature ter akademske dejavnosti, med njimi tudi Univerza na 
Primorskem, ki z njegovo pomočjo ugotavljajo pristnost pisnih del. Program, za razliko od 
drugih omenjenih programov, uporablja več različnih formatov datotek, kot so DOC, TXT, 
RTF, PPS, PDF in HTML. Program za preverjanje pristnosti dela glede na obseg besedila, ki 
ga preverja, porabi med 5 in 15 minut. 

Proizvajalci programa zatrjujejo, da WriteCheck omogoča primerjavo med deli v 126 
različnih državah. Program išče med številnimi spletnimi stranmi, predhodno arhiviranimi 
datotekami, časopisi, knjigami itd. (TurnItIn 2011)  
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Za razliko od drugih omenjenih programov v tej diplomski nalogi ima WriteCheck največjo 
lastno bazo podatkov. Ta baza se povečuje z vsakim oddanim delom v pregled, ki ga pri 
TurnItIn tudi arhivirajo, kar je za nekatere študente sporno z vidika avtorskih pravic (Arnott 
2009). Program sicer omogoča, da uporabnik izbere možnost, da se njegovega dela ne 
arhivira, vendar v primerih, kjer njihova dela preverjajo druge osebe ali institucije brez 
izrecnega dovoljenja avtorja, ostaja shranjevanje avtorskih del sporno. V Združenih državah 
Amerike je bilo tako proti TurnItIn sproženih kar nekaj pravnih postopkov, v katerih je 
Iparadigms kot lastnik licence tožbo dobil, vendar je nad vsemi dobljenimi tožbami ostal 
dvom o prosti izbiri študentov ter meji, kje se začnejo in končajo pravice študentov (Bailey 
2009). 

Prednosti: 
• omogoča iskanje med deli v lasti uporabnika, deli, prosto dostopnimi na spletu in deli, 

shranjenimi v TurnItIn bazi, 
• podpira formate DOC, DOCX, PDF, RTF, PPT in HTML, 
• največja baza avtorskih del, 
• enostaven način uporabe programa, 
• enostaven način za registracijo. 

Slabosti: 
• plačljivost, 
• pri nakupu licence sprejemajo le PayPal in določene kreditne kartice, 
• dovolimo uporabo avtorskega dela za namene nadaljnjih primerjav. 

 

Slika 7: TurnItIn WriteCheck poročilo 

Vir: TurnItIn 2011. 



 

17 

3.2 Način delovanja informacijskih rešitev 

Predstavljeni programi za primerjavo tekstovnih datotek uporabljajo različne algoritme. 
Programi delujejo po principu iskanja podobnosti med posameznimi besedili, na podlagi 
katerih nato izračunajo podobnost med posameznimi dokumenti. Zato je še tako zelo 
pomembno, da ti programi niso občutljivi na različne oblikovne znake (šumniki, presledki, 
odstavki, simboli in slike ...) ali formate zapisov datotek (DOC, DOCX, PDF …), s katerimi 
imajo programi običajno težave. Na večjo kakovost primerjav vpliva (ne)dostopnost lastnikov 
baz (na primer univerze ali založniki), saj je nekje dostop do baz besedil omejen (na primer 
gesla ali plačljivost). 

Očitno je še vedno, da so teksti, ki niso dobesedne kopije izvirnikov, teže prepoznavni, saj ne 
obstaja dovolj velika mera podobnosti in tako programi za odkrivanje plagiatov zaznajo le 
najbolj očitne kopije (Kaučič, Sraka in Krašna 2008). Zaradi nedostopnosti večine 
programskih kod podrobnejše primerjave načina delovanja programov nismo mogli izvesti.  

3.3 Primerjava informacijskih rešitev  

Zaradi različnih zmogljivosti programov za odkrivanje plagiatov smo pripravili kriterije za 
primerjavo programov med seboj (Preglednica 1). Kriterije smo pripravili na osnovi 
preizkušanj in tako je program lahko prejel največ pet točk oziroma najmanj eno točko v 
posamezni kategoriji. Za takšen način ocenjevanja smo se odločili zato, ker smo mnenja, da 
najbolj objektivno ovrednoti lastnosti posameznih programov. 
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Preglednica 1: Kriteriji za ocenjevanje programov 

                Število točk  
Kriterij 

1 3 5 

Cena V celoti plačljiv 
brez možnosti 
preizkusa. 

