POMEMBNI DOGODKI S POVDARKOM NA MOJI VLOGI V
OBDOBJU ŠTIRIH MANDATOV
1991/92: poslanec v ŠP in svetovalec ŠV
Þ subvencioniranje študentske prehrane
Þ kondomati, akcija AIDS
Þ akcija Proti zlorabi drog, koncert na Kongresnem trgu
Þ ŠOU na Dravi
Þ zadnji koncert na prostem v ŠN: “Pankrti za predsednika”
Þ študentska konferenca ZN v Haagu
Þ študentski večeri v K4
Þ odhod dolgoletnega direktorja UK ZSMS in kasneje ŠOU
1992/93: poslanec v ŠP in predsednik ŠV (sedem mesecev)
Þ Zakon o visokem šolstvu
Þ koncept
nacionalne
Študentske
organizacije
z
organizacijskimi oblikami na ravni: Univerz, fakultet,
lokalnih skupnosti, interesnih dejavnosti (šport, kultura,
itd.) ter priprava in uskladitev Zakona o skupnosti
študentov za sprejem v Parlamentu RS
Þ nova in poenotena celostna podoba - ŠOU postane prisoten
in razpoznaven
Þ ŠV predpiše nov, preglednejši sistem poslovanja, ki pomeni
večjo odgovornost odredbodajalca in uvedbo projektnega
dela, kar približa ŠOU študentom (odpira se vrsta
najrazličnejših projektov)
Þ ustanovljena je Posredovalnica sob
Þ priprava projekta študentske izkaznice s čipom,
magnetnim zapisom za identifikacijo, ugodnosti, prehrano
(boni)
Þ Dan radosti v Križankah
Þ opazovalec na balkanski študentski konferenci - pobuda za
ustanovitev asociacije (Albanija, BiH, Bolgarija, Grčija,
Jugoslavija, Makedonija, Romunija), kot strateški interes
ŠOS
Þ Slovenija na Univerzijadi v Buffalu

Þ
Þ

Þ

poskus odstavitve direktorja Šoukal Vitomira blokira
klerikalni del ŠP - zamenjali ga bodo kasneje, seveda s
svojim človekom
nazaupnica predsedniku ŠV po neuspehu s kandidatom
Janezom Drnovškom v drugo le uspešna - novi predsednik
ŠV postane Miha Kušar, brat predsednika ŠP in sin
prorektorja UL za finance (kasneje tudi kandidat SKD za
župana LJ), ki pa je le Drnovškova (ta postane minister za
založništvo in medije) marioneta in ga na sedežu ŠOU
praktično ni
afera Tribuna - umešavanje ŠV v uredniško politiko in
vsebino revije, češ: “zdaj so drugi časi” in napoved
politizacije ŠOU, kar se pokaže tudi z izdatnim dotiranjem
po ideološkem ključu

1993/94: poslanec v ŠP, svetnik v ŠS UL
Þ na volitvah v ŠP nastopi Lista odprtih oči (namen je v ŠP
pripeljati študente, ki mislijo z lastno glavo ter se odločajo
na osnovi argumentov), ki ne dobi dovolj mandatov za
sestavo vlade - večino ima cerkev prek svojih številnih
oblik organiziranja mladine in študentov
Þ prihod novega direktorja Granda Vilija, ki je hkrati tudi
predsednik IS SO Vrhnika in član SKD
Þ Zakon o visokem šolstvu
Þ Parlament RS sprejme Zakon o skupnosti študentov, skupaj
z amandmajem ŠV, ki onemogoči skorajšnjo ustanovitev
skupne komisije Vlade RS in ŠOS za ugotovitev in sprejem
delitvene bilance premoženja Zveze skupnosti študentov
Slovenije, ZSMS in njenih organizacijskih oblik
Þ ŠP LJ sprejme Pravilnik o pripravi in sprejemanju TA ŠOS,
pri tem niso upoštevana moja opozorila in pripombe
(Pravilnik ni niti v skladu z Izhodišči, sprejetimi v ŠP LJ in
MB) - sam predlagam Akt o konstituiranju in delovanju
ŠUS, ki je zavrnjen; Pravilnik ni potrjen s strani ŠOU MB
Þ direktor pripravi novo sistemizacijo in organizacijo služb
ŠOU; odnosi v kolektivu so vedno slabši

1994/95: poslanec v ŠP, svetnik v ŠS UL (do odstopa);
podpredsednik ŠP in predsednik ZK (šest mesecev)
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Popolne prevlade v ŠOU se je, preko svojih številnih
organizacijskih oblik, polastila cerkev. Osnovni namen
cerkvene politične elite je razpolagati z zavidljivimi
infrastrukturnimi in finančnimi sredstvi ŠOU ter se tako z
družbenimi sredstvi vsidrati med mladino in študenti, širiti
vpliv in izšolati svoj politični kader. Potencial; družbeni vpliv;
edini organizirani - ni protipola - ravnovesje;

