Spoštovani župan g. Saša Arsenovič
Tudi v tej situaciji lahko naredite nekaj dobrega za Maribor
S to prošnjo se kot svetnik SMS Zeleni obračam na Vas, da skrbno premislite o vseh posledicah dogodka dne
17.4.2022 in da ravnate odgovorno, kot nekomu, ki mu je zaupano županovanje v Mariboru tudi pritiče.
Zavedamo se, da se je v času Vašega županovanja v Mariboru zgodilo več dobrega in zato ne želimo, da ta
dogodek in vaša (ne)reakcija nanj zasenči vse, k čemur smo skupaj prispevali tako svetniki, kot mestna uprava
in seveda tudi župan.
Hkrati pa se tudi zavedamo, da bi takojšnji odstop, h kateremu Vas nekatere skupine pozivajo, ki bi se zgodil
prej kot v pol leta pred zaključkom mandata, sprožil nove volitve, ki v danem trenutku Mariboru ne bi koristile,
saj bi se naslednjih nekaj mesecev ukvarjali s predčasnimi županskimi volitvami namesto z Mestno občino
Maribor, nov župan pa bi v primeru drugega kroga prevzel vodenje mesta zgolj mesec ali dva pred rednimi
lokalnimi volitvami 20.11.2022.
V Stranki mladih – Zeleni Evrope ostro obsojamo vsako nasilje, kljub temu pa ne pristajamo na prenagljene
reakcije, sploh ko posledice dejanj niso premišljene in zato se nismo želeli priključiti tekmovanju, kdo bo bolj
brutalno in bolj hitro napadel Vaše početje, saj neprimerne in agresivne besede do Vas posledično vplivajo tudi
na ugled funkcije župana, ki jo opravljate.
Ob vsem zapisanem Vas zato vljudno prosim, da v korist mesta, ki ne sme postati talec neprimernih dejanj
posameznika, takoj predate vsa pooblastila podžupanji ali enemu od podžupanov ter vzamete dopust, ki bo
(plačan ali neplačan) trajal do dne, ko vaš odstop ne bo sprožil novih volitev, hkrati pa podate odstopno izjavo,
ki stopi s tem datumom nepreklicno v veljavo (po našem izračunu je to 3 in pol leta ter en dan od potrditve
Vašega mandata na konstitutivni seji dne 20.12.2018, torej 21.6.2022, a v kolikor bodo strokovne službe
izračunale drug datum, se seveda s spremembo datuma strinjamo).
Z vašim odhodom iz politike boste pokazali mestu in občankam ter občanom, da Vam je mar za ugled Maribora
in funkcije, ki jo opravljate.
V tem času Vas tudi prosim, da zberete dovolj poguma in se otroku, s katerim sta se zapletla v dogodek, iskreno
opravičite.
Razumem Vas, da gre za življenjsko odločitev, zato Vas ne silim, da jo sprejmete v afektu, niti v nekem
nerazumnem roku, ampak prosim, da o tem obvestite javnost do prvega delovnega dne v Maju torej do
3.5.2022.
Z vašo odločitvijo boste tudi neposredno vplivali na odločitev Stranke mladih – Zeleni Evrope glede nadaljnjega
sodelovanja v koaliciji z listami in s strankami, ki smo se s podpisom koalicijske pogodbe zavezali k vrednotam in
vsebinam.
V Mariboru, 22.4.2022
Igor JURIŠIČ, Mestni svetnik Stranke mladih - Zelenih Evrope v mestnem svetu MOM