Preizkus ali demo 
različica brezplačna. 

Brezplačen 
program. 

Možnost primerjave Omogoča iskanje 
na en našteti 
način. 

Omogoča 
primerjavo med 
dvema naštetima 
načinoma. 

Omogoča 
primerjavo med 
viri na spletu, 
arhivom 
programa in bazo 
uporabnika 
programa. 

Podprti datotečni 
formati 

Podpira 1 
datotečni format. 

Podpira 2−3 
datotečna formata. 

Podpira 4 ali več 
datotečnih 
formatov. 

Vrsta poročila, ki ga 
generira 

Pokaže morebitno 
prepisano 
besedilo ali 
povezavo, od 
koder bi lahko 
bilo prepisano. 

 

 

Pokaže 
podobnosti med 
primerjanimi 
besedili in 
povezavo, od 
koder bi bilo 
prepisano. 

Ocena uporabnosti 
programa po 
preizkusu 

Težavna uporaba, 
dolgi čakalni roki 
za poročilo, 
večkratna 
ponovitev zaradi 
izgube povezave s 
strežnikom in 
objektivna ocena. 

Kombinacije 
različnih dejavnikov, 
zaradi katerih 
programu nismo 
mogli dodeliti vseh 
točk. 

Enostaven za 
uporabo, hitro 
generiranje 
poročil, tekoče 
delovanje in 
objektivna ocena. 

Na podlagi kriterijev iz preglednice 1 smo ocenili vse v tem poglavju predstavljene programe. 
Ocenjevanje in dodelitev, koliko točk je prejel vsak program v posameznih kategorijah ter 
skupnem seštevku, prikazujemo v preglednici 2. 
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Preglednica 2: Primerjava programov za odkrivanje plagiatov 

            Program 
Lastnosti 

WCopyFind Google Docol©c DOCCop WriteCheck Viper 

Vrsta programa Namizna. Spletna. Spletna. Spletna. Spletna. Namizna. 
Cena Brezplačno. Brezplačno. Demo 

Brezplačno. 
Celotna verzija 
min. 264 € za 
5.000 strani. 

Brezplačno. Min. 4,95 $ na 
5.000 besed 

Brezplačno. 

Možnost 
primerjave 

Bazo 
uporabnika. 

Splet in lastna 
bazo. 

Splet in lastna 
bazo. 

Splet in med 
bazo 
uporabnika. 

Splet, arhiv 
programa in 
bazo 
uporabnika. 

Splet, arhiv 
programa in 
bazo 
uporabnika. 

Podprti 
datotečni 
formati 

DOC, TXT, 
HTML 

Besedilo. PDF, DOC, 
RTF, HTML, 
PPT, XLS. 

DOC, DOCX, 
TXT, PDF. 

DOC, DOCX, 
PDF, RTF, PPT 
HTML. 

DOC, HTML, 
TXT, RTF. 

Vrsta poročila, 
ki ga program 
generira 

Html z 
primerjavo 
besedila. 

Povezave do 
podobnih del ter 
kratek opis 
podobnosti 

Html ali doc 
sporočilo o 
podobnosti med 
izdelki. 

Html, doc ali 
doc x 
primerjava 
dokumetov ali 
podobnosti z 
spletnimi 
objavami. 

Poročilo na 
računu. 

Poročilo in 
povezava do 
spletnega vira. 

Ocena na 
preizkusu 

««« ««« « ««««« ««««« ««« 

Skupna ocena 6+1+3+1+3= 
14 

6+3+1+6+3= 
19 

3+3+6+6+1= 
19 

6+3+6+1+5= 
21 

1+6+6+6+5= 
24 

6+6+6+6+3= 
27 
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Po opravljenih preizkusih in ocenjevanju se je za najbolj uporabnega in dostopnega izkazal 
program Viper, na drugo mesto se je uvrstil TurnItIn WriteCheck, na tretje DOCCop, četrto 
mesto si delita Google in Docol©c, zadnje mesto pa zaseda WCopyFind. 
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4 RAZISKAVA RAZŠIRJENOSTI PLAGIATORSTVA MED ŠTUDENTI 
POSLOVNE ŠOLE 

4.1 Metodologija dela 

Podatke o razširjenosti plagiatorstva med študenti poslovne šole smo zbrali z vprašalnikom, 
pripravljenim s pomočjo spletnega anketnega sistema eSurveysPro. K anketi, ki je bila 
anonimna, smo povabili študente FM. Povabilo je bilo posredovano preko objave v e-učilnici 
ter objave povezave do anketnega vprašalnika na socialnem omrežju Facebook. Anketa je bila 
odprta od 7. do 17. 5. 2011. V tem času je bilo popolno izpolnjenih 105 anketnih 
vprašalnikov.  

