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Cijelu stipendiju
treba zaslužiti

Vijećnici Brtonigle usvojili
su na zadnjoj sjednici odluku o
raspisivanju natječaja za dodjelu
stipendija u kojoj su predvidjeli
novu stavku - studenti koji se ne
budu odazvali pozivu općinske
uprave da pomognu, primjerice
pri organizaciji pučkih fešti, ta će
im se pomoć smanjiti za 50 posto. To je prvi put da je uvedena
kaznena odredba.
Nekoliko puta na godinu
općina traži pomoć u organizaciji i provođenju manifestacija,
ali pozivu za volontiranje uvijek
se odaziva ista grupa mladih,
dok se drugi nikad ne pojavljuju. U obzir će im se uzeti ako
pomažu lokalnim udrugama,
primjerice lovačkim ili kada se
održavaju manifestacije za djecu. Studenti će svoj angažman
morati dokazati, a također morat će opravdati i svoj nedolazak,
što je uvjet za isplatu stipendije.
I inače im u ugovoru piše da se
od njih zauzvrat traži društveni
angažman, što dosad nije imalo
efekta.
Tako će akademske godine
2011./2012. studenti u razdoblju

od 1. studenoga ove do 31. kolovoza iduće godine dobivati
mjesečno 400 kuna. Dodatni
iznos od 300 kuna dobit će oni
koji su upisani na studij od posebnog interesa za općinu - građevinarstvo, arhitektura, pravo,
agronomija, novinarstvo i turizam. Još 200 kuna povrh toga
dobit će studenti koji su prošlu
akademsku godinu položili ispite s prosječnim vrlo dobrim
ili izvrsnim uspjehom.
No, utvrđene su i dužnosti
- korisnik stipendije morat će
vratiti cjelokupan iznos proračunu najkasnije u roku od godine
dana ako samovoljno prekine
obrazovanje, ako se ne zaposli
u nekom poduzeću na području
općine, iako za njegovu struku
ima potrebe. Zatim, ako se zaposli u Brtonigli, ali na tom radnom mjestu ne provede onoliko vremena koliko je primao
stipendiju, također će je morati
vratiti. No, bit će toga oslobođen
ako se javi na natječaj za radno
mjesto i na njemu ne prođe. No,
taj će neuspjeh trebati dokazati
općinskoj upravi. (K.L.)
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Jeftiniji priključak za
kanalizaciju

Vijećnici Brtonigle odlučili
su lokalnim poduzetnicima
smanjiti cijenu za priključak
na kanalizaciju i to s 230 kuna
po m2 bruto površine gospodarske građevine na 120 kuna.
Općina na taj način želi potaknuti i pomoći razvoju lokalnog gospodarstva. Zbog toga
su izmijenili odluku o uvjetima
priključenja na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda, gdje su, među ostalim,
dodali još jednu pogodnost
Bujština

po kojoj će se obračunati dodatni popust od 50 posto na
priključak za kanalizaciju onim
žiteljima koji grade turističke
apartmane za iznajmljivanje.
Želja im je potaknuti domaće
ljude da se bave privatnim
smještajem. Na inicijativu vijećnika u tom dijelu odluke
uvrštena je odredba po kojoj
će taj popust ostvariti mještani
koji imaju minimalno 10 godina prebivalište na području
njihove Općine. (K.L.)

Uspomena na
velikog kipara

Kako bi se obilježilo
dugogodišnje djelovanje
poznatog umjetnika Aleksandra Rukavine na Bujštini,
Općina Brtonigla je nedavno
organizirala izložbu kamenih skulptura talijanskog
kipara Waltera Fingola iz
San Stina di Livenza, te slika
Roka Zelenka iz Grožnjana.
Tom prigodom Zelenko je
prezentirao i svoju brošuru “Grožnjan - istarski grad
umjetnika” u kojoj je dio
posvećen Rukavini koji je
bio inicijator revitalizacije
Grožnjana i stvaranja grada

prošlog stoljeća Rukavina,
kao jedan od najtalentiranijih akademskih slikara svoje
generacije, zavolio istarska
mjesta.
- Danas, povodom obljetnice njegove
smrti, koja ga je preuranjeno zatekla 16. rujna 1985.,
želimo ga se sjetiti kao prijatelja i ličnosti koja je veličanstveno kroz svoje kipove,
forme i materijale prikazao
oblike života i običaje u Istri,
s posebnom pozornošću
na skromnu, radišnu i požrtvovnu istarsku ženu. Nema

umjetnika. Rukavina predložio plan revitalizacije tada
gotovo opustjelog Grožnjana putem umjetničkih
kolonija. Tadašnja općina
Buje ponudila je umjetnicima kuće na doživotno
korištenje, uz obvezu otvaranja galerije. Umjetnici su
u Grožnjanu boravili tijekom
ljeta, a neki su se ondje i trajno nastanili. Nešto kasnije
u Grožnjan stiže i Hrvatska
glazbena mladež (HGM)…
Na otvaranju ove izložbe
načelnik Općine Brtonigla
Doriano Labinjan istaknuo
je kako Brtonigla ima veliku
sreću što je 60-tih godina

mjesta na Bujštini gdje Rukavina nije ostavio znak svog
neprocjenjivog stvaralaštva.
Bio je poznat kao izvrstan
kipar diljem bivše države, a
nama je neizmjerno drago
što je za svoj rad odabrao
upravo Brtoniglu, pa ljubomorno čuvamo njegove
skulpture kao stalni postav
u galeriji - rekao je Labinjan.
Memorijalna galerija „A.
Rukavina“ u Brtonigli utemeljena je nekoliko godina
nakon njegove smrti te donosi pregled njegovog rada
koji je na poseban način bio
vezan za istarski kraj i ljude.
(T.M.)
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