
V pogovoru: obiinsk! odbornik Tomi Partl ml.

»ZalostnoJ da vSvecah
ni dvojezicnega napi~a«
Odbornik Volilne skupnosti na Bistrici v R02U Tomi Pard
ml. meni, da je njegova stranka najbolj- aktivna v obcini.

PETER FANTUR

Psinja vas in Sentjani bosta
dobila dvojezicne napise. Je to
v zadovoljstvo 510vencem na
Bistrici v Roiu?
Tomi Partl ml.: Po eni strani smo

seveda zelo zadovoljni, da
dobi Podsinja vas - tako se
glasi pravilno ime - tudi slo~

vensko tablo. Za Sehtjanz je
pa to se pomembneje, saj tam
doslej se niti nemskega ni. Po
drugi strani je skoda, da v
Svecah ne bo dvojezicnega
napisa. Svece so prav gotovo
vas, ki stej e za koroske
Slovence k pomembnejsim,
kajti iz nje izvirajo osebnosti,
ki so mocno sooblikovale na~

so posredno in neposredno
zgodovino.

Kaksno vlogo igra Volilna
skupnost v obcinski izbi?
Partl: N edvomno lahko re~

cem, da je Volilna skupnost
Bistrica v Rozu najbolj po~

budna in aktivna stranka v
obCini. Imamo. zelo sposobne
ljudi, bodisi na podrocju go~

spodarstva, cezmejnih pro~

jektov bodisi kulturnih in
druzbenih zadev. Veselimo
se, da dobro sodelujemo z
zupanjo Sonyo Feinig. Ta
odnos temelji na obojestran~

obcinski odbornik Volilne
skupnosti Tomi Partl ml. F: Bs

skem zaupanju, saj se tudi ona
rada posluzuje nasih strokov~

nih nasvetov in pomoCi.

Kaj je Volilna skupnost
Bistrica v Roiu dosegla na
obcinsko-politicni ravni?
Partl: Kar se tice nasih uspe~

hov bi rekel, da so to predv~

sem dosezki na podrocju
predsolske vzgoje, kulture in
sporta. Po nasi pobudi so v
otroskem vrtcu skoraj vsi
otroci prijavljeni k tecaju
slovensCine, ki je sedaj ome~
jen na nekaj ur tedensko. V
prihodnje zelimo vpeljati
bolj uCinkujoc naCin posre~

dovanja slovenscine. Clani
Volilne skupnosti so nosilci

mnogih kultuinih drustev
obCine. Ustvarili smo velike
lokalne in cezmejne projek~

te na sportnem podrocju,
kot so to otrosko smuciSce
na Hrastjah, dvorana za bal~

vanje (boulder) in nas naj~

novejsi grojekt - plezalni
center v Sentjanzu.

Kaksne kratko- in dolgorocne
cilje si je zastavila frakcija?
Partl: N asi cilj i so seveda

veliki. Kratkorocno zelimo
. uresniCiti tekoce projekte.

Uspehi pri zadnjih volitvah,
ko smo postali po mandatih
druga sila v obCini (skupaj s
FPK in se pred ÖVP), so do~
kaz, da smo na pravilni po~
ti. Zelimo ostati kriticna in
zelo uspesna protiutez k vo~

dilnim silam nase obcine.

50 slovenske kulturne ustano
ve pomemben steber v obcini?
Partl: Ce samo pomislimo, da

je v Centru k&k v Sentjan~
zu letno vec kot sto priredi~

tev in da steje Slikarski te~

den v Svecah ze 30 let med
najpomembnejse dogodke
na podrocju upodabljajoce
umetnosti na Koroskem, po~
tem ni treba posebej pou~

darjati pomena slovenskih
kulturnih ustanov v obCini.