Anketa je sestavljena iz desetih vprašanj, od katerih je bilo sedem vprašanj zaprtega tipa in tri 
vprašanja odprtega tipa. 

4.2 Predstavitev rezultatov raziskave 

V nadaljevanju diplomskega dela bomo s pomočjo opisne statistike, grafično in opisno 
predstavili rezultate analize podatkov. 

Z anketo smo želeli preveriti, ali študentje poznajo in ločijo besede plagiat, plagiator in 
plagiatorstvo. Kot je razvidno s slike 8, dobre tri četrtine anketiranih (77,0 %) pomen besed 
popolnoma razume. 

 

Slika 8: Poznavanja pomena besed plagiat, plagiator in plagiatorstvo 

Zanimalo nas je, katere pravilnike, ki urejajo plagiatorstvo na UP, študentje FM poznajo. 
Študentje so lahko izbrali enega ali več pravilnikov oziroma možnost, da ne poznajo 
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nobenega od navedenih pravilnikov (slika 9). Za poznavanje več kot enega pravilnika se je 
izjasnilo 13 % anketiranih študentov, da ne poznajo niti enega pravilnika, pa 17 % anketiranih 
študentov. Najbolj znan je Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja UP FM. Pravilnik 
pozna 55 % anketiranih študentov. 

 

Slika 9: Poznavanje pravilnikov 

V Pravilniku o disciplinski odgovornosti študentov UP so v 6. in 7. členu omenjene kršitve in 
obveznosti študentov UP. Zato nas je zanimalo, kako so s temi kršitvami seznanjeni anketirani 
študentje. Kršitve smo, tako kot to ureja pravilnik, razdelili v dve kategoriji: lažje (slika 10) in 
težje kršitve (slika 11). Pri obeh vprašanjih smo dali študentom možnost, da izberejo več 
možnih odgovorov, saj smo predvidevali, da bo posamezni anketiranec poznal več možnih 
kršitev. 

Pri poznavanju lažjih kršitev je najbolj znano plonkanje in plagiatorstvo, saj ga pozna 65 % 
anketiranih študentov. Odgovor, da ne poznajo niti ene kršitve po Pravilniku o disciplinski 
odgovornosti študentov UP, pa je izbralo 25 % anketiranih študentov. 
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Slika 10: Poznavanje lažjih kršitev 

Na enak način, z možnostjo izbire več odgovorov, smo študente FM povprašali, katere težje 
kršitve (slika 11) poznajo. Pri tem smo ugotovili, da je najbolj znana težja kršitev ponarejanje 
listin (59 % anketiranih študentov) ter ponovno plonkanje in plagiatorstvo (45 % anketiranih 
študentov). Povečalo se je tudi število študentov, ki niso poznali niti ene kršitve, saj je ta 
odgovor izbrala skoraj tretjina (29 %) anketiranih študentov. 
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Slika 11: Poznavanje težjih kršitev 

Zaradi aktualnosti plagiatorstva smo se odločili, da povprašamo tudi, kolikokrat so študenti 
oddali kakšno delo in so pri tem zavestno vedeli, da je njihova naloga, ali le del naloge, 
plagiat. Nekoliko manj kot polovica anketirancev (49 %) zavestno nikoli ni oddala plagiatov, 
ostali (51 % anketirancev) pa so to storili vsaj enkrat (Slika 12). 
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Slika 12: Uporaba plagiatov 

Pri anketirancih, ki so se že posluževali plagiatorstva, nas je zanimalo, v katerem letniku 
študija so to najpogosteje počeli (Slika 13). Velika večina, kar 74 % anketirancev, se je 
plagiatov najbolj posluževala v 1. letniku študija. Zanimivo je, da je delež študentov, ki so se 
plagiatov posluževali v 3. letniku, večji od deleža v 2. letniku (Slika 13). 
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Slika 13: Posluževanja plagiatov po letnikih 

