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Uvodnik
Plagiatorstvo je rak rana celotnega šolskega sistema in žal tudi širše. Naša fakulteta prisega na
odličnost in zato moramo biti še posebej pozorni in netolerantni do tega pojava. Pri pisanju
strokovnih in znanstvenih del, lahko uporabimo vso razpoložljivo literaturo in vire, vendar
moramo navesti sklic in natančno moramo označiti kaj je citat ali povzetek (parafraza) tako,
da je le-to popolnoma nedvomno ločeno od avtorjevega besedila.
APA (2010, str. 170) navaja: »When quoting always provide the author, year, and specific
page citation [...].« To si lahko razložimo tako, da ko določenega avtorja citiramo, to je takrat,
ko dobesedno navedemo njegov tekst, moramo le-tega obvezno omejiti z narekovaji in
obvezno moramo navesti stran v referenci (literatura ali vir).
Pri povzemanju oziroma parafraziranju pa je situacija nekoliko zapletenejša, saj pri tem za
nedvoumno ločevanje avtorjevega besedila od povzetka ne uporabljamo narekovaje. APA
(2010, str. 171) navaja: »When paraphrasing or referring to an idea contained in another
work, you are encouraged to provide a page or paragraph number, especially when it would
help an interested reader locate the relevant passage in a long or complex text.« To si lahko
razložimo tako, da APA vzpodbuja avtorje, da tudi pri povzemanju navajajo strani referenc,
pri čemer si lahko razlagamo, da je vsako strokovno ali znanstveno besedilo zahtevno
besedilo in da je vsaka knjiga dolgo besedilo. Na FOŠ – da ne bi bilo dileme – smo to
določilo poenostavili tako, da smo v Navodilu za pisanje strokovnih in znanstvenih del na
FOŠ navedli, da je navajanje strani v sklicih vedno obvezno. Če stran ne obstaja, pa številko
poglavja, številko točke, številko člena, ipd.
Poglejmo si ilustrativen primer, prirejen po Houghton in Houghton (2009, str. 11–12).
Kakovost je za organizacijo zelo pomembna. Novak (2010, str. 5–6) navaja, da
je ključnega pomena za organizacijo kakovost. Kakovost vpliva tudi na
finančne rezultate organizacije.
Laično bi lahko rekli, da je celoten odstavek povzetek. Če citiranje in povzemanje poznamo
nekoliko bolje, bi rekli, da je prvi stavek avtorjevo delo in da je od sklica »Novak (2010, str.
5–6)« do konca odstavka povzetek. Narobe! Po APA je povzetek od sklica do pike, ki
omejuje stavek (poudarjen tekst). Zadnji stavek je plagiat! Če je povzetek od sklica do konca
odstavka, moramo povzetek (parafrazo) omejiti na sledeči način.
Kakovost je za organizacijo zelo pomembna. Novak (2010) navaja, da je
ključnega pomena za organizacijo kakovost. Kakovost vpliva tudi na
finančne rezultate organizacije. (str. 5–6)
Tako je natančno določeno, je se povzetek začne in kje se konča in nobene nevarnosti ni, da bi
hote ali nehote prišlo do plagiatorstva. Navedba strani je za piko odstavka.
APA. (2010). Publication Manual of the American Psychological Association (6. izd, 4.
ponatis). Washington, DC: Avtor.
Houghton, P. M., & Houghton, T. J. (2009). APA: The Easy Way! A Quick and Simplified
Guide to the APA Writing Style (2. izd, 2. ponatis). Flint, Michigan: Baker College.
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