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Spoštovani,
prosim Vas za objavo demantija trditev, ki jih je predsednik
Študentskega sveta Univerze v Ljubljani (ŠS UL) Gregor
Macedoni navedel 27.9.1995 v Vaši oddaji. Njegove
neresnične trditve namreč predstavljajo moj nedavni odstop
iz ŠS UL kot banalno in absurdno dejanje.
Naenkrat pa konec mandata ?!
Predsednik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani (ŠS UL)
si na vsak način prizadeva predstaviti moj odstop iz organa,
ki mu predseduje, kot plehko šalo (Studio Luwigana
27.9.1995). Razumem, da mu odgovornost, ki si jo je
nakopal poleg pristojnosti - pomembna vloga pri pripravi in
sprejemanju novega Statuta UL ter pri postopku volitev
Rektorja -, naenkrat ni več povšeči. Torej se je gladko
odločil, in obvestil javnost, da se je mandat ŠS UL iztekel ter
da je potemtakem moj odstop zgolj banalna gesta. Niti
najmanj pa ga ne zanimajo posledice takšnega početja - v
primeru, da bi bile njegove trditve resnične, bi UL naenkrat
ostala brez enega od štirih organov oz. brez edinega organa
študentov na UL.
Na srečo trditve predsednika ŠS UL ne držijo - kar dobro ve
tudi sam -, saj organu, ki mu predseduje, mandat še ni
potekel in mu tudi ne bo, dokler ne bo konstituiran nov ŠS
UL (87.člen Zakona o visokem šolstvu). Dejstvo je, da sem
sam že 7.7.1995, na seji ŠS UL, od predsednika zahteval
pojasnila v zvezi s trajanjem mandata in da je prav on

odgovoren tudi za to, da volitve v nov ŠS UL še niso bile
izpeljane, kar je v nasprotju s Statutom UL (329.člen Statuta
UL).
Odločitev za odstop z mesta člana ŠS UL sem temeljito
pretehtal ter v Sporočilu volivkam, volivcem in javnosti posredoval
tudi utemeljene razloge in okoliščine, zaradi katerih sem to
odločitev sprejel. Zato ne dopuščam odnosa, kot ga je
iskazal predsednik ŠS UL - njegovo ravnanje preziram, saj s
svojim norčavim sprenevedanjem še poglablja škodo, ki jo
je že povzročil študentom. Nebrzdano podrejanje interesov
skupnosti svoji osebni oz. politični računici pa ga je
pripeljalo tako daleč, da želi celo zanikati dejstvo, da sem
odstopil.
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