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Spoštovani,
prosim Vas za objavo Sporočila javnosti !, saj menim, da sem
javnost dolžan seznaniti z okoliščinami zaradi katerih sem
se - na splošnih in tajnih volitvah izvoljeni član
Študentskega sveta Univerze v Ljubljani - odločil za odstop.
Sporočilo javnosti !
Svojim volivkam in volivcem ter širši javnosti sporočam, da
sem nepreklicno odstopil z mesta člana Študentskega sveta
Univerze v Ljubljani (ŠS UL).
To odločitev sem sprejel, ker moja prizadevanja za korektno
in odgovorno delovanje tega organa žal niso bila uspešna.
Politično zmanipulirani večini je namreč vedno znova uspelo
izsiliti odločitve, ki so po mojem globokem prepričanju v
nasprotju z interesi slehernega Študenta. Pri tem je bil
posebej prizadeven predsednik ŠS UL, ki je za dosego cilja
pripravljen kršiti sprejeto proceduro in osnovna načela
demokratičnega sprejemanja odločitev. Izkazal se je že kot
pooblaščenec ŠS UL pri postopku priprave in sprejemanja
novega Statuta UL, ki je - poleg drugih “Nesporazumov” bistveno zmanjšal vpliv študentov. Dovolj zgovorno je tudi,
da člani ŠS UL že tri mesece po sprejetju Statuta UL, le-tega
še niso prejeli!
Sramota, kakršno si je s svojimi odločitvami in načinom dela
nakopal ŠS UL, je zame postala dokončno nevzdržna na seji
21.9., ko smo oblikovali mnenje o kandidatih za Rektorja
UL. Namen predsednika in večine je bil jasen: z vsakršnimi
sredstvi poskrbeti za favoriziranje enega (“njihovega”)

kandidata, ostalim trem pa otežiti morebitno izvolitev.
Seveda ni treba posebej poudariti, da je bil “njihov” kandidat
določen - neglede na program in predstavitev - že prej ter
da je šlo tudi tokrat za slepo sledništvo Cerkveni politiki.
Študenti si delamo s politizacijo predstavniških organov
nepopravljivo škodo - prave posledice pa šele sledijo -,
sploh ker se isto dogaja tudi na ravni Univerze in celotne
civilno-družbene sfere.
Prepričan sem, da vsi, ki so me izvolili za člana ŠS UL, mojo
odločitev v teh okoliščinah odobravajo.
Kristjan Verbič l.r.