V nadaljevanju nas je zanimalo, zakaj študentje oddajo plagiat. Pri vprašanju so lahko izbrali 
več odgovorov, lahko so svoj razlog tudi dopisali. Najpogosteje študentje, ki se odločajo za 
plagiatorstvo (89 % anketirancev), to storijo zaradi pomanjkanja časa. Na vprašanje so 
odgovarjali le študentje (54 anketirancev), ki so plagiatorstvo uporabili vsak enkrat v času 
študija na FM. 
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Slika 14: Razlogi za uporabo plagiatov 

Z razvojem IKT so se razvili tudi programi, ki plagiate odkrijejo. Zato nas je zanimalo, ali 
anketiranci programe poznajo. Kot je razvidno s slike 15, je poznavanje omenjenih 
programov zelo slabo, saj 88 % anketirancev programov ne pozna. Le 12 % anketirancev pa 
je poznalo vsaj enega od ponujenih programov. Najbolj znana sta tako bila programa TurnItIn 
WriteCheck in Google, ki ju pozna 8 % anketiranih študentov. 
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Slika 15: Poznavanje programov za odkrivanje plagiatov 

Pri vprašanju o razkritju plagiatorstva nas je predvsem zanimalo, pri koliko anketiranih 
študentih so dejansko plagiat odkrili, ter kolikokrat (Slika 16). Od skupaj 54 anketiranih 
študentov FM, ki so priznali, da so vsaj enkrat plagirali, so bili odkriti 3 študenti FM, kar je 
slabih 5,6 % anketiranih študentov. 
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Slika 16: Odkriti plagiati 

Glede na prejšnje vprašanje nas je sedaj zanimalo, kakšne sankcije so odkrite študente FM 
doletele. Na izbiro smo dali, da označijo kazni, ki jih predpisuje Pravilnik o disciplinski 
odgovornosti študentov UP in da morda napišejo kakšno drugo vrsto kazni. Od treh, ki so jih 
odkrili, v dveh primerih sankcij ni bilo, je pa ena od teh dveh oseb dopisala, da je imela pri 
tem slabo vest. Tretja oseba pa je bila kaznovana z opominom. 

4.3 Ugotovitve raziskave 

Z raziskavo smo skušali raziskati poznavanje in razširjenost plagiatorstva na vzorcu študentov 
FM ter posledic, ki so s tem povezane. Z raziskavo smo prišli do zanimivih rezultatov. Tako 
je dobra polovica (51 %) anketiranih študentov priznala, da se je vsaj enkrat zavestno 
poslužila plagiatorstva, kar je razvidno tudi s slike 12. S tem lahko potrdimo našo trditev o 
razširjeni zavestni, neustrezni rabi tujih avtorskih del v lastnih nalogah.  

Trditve, da se z leti študija uporaba plagiatov zmanjšuje (slika 13), ne moremo potrditi, saj 
smo prišli do ugotovitve, da se je največ anketirancev (74 %) najbolj posluževalo plagiatov v 
1. letniku, nepričakovano nato sledi 3. letnik in šele nato 2. letnik. Vzroki, zaradi katerih se 
študentje poslužujejo plagiatov, so prikazani na sliki 14 in potrjujejo našo trditev, da je 
najpogostejši vzrok povezan s pomanjkanjem časa za pripravo pisnih izdelkov. 

Do zelo zanimivega rezultata smo prišli tudi pri trditvi, da večina, kar 88 % anketiranih 
študentov, ne pozna programov, s katerimi si je možno pomagati pri odkrivanju plagiatov 
(slika 15), kar je precej več, kot smo pričakovali, in s tem tudi potrdili našo trditev o 
nepoznavanju programov za odkrivanje plagiatov. Med tistimi, ki pa so seznanjeni s 
tovrstnimi programi (slika 15), pa sta najbolj znana Google in TurnItIn WriteCheck. S tem 
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zavračamo našo trditev, da je najbolj znan program za odkrivanje plagiatov TurnItIn 
WriteCheck, saj ga pozna le 8 anketirancev, tako kot tudi Google. 
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5 PREDLOGI ZA ZMANJŠANJE PLAGIATORSTVA  

V času študija smo se seznanili s pravilno rabo znanstvenega aparata in s pravilniki na nivoju 
univerze ter fakultete. Kljub temu pa je prisotnost zavestnih plagiatov pri anketiranih 
študentih zelo visoka, kar prikazuje slika 12, saj je 51 % anketiranih študentov zavestno 
oddalo plagiat vsaj enkrat. Pri tem pa so na fakulteti odkrili le 5,6 % anketiranih študentov 
plagiatorjev (Slika 16). Zato si upravičeno postavljamo vprašanje, kako zmanjšati delež 
plagiatorstva med študenti FM. 

