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Zadeva: Odgovor na Vaše vprašanje

Spoštovani poslanski kolega,

z  veseljem  Vam  odgovarjam  na  Vaše  Vprašanje  medtem,  ko
tendencioznim trditvam - zavitim v to Vprašanje in Obrazložitev le-
tega - ne bom posvečal pozornosti. Vaš namen je namreč očiten in,
žal uspešno, prav isti, kot ga skušate pripisati meni.

Vaše Vprašanje oz. Vprašanja (Vaše Obrazložitve ne bom povzemal)
so  torej:

V čigavem imenu in interesu si pretekli teden nastopil v Studiu Luwigana in
zakaj si tam v svojem stilu ponovno blatil vse organe ŠOU in s tem naredil
ponovno nepopravljivo škodo celotni Študentski organizaciji? 
  

V oddaji Studio Luwigana sem nastopil predvsem v svojem imenu ter
v interesu vseh, ki želijo in imajo pravico biti informirani o dogajanjih
v ŠOU LJ. Še posebej pa sem - spoštovani poslanski kolega Povh -
nastopil v interesu vseh, katerim in za katere ni vseeno, kaj bo s ŠOU
- verjemite mi: ni jih malo. Na vprašanje, povezano z blatenjem in
blatom - mimogrede gre za besedo, ki je v različnih variacijah med
Vašimi najpogosteje  rabljenimi - pa Vam odgovarjam kar s samo
vsebino osemnajstih (18)  sekund mojega nastopa v oddaji  Studia Luwigana,
dne 19.  aprila 1995, kjer naj bi ponovno tako vneto,  nepopravljivo in sploh
vsepovprek blatil: 

“... pri tem gre po moji oceni za zelo kratkovidno pragmatiko študentskega
vodstva  oz.  Študentske  vlade,  kar  pomeni  -  verjetno  -  tudi  določene



možnosti za spremenitev razmerij, ki vladajo v Študentskem parlamentu oz.
Študentski organizaciji,- trenutnih razmerij moči.”

V želji, da se boste odslej na morebitna Vprašanja vsaj podpisali, Vas
prav lepo pozdravljam, v razmislek - vkolikor to ni preveč - pa Vam
pošiljam še  prvi  odstavek 39.èčlena  (svoboda izražanja)  Ustave  Republike
Slovenije:

Zagotovljena  je  svoboda  izražanja  misli,  govora  in  javnega  nastopanja,
tiska  in  drugih  oblik  javnega  obveščanja  in  izražanja.  Vsakdo  lahko
svobodno izbira, sprejema in širi vesti in mnenja.
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