OPĆINA BRTONIGLA

COMUNE DI VERTENEGLIO

SVEČANOM SJEDNICOM OPĆINSKOG VIJEĆA I DRUGIM SADRŽAJIMA
OBILJEŽEN DAN OPĆINE I SV. ZENON

Dodatnim sredstvima
završiti započete projekte
Svečanom sjednicom Općinskog vijeća Brtongile započelo je
obilježavanje blagdana Sv. Zenona i Dana Općine Brtonigla. Na
početku sjednice, u svom obraćanju vijećnicima i gostima, načelnik Općine Dorian Labinjan je naglasio kako je nepovoljno stanje
u cijeloj državi utjecalo i na ostvarenje rezultata na području Općine, kao posljedica smanjenih prihoda proračuna.
- Uz probleme s prilivom u
proračun, osigurali smo sedam
milijuna kuna i s njima započeli
ostvarivati nekoliko projekata. Nastojat ćemo doći i do sredstva iz
EU fondova, a uz pomoć državnih
i lokalnih institucija trebalo bi dovršiti neke od započetih projekata. Među objektima koje smo zamislili prenamijeniti je stara školska zgrada u Novoj Vasi koju planiramo preurediti u hostel sa svim
javnim sadržajima. Nužnom se nameće dogradnja vrtića u Brtonigli,
a prema mogućnosti radit ćemo
i na uređenju arheoloških lokaliteta. Još su u pripremi neki projekti kao izgradnja Muzeja vina,
besplatni internet, te provođenje

mjera energetske učinkovitosti i
korištenja zelene energije uz potporu Fonda za zaštitu okoliša. Za
sve to trebat će odrediti prioritete i nastojati iskoristiti mogućnosti pribavljanja kandidiranjem za
EU natječaje, odnosno uz potporu državnog i županijskog proračuna – rekao je načelnik Brtonigle
Doriano Labinjan.

jedan od preduvjeta za dobivanje sredstava iz europskih fondova vlasništvo nad tim zemljištem.
Zato će općina Brtonigla apelirati na Ministarstvo poljoprivrede
da se za to iznađe bolje rješenje.
– Posebno smo ponosni na
otvorenje prvog aquaparka u
Istri i to na području naše općine. Time je obogaćena turistička

Načelnik D. Labinjan, Ana Beaković i predsjednik Vijeća E. Barnaba
Izrekao je načelnik nezadovoljstvo oko Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojim se sustavno onemogućava prodaja
poljoprivrednog zemljišta iako je

ponuda, a još značajnije - otvorena su nova radna mjesta kojima je
Istralandia učinila veliki iskorak u
razvoju Brtonigle i ovog područja. Sličnim projektima ćemo i da-

Ezio Radin
lje pružati podršku da se dogode
nova ulaganja u našem kraju. Nastavlja se projekt “Četiri zemlje” u
sklopu kojeg je izrađena studija
utjecaja četiriju vrsta tla na kvalitetu i svojstva istarske malvazije. Uz
mnogobrojne aktivnosti koje provodimo nastavlja se program zadovoljavanja stambenih potreba
pod povoljnim uvjetima – među
ostalim je kazao Labinjan.
Odlukom općinskog vijeća,
ovogodišnji dobitnici priznanja i
plaketa Općine Brtonigla su Aquapark Istralandia, Centar studija
klasične glazbe Talijanske unije
„Luigi Dallapiccola“ odsjek „Mauro Masoni“ Brtonigla, Ezio Radin iz Valentići, dr. Ervin Prekali,
te vokalna skupina Ad Libitum.
Zahvalnicu je dobila neumorna volonterka Ana Beaković koja
je 60-tih inicirala aktiv žena, nastavila radom u Crvenom križu kroz
proteklih 15-tak godina, djelujući
na humanitarnom planu. Ana svakodnevno prikuplja i dijeli pomoć
potrebitima za 14 obitelji i 18 samaca koji žive na području Brtonigle i Nove Vasi.
Svečanost proslave Dana općine i blagdan mjesnog zaštitnika
sv. Zenona muziciranjem su uveličali vokalna skupina Ad Libitum,
te daroviti glazbenici Sara Mutapčić, Daniel Labinjan, Raul Barnaba i Luca Laganis. Svi oni su polaznici Centra studija klasične glazbe - odsjek „Mauro Masoni“ Brtonigla. (M. G.)
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