Za začetek bi bilo dobro, če bi se študentom omogočila brezplačna uporaba programov za 
preverjanje plagiatov, ki jih uporabljajo tudi učitelji na fakultetah. Pri tem bi študenti lahko že 
pred oddajo naloge sami preverili svoje naloge in zraven priložili poročilo o izvirnosti. Tako 
bi učitelji imeli manj dela z iskanjem plagiatov, sami pa bi preverili le tista dela, ki se jim 
zdijo zelo sumljiva, ali pa so mnenja, da je poročilo ponarejeno. 

Zelo pomembno bi tudi bilo, da se na uvodnih delavnicah v 1. letniku študija poleg 
programov za odkrivanje plagiatov predstavi tudi nekaj primerov odkritih plagiatov prejšnjih 
generacij in sankcij, ki so jih doletele. Večina študentov namreč v začetku študija še ni toliko 
izkušena in se sankcij tudi boji. Z vsakim dodatnim oddanim delom in ugotovitvijo, da 
študentu nihče ni ugotovil necitiranega prepisanega odstavka, pa se uporaba plagiatov 
povečuje. 

Dolgoročno gledano bi bilo potrebno uvesti številne spremembe že pri sami vzgoji otrok v 
osnovni šoli, če želimo imeti družbo, kjer bo intelektualna lastnina vrednota. Ravno vrednote 
pa v današnji družbi predstavljajo največjo težavo, saj postavljajo kapital pred človeka in tako 
vplivajo, da so ljudje z visoko stopnjo zavedanja o vrednotah s finančnega vidika veliko bolj 
skromni in imajo popolnoma drugačen pogled na intelektualno lastnino ter jo znajo ceniti, 
medtem ko ljudje z nizkim pragom vrednot izčrpavajo družbo le za lastne koristi. 

Prav tako je pomembno, da bi bila znotraj Slovenije, če že ne celotne Evropske unije, izdelana 
enotna pravila za izdelavo pisnih izdelkov, in ne tako kot sedaj, ko ima vsaka fakulteta svoja 
navodila za pripravo pisnih izdelkov, kar je precej moteče predvsem za študente, ki v času 
svojega študija obiskujejo različne fakultete. S takšnimi poenotenimi navodili bi s pomočjo 
računalniških strokovnjakov bilo možno izdelati program za iskanje plagiatov, ki bi bil 
bistveno bolj učinkovit, kot je kateri koli dandanes razpoložljivi program, in bi ga lahko 
uporabljale institucije kakor tudi posamezniki.  

Naši predlogi kažejo na to, da si želimo plagiatorstvo preprečevati že pri nastanku in 
poskrbeti, da se vzroki zanj (Slika 14) odpravljajo, še preden nastopijo, saj je škoda takrat že 
narejena. Kakršni koli kasnejši postopki pri odkrivanju plagiatov pa imajo tako za študente 
kot fakulteto negativne učinke, saj smo mnenja, da kaznovanje ne vpliva najbolje na 
produktivnost in izvirnost študentov. 
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6 SKLEP 

V času našega študija se je plagiatorstvo začelo medijsko izpostavljati tudi na področju 
znanstvenih in umetniških del. V določenem obdobju so domači in tuji mediji odkrivali 
plagiat za plagiatom in ga predstavljali v javnosti. Posledica tega je bila, da so ljudje 
podvomili o nazivih in sposobnostih določenih oseb na visokem družbenem ali političnem 
položaju, v slabo luč pa so s tem postavili predvsem fakultete, kjer so omenjene osebe 
diplomirale, ali ustanove, ki naj bi bdele nad varovanjem avtorskih pravic. 

Zaradi vsega naštetega smo se odločili, da iz omenjene problematike o plagiatorstvu 
pripravimo diplomsko delo. Med pregledovanjem literature in zakonodaje smo zasledili 
številna zanimiva dejstva, kot so na primer podobnost različnih opredelitev, a hkrati različnost 
ocenjevanja dopustnosti prepisovanja ter o neučinkovitem način pregona in kaznovanja 
kršiteljev. 

