
Slovenske železnice

Zaradi prepisovanja padli še
diplomi visokega uslužbenca SŽ

Vesna Vukovič, Primož Cirman

Janku Pavlicu, ki je v igri za
položaj direktorja v družbi
SŽ-I infrastruktura, je
fakulteta za pomorstvo in
promet zaradi prepisovanja
tujih avtorskih del odvzela
dva strokovna naslova.

Fakulteta za pomorstvo in promet
(FPP) je visokemu uslužbencu Sloven-
skih železnic (SŽ) Janku Pavlicu zaradi
nedovoljenega prepisovanja tujih av-
torskih del v diplomskih nalogah od-
vzela dva strokovna naslova.

Kot smo izvedeli, Pavlic že od sep-
tembra ni več ne inženir prometa ne
diplomirani inženir tehnologije. Oba
strokovna naslova je pridobil v letih
1999 oziroma 2006, pri čemer je fakul-
teta na podlagi anonimne prijave nak-
nadno ugotovila, da je Pavlic obe di-
plomski nalogi v pomembni meri pre-
pisal. Komisija treh visokošolskih uči-
teljev fakultete je tako v ločenih pisnih
poročilih pri pregledu obeh diplomskih
nalog uradno zapisala, da je Pavlic »av-
torska dela drugih avtorjev v nasprotju
z uveljavljenimi načini citiranja v po-
membnem delu prikazal kot svoje las-
tno delo«. Pavlic se sicer v zadnjih dneh
omenja med kandidati za prevzem vo-
dilnega položaja v družbi SŽ-Infras-
truktura. Njen direktor Bojan Kekec

naj bi odšel v poslovodstvo SŽ, kar bo
bržčas še okrepilo informacije o tem,
da se generalnemu direktorju Dušanu
Mesu trese stolček. Med njegovimi nas-
ledniki se sicer omenja tudi novoime-
novani direktor Prometnega inštituta
Peter Verlič.

Omenjena anonimna prijava, ki jo je
neznani avtor že marca poslal na več
naslovov, tudi komisiji za preprečevanje
korupcije, navaja, da je bila prva di-
plomska naloga, ki jo je Pavlic zagovarjal
septembra 1999 (Posebne nevarnosti kot
izključitveni razlog odgovornosti za ško-
do na tovoru), v večji meri prepis ene od
starejših diplomskih nalog. Šlo naj bi za
delo z naslovom Naložitev stvari na va-
gon kot razlog za osvoboditev odgovor-
nosti železnice, s katerim je dve leti prej- leta 1997 - na mariborski pravni fakul-
teti diplomiral Bernard Nared. Obe deli
sicer nista javno dostopni prek spletne
baze Cobiss.

Pavlic naj bi si tuje intelektualno delo
neupravičeno prilaščal tudi sedem let
kasneje - leta 2006, ko je na fakulteti za
pomorstvo in promet (FPP) še drugič di-
plomiral, takrat z nalogo Zavarovanje
železniškega prometa na relaciji Ljublja-
na-Ljubljana Moste-BTC. Šlo naj bi, kot
navaja anonimka, za »čisti prepis« inter-
nega navodila za upravljanje, ki so ga SŽ
izdale leta 2005- Sklepe o odvzemu stro-
kovnih naslovov je sprejel senat FPP.
Njene dekanice dr. Elen Twrdy nam
včeraj popoldne ni uspelo priklicati za
pojasnilo.
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Zaradi nedovoljenega prepisovanja
tujih avtorskih del bi lahko imel Pavlic
dodatne težave. Po naših informacijah
so mu študij na FPP financirale SŽ, pri
čemer za zdaj ni znano, ali je Pavlic iz-
gubo obeh strokovnih naslovov družbi
sploh »prijavil«. Njegovo ime je sicer
moč najti tudi na seznamu 109 sedanjih
ali nekdanjih zaposlenih, ki so v letih
2009 in 2010 po ugotovitvah notranje
revizije prejeli previsoka povračila za
potne stroške. Pavlic je tako kot direktor
vodenja prometa neupravičeno prejel
2524 evrov. Janko Pavlic za pojasnila vče-
raj pozno popoldne ni bil dosegljiv, prav
tako nam ni uspelo priklicati Mesa. x


