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Zadeva: Preverjanje podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega 

zaključnega dela 
 
 
Študente obveščamo, da s 15. 1. 2019 začenjamo z uporabo preverjanja podobnosti 
vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela v informacijskem sistemu VIS. 

 
Preverjanje podobnosti vsebine diplomskih in magistrskih nalog se bo preverjalo 
dvakrat; prvič v programu Turnitin (glej prilogo) in šele nato nalogo (ko že ima končno 
verzijo naloge, vključno z vsemi popravki in dopolnitvami) odda še v informacijski 
sistem VIS (glej prilogo). Ta verzija naloge bo nato objavljena v Repozitoriju UL. 
Naloga mora biti v sistemu VIS oddana v PDF/A formatu. 

 
Po predhodni preverbi v programu Turnitin študent naloži v sistemu VIS (zavihek 
Zaključek študija) zadnjo verzijo dela z vključenimi popravki za pregled podobnosti 
vsebine in vpiše ključne besede ter izvleček naloge in potrdi oddajo. Študent lahko 
diplomsko delo zagovarja, ko mentor in prodekan za študijsko področje pregledata 
poročilo v Turnitinu in detektorju vsebine v informacijskem sistemu VIS. 

 
Študente obveščamo, da morajo v preverjanje podobnosti vsebine elektronske oblike 
pisnega zaključnega dela oddati delo z naslovom, ki je bil potrjen na seji senata. 

 
V primeru, da delo vsebuje varovane ali zaupne podatke, lahko dekan/ja na prošnjo 
študenta in mentorja odobri začasni odlog objave za čas enega leta od javnega 
zagovora. Diplomant ob oddaji Prošnje za zagovor, lahko odda tudi Prošnjo za 
odobritev začasne nedostopnosti vsebine pisnega zaključnega dela študija zaradi 
zaščite poslovnih skrivnosti, zaščite rezultatov zaradi uveljavljanja pravic intelektualne 
lastnine, zagotavljanja varnosti ljudi in narave, varovanja tajnih podatkov (glej prilogo). 
V primeru odobrene prošnje, Študentski referat v informacijskem sistemu VIS označi 
datum odloga objave v repozitoriju. Po preteku enega leta odloga objave, lahko študent 
ponovno odda v Študentski referat Prošnjo za odobritev začasne nedostopnosti 
vsebine pisnega zaključnega dela študija še za eno leto. 
Po zaključenem postopku preverjanja podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega 
zaključnega dela v informacijskem sistemu VIS, študent odda Vlogo za zagovor 
diplomske / magistrske naloge (glej prilogo), skupaj z Izjavo, ki jo natisne in podpiše 
ob oddaji naloge v sistemu VIS ter odda v Študentskem referatu. Vlogo (z vsemi 
ostalimi prilogami) mora oddati najmanj sedem dni pred zagovorom. Vlogo za zagovor 
študent odda v Študentski referat samo s podpisom mentorja. Prodekan vloge 
podpisuje v Študentskem referatu. 
Študente opozarjamo, da pričnejo s postopkom preverjanja podobnosti vsebine 
najkasneje 14 dni pred prijavo zagovora, da bodo postopki pravočasno zaključeni. 
Za vsebinska vprašanja je pristojen prodekan za študijsko področje. 

http://www.ffa.uni-lj.si/docs/default-source/referat/navodila/navodilo-turnitin-jan-2021.pdf
http://www.ffa.uni-lj.si/docs/default-source/referat/2018-19/oddaja-elektronskih-oblik-pisnih-zakljucnih-del-studija-in-preverjanje-podobnosti-vsebine-na-ul.pdf?sfvrsn=2
http://www.ffa.uni-lj.si/docs/default-source/referat/2018-19/pro%C5%A1nja-za-odobritev-za%C4%8Dasne-nedostopnosti.docx?sfvrsn=2
http://www.ffa.uni-lj.si/docs/default-source/referat/2018-19/vloga_zagovor_dipl_mag_dokt_naloge-16012019-priloga-iv.pdf?sfvrsn=2


Za tehnično pomoč pa se lahko obrnete na sodelavce študentskega referata: 
 za študijski program  EM Farmacija na go. Polono Škulj, tel.: 47 69 511, e-

pošta: polona.skulj@ffa.uni-lj.si. 
 za  študijski  program  S1  Kozmetologija, S2  Industrijska  farmacija, S1 
Laboratorijska biomedicina in S2 Laboratorijska biomedicina na g. Urbana 
Jernejčiča, tel. 47 69 628, e-pošta: urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si. 
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