Zato smo se tudi odločili opraviti raziskavo, ki kaže na obseg razširjenosti plagiatorstva, 
vzrokov in seznanjenosti s sankcijami med študenti FM. Odstotek odkritih plagiatov je na 
ravni fakultete zelo nizek, kaznovanje le-teh pa bolj simbolično, čeprav je študentom pomen 
besed plagiat, plagiatorstvo in plagiator znan in se ga zavedajo.  

Spoznali smo, da na trgu obstajajo številne programske rešitve za odkrivanje plagiatov, ki jih 
uporabljajo že številne fakultete v Sloveniji, tudi UP FM. V okviru priprave diplomskega dela 
smo preizkusili in analizirali najbolj znane programe ter jih na podlagi lastnih kriterijev 
ocenili. S programi bi se morali seznaniti tudi študentje in jih pred oddajo pisnih izdelkov tudi 
uporabiti. Z uporabo programov se bodo študentje bolj zavedali problematike in možnosti, da 
jih učitelji odkrijejo ter opozorijo oziroma ustrezno sankcionirajo. Zanimivo je, da se je 
zanimanje za uporabo teh programov od objave naše ankete povečalo, saj na našo elektronsko 
pošto prihajajo sporočila s prošnjami, katere programe priporočamo ter kakšni so bili rezultati 
ankete in kakšno je stanje plagiatorstva med študenti FM. Razen teh vprašanj pa dobivamo 
tudi vprašanja, kako bi lahko pretentali programe, da ne bi zaznavali plagiatov, ter kakšna je 
verjetnost, da bi se odkrilo, da je delo, ki so ga oddali, ali pa bi ga oddali, plagiat. Tako se 
bosta v prihodnosti kljub uporabi programov za odkrivanje plagiatov pojavili dve skupini 
piscev del, prva si bo prizadevala za izvirnost svojih del, druga pa se bo trudila pretentati 
programe tako, da jih program kljub prepisovanju ne bo odkril. 

Plagiatorstva verjetno ne bomo nikoli popolnoma izkoreninili. Smo pa mnenja, da ga lahko z 
ozaveščanjem zmanjšamo. Zavedanje pomena intelektualne lastnine je namreč pomemben 
dejavnik razvoja družbe. Brez novih del in izumov ne bi bilo družbenega razvoja in 
posledično bi bila družba obsojena na propad ali nazadovanje. 
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Anketa o razširjenosti plagiatorstva med študenti Fakultete za management. 

Pozdravljeni. 

Sem študent Fakultete za management in za potrebe svojega diplomskega dela, Plagiatorstvo 
med študenti poslovne šole, potrebujem čim več rešenih anketnih vprašalnikov. Vprašalnik 
obsega le 10 vprašanj, tako da za njegovo izpolnitev ne boste potrebovali več kot 3 minute. 
Anketa je anonimna. Zbrani podatki se bodo uporabili le za pripravo diplomskega dela. 

Hvala. 

Lep pozdrav. 

Rok Leban  

Odgovori z zvezdico (*) so zahtevani. 

1. Ali se zavedate pomena besed plagiat, plagiator in plagiatorstvo? *  

a) Besede popolnoma razumem. 

b) Pomen besed mi ni jasen. 

c) Nisem popolnoma prepričan-a. 

2. Katere od naštetih pravilnikov Fakultete za management in Univerze na Primorskem, 
ki urejajo plagiatorstvo, poznate? (Možnih je več odgovorov) 

a) Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem. 

b) Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem. 

c) Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja UP Fakultete za management. 

3. Katere od spodaj naštetih lažjih kršitev po Pravilniku o disciplinski odgovornosti UP 
so vam znane?* (Možnih je več odgovorov) 

a) Ne poznam nobene od lažjih kršitev po pravilniku. 

b) Neprimerno vedenje, ki škodi ugledu univerze in njenih članic. 

c) Neprimeren odnos do drugih študentov, učiteljev in zaposlenih na univerzi in pri 
njenih članicah. 

http://www.fm-kp.si/si/pravilniki.html
http://www.upr.si/univerza/akti-in-zakonodaja/interni-akti/
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_o_disciplinski_odgovornosti_studentov_2011/Pravilnik_o_disciplinski_odgovornosti_studentov_Univerze_na_Primorskem.pdf
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d) Oviranje drugih študentov pri izobraževalnem procesu ali drugem delu na univerzi ali 
pri njenih članicah. 

e) Plonkanje in plagiatorstvo. 

f) Neprimeren odnos do mentorja, zaposlenih, strank pri izvajalcu praktičnega 
usposabljanja. 

4. Katere od naštetih težjih kršitev po Pravilniku o disciplinski odgovornosti študentov 
UP so vam znane? * (Možnih je več odgovorov) 

a) Ne poznam nobene od težjih kršitev po pravilniku. 

b) Ponovno plonkanje ali plagiatorstvo. 

c) Ponarejanje listin. 

d) Dajanje napačnih podatkov z namenom okoristiti sebe ali koga drugega. 

e) Nepooblaščeno pridobivanje ali posredovanje izpitov ali drugih gradiv, namenjanju 
preverjanju znanja. 

f) Ponovna ali večkratna predložitev istega dela ali v večjem delu enakega pisnega 
izdelka (npr. seminarska) brez odobritve nosilca predmeta. 

g) Težja kršitev reda in discipline v prostorih univerze ali njenih članicah ter v prostorih 
ali krajih, kjer se odvija izobraževalni proces. 

h) Prihajanje v prostore univerze ali članic vinjen, pod vplivom drog ali drugih substanc 
in uživanje le-teh v omenjenih prostorih. 

i) Poškodovanje premoženja univerze in njenih članic. 

j) Vsako dejanje ali opustitev dejanja, ki bi povzročila nevarnost za življenje in zdravje 
študentov, profesorjev ter drugih sodelavcev na univerzi in njenih članicah. 

k) Tretja in nadaljnja ponovitev lažjih kršitev dolžnosti in neizpolnjevanja obveznosti. 

5. Ali ste že kdaj v lastnem avtorskem delu zavestno uporabili izsek iz drugega 
avtorskega dela brez navedbe vira? *  

a) Nikoli nisem oddal plagiatov. 

b) Da, enkrat. 

c) Nekajkrat sem to storil-a. 

http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_o_disciplinski_odgovornosti_studentov_2011/Pravilnik_o_disciplinski_odgovornosti_studentov_Univerze_na_Primorskem.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_o_disciplinski_odgovornosti_studentov_2011/Pravilnik_o_disciplinski_odgovornosti_studentov_Univerze_na_Primorskem.pdf


Priloga 1 

 

d) Pogosto se poslužujem oddajanja plagiatov. 

e) Večina del, ki sem jih oddal-a, so plagiati. 

6. V katerem letniku ste se najbolj posluževali plagiatov?*  

a) 1. letnik 

b) 2. letnik 

c) 3. letnik 

d) Nikoli 

7. Zaradi katerih razlogov se zatekate k uporabi plagiatov? (Možnih je več odgovorov) *  

a) Pomanjkanje časa. 

b) Hitreje opravljena seminarska, diplomska ali drugi pisni izdelek. 

c) Zato, ker profesorji ne preverjajo plagiatov v seminarskih/diplomskih nalogah. 

d) Delo ob študiju. 

e) Prezahtevna tematika. 

f) Želja po boljših ocenah. 

g) Drugo (prosim, dopiši) _________________________ 

8. Ali veste, da obstajajo programi za iskanje plagiatov? Če ste za njih že slišali, prosim, 
če odgovorite, za katere. *(Možnih je več odgovorov) 

a) Ne vem, da takšni programi obstajajo. 

b) Vem, da obstajajo, vendar jih ne poznam. 

c) Viper. 

d) DOCCop. 

e) WCopyFind. 

f) Plagiarism detector. 

g) TurnItIn WriteCheck. 
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h) Google. 

i) Docol©c. 

j) Drugi (prosim dopiši) ________________ 

9. Ali so vas pri prepisovanju avtorskih del že kdaj razkrili? *  

a) Ne, ker nikoli nisem prepisoval od drugih avtorjev. 

b) Ne, niso me še dobili, čeprav sem prepisoval od drugih avtorjev. 

c) Da, enkrat. 

d) Da, že večkrat. 

10. Če ste v prejšnjem odgovoru odgovorili pritrdilno, vas prosim, če odgovorite na 
sledeče vprašanje, sicer ga lahko izpustite. Kakšne sankcije so vas doletele? (Možnih je 
več odgovorov) 

a) Sankcij ni bilo. 

b) Opomin. 

c) Ukor. 

d) Prepoved opravljanja izpita oz. prijave seminarske naloge ali zaključnega dela. 

e) Začasna izključitev iz univerze. 

f) Dokončna izključitev iz univerze. 

g) Drugo (prosim dopiši) _____________________ 

 


