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INTERVJU - Biček

FJK: gospodarska
klima se izboljšuje

Na šoli Bartol
bogatijo ponudbo

Za župana so
»vse žrtve enake«

Tako hočejo statistični podatki Confcommercio

Krepitev pouka glasbenega inštrumenta

Neverjetno zanimanje za naš video

»Rad imam
filme, ki dvigajo
zavest gledalcev«

ITALIJA - V volilni kampanji nič več proglasov o opustitvi evra in izstopa iz EU

Vsi prisegajo na Evropo
CASOLI - Nekdanje taborišče v Abrucih

»Potomci internirancev,
pridite po svoja pisma«

RIM - Evropa je postala tema predvolilne kampanje v Italiji, proti evropska
stališča pa so zdaj povsem zamegljena. O
tem, da bodo na volitvah 4. marca Italijani
predvsem odločali o prihodnosti Italije v
EU, je prvi spregovoril premier Paolo
Gentiloni, ki je tudi očital Silviu Berlusconiju da nima dovolj moči, da bi lahko
krotil proti evropska nagnjenja svojih zaveznikov iz vrst Lige in Bratov Italije.
Berlusconi je Gentiloniju posredno
odgovoirl tako, da je včeraj pohitel v
Bruselj mirit svoje zaveznike v evropski
Ljudski stranki. Med drugim je celo obljubil, da bi morebitna desnosredinska vlada
spoštovala evropski pakt stabilnosti, ki
države članice obvezuje, da zgornjo mejo
proračunskega primanjkljaja omejijo na
največ tri odstotke BDP.
Kandidat za premierja Luigi Di Maio
je že pred tem izjavil, da ni čas za izhod
Italije iz evra.
Na 2. strani

KATALONIJA

Za predsednika
spet predlagali
Puigdemonta
BARCELONA - Novica, da je
predsednik katalonskega parlamenta
Roger Torrent za novega-starega predsednika vlade predlagal pripadnika tabora za osamosvojitev Katalonije Carlesa Puigdemonta, ki bio ga španske
oblasti najraje videle v zaporu, je zopet
dvignila temperaturo v regiji. Španski
premier Mariano Rajoy je posvaril, da
bo vlada v Madridu ohranila neposredno upravo v Kataloniji, če bo Puigdemont poskusil vladati iz Bruslja.
Na 2. strani

TRST - Mlad slovenski režiser
Rok Biček bo danes na tržaškem
ﬁlmskem festivalu predstavil celovečerni dokumentarec Družina.
Gradivo zanj je zbiral celih deset
let in s kamero posnel številne
male in velike dogodke iz življenja
družine s posebnimi potrebami.
Kot pravi, je ta privilegiran vpogled
v intimo skušal nadgraditi z odgovornostjo: dogodke je želel predstaviti čim bolj precizno in z njimi
predramiti javnost. Rad ima namreč
ﬁlme, ki dvigajo zavest gledalcev.
Na 9. strani

Stefano Patuanelli
kandidat G5Z za senat
Na 4. strani

Deželi FJK mora vrniti
dva milijona evrov
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Alpska smučarka
SK Brdina
Katrin Don
je v soboto
slavila zmago
v veleslalomu
na mednarodni FIS
tekmi na
Zoncolanu.
V nedeljo pa se je
uvrstila na tretje
mesto. Letos
uspešno vijuga med
količki

Pri Fernetičih aretirali
romunskega morilca
Na 5. strani

V Štorjah poklon
Marjanu Štoki
Na 6. strani

Mulj iz Ajbe odteka
proti Solkanu
Na 11. strani

SOVODNJE - Novoletno glasbeno srečanje

Veliko imajo pokazati
Prireditev je imela mladostni pečat: večina nastopajočih je pripadala mlajši generaciji
SOVODNJE - Polna občinska telovadnica, lep program, enkratno vzdušje.
Tako lahko opišemo nedeljski dogodek v
Sovodnjah, ki je vsakoletna januarska tradicija. Novoletno srečanje poklanja domačinom občinska uprava, ki k sodelovanju
povabi krajevna društva in skupine. Nastopajočim iz sovodenjske občine se je
letos pridružil Pihalni orkester Kras iz Doberdoba, ki je odigral povezovalno vlogo
med pevskimi in plesnimi točkami. Prireditev je imela predvsem mladosten pečat,
saj je večina nastopajočih pripadala mlajši
generaciji. Občinstvo se je kmalu prepričalo,
da imajo društva veliko pokazati in da je
kakovost tudi na visoki ravni.
Na 11. strani
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