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konvencije v Nemčijo

Objavil: Damjan Hančič   |    Objavljeno dne:  12. Marec, 2013    |    Ključne besede: 

Kamnik (12. 3. 2013) – Danes so se dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik v

jutranjih  urah  odpravili  v  Sonthofen,  najbolj  južni  del  Nemčije.  Gimnazija  v  tem  malem

alpskem mestu je namreč  letošnja gostiteljica evropskega mladinskega parlamenta alpske

konvencije YPAC 2013.

Po prijetnem sprejemu družin,  katere  jih  bodo  ta  teden  gostile,  so  nemudoma začeli  z  delom.

Razdeljeni v štiri komiteje, folio in press group, ki predstavljata novinarsko skupino, in web group, ki

ureja spletno stran YPACa, že cel dan pridno sodelujejo, delijo ideje in pišejo članke.

Le upamo lahko, da bo ta teden tako uspešen, kakor je bil današnji dan! Njihovo delