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Kamniški dijaki zaključili bivanje v Sonfthofnu

Objavil: Damjan Hančič   |    Objavljeno dne:  18. Marec, 2013    |    Ključne besede: 

Kamnik (18. 3. 2013) – Dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik so nam poslali

še zadnje poročilo z zasedanja mladinskega parlamenta YPAC 2013.

Zadnji dan so se udeleženci mladinskega parlamenta YPAC 2013 srečali s predstavniki alpskih mest

in z njimi debatirali o sprejetih resolucijah. Prisotne politike so prosili, da med desetimi postulacijami,

ki  so  jih  delegati  izbrali  na  tajnem glasovanju,  izberejo  tiste,  ki  so  po  njihovem mnenju  najbolj

pomembne. Kasneje so si njihove rezultate in izbiro pogledali ter dokončno izmenjali svoja mnenja in

predloge. Bili so pripravljeni sodelovati z mladimi in prisluhniti vsem našim idejam, prav tako pa so

jim dobro svetovali in vzpodbudili za delo naprej.

Pripravili so tudi razstavo, na kateri so lahko videli izvirne izdelke folio skupine, članke, ki so izšli v

lokalnih časopisih v Sonthofnu, fotografije, ki so bile posnete skozi celoten teden, videopredstavitev

dogajanja ter kovčke in plakate posameznih šol, s katerimi so se na začetku tega uspešnega tedna

predstavili.

Sneg na Kamniškem že

povzroča nekaj težav
Kamnik (26. 3.2013) – Občina

Kamnik sporoča, da  je bila včeraj,

25. marca...

Odlični rezultati na 2. tekmi

Zahodne lige v športnem

plezanju
Kamnik (25. 3. 2013) – V Jesenicah je 23. marca

potekala 2. tekma Zahodne lige...

Osrednja slovesnost ob

letošnjem kamniškem

občinskem prazniku
Kamnik (25. 3. 2013) - Danes je občina Kamnik

praznovala svoj praznik, ko se spominjamo...

Predstavitev knjige METOD HUMAR -

V KAMEN VKLESANE...
torek, 26. marec 2013 ob 19.00 na gradu

Zaprice, kjer domuje Medobčinski muzej Kamnik

Predstavitev...

Predstavitev monografije Ive Šubic-

slikar Poljanske...
Sreda, 27. marec ob 18.00 v Galeriji Miha Maleš

na Glavnem trgu Medobčinski muzej...

LIGA V MALEM NOGOMETU v

Podgorju
April 2013 ŠD Podgorje organizira ligo v malem

nogometu, tekmovanje se bo odvijalo...

Zadnje objave

Napovednik

TV Kamničan



Delite povezavo

»V  zaključku  smo  vsi  sodelujoči  prejeli  tudi  potrdila  in  tako  zadovoljno  končali  letošnjo  alpsko

konvencijo. Kljub temu, da imamo doma sedaj še kar nekaj dela, vsi nestrpno pričakujemo naslednje

leto in ponovno zasedanje mladih delegatov!«, so še zapisali kamniški dijaki.

Tekst in foto : Eva Balantič.

Fotografija dneva

Zimska cvetna nedelja
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Arhiv novic

 Menim, da bo sedaj šlo na bolje

 Menim, da bo stanje ostalo

enako

 Menim, da bo še slabše

 Čedalje bolj verjamem, da bo v

Slovenijo prišla evropska trojka

Arhiv anket

Anketa

Menite, da bo Sloveniji z novo

vlado uspelo premagati sedanjo

gospodarsko krizo?

Poglejte rezultate ankete

Pišite nam

Ime in priimek (obvezno)

E-poštni naslov (obvezno)

Zadeva

Sporočilo

Prepišite besedilo iz slike (obvezno)

 

Copyright © 2012. Kamnican.si - Kamnik. Vse pravice pridržane. Pravno sporočilo. | Oglaševanje | Pošljite nam članek | Uredništvo | Izdelava spletnih strani, digitalni tisk: MVM.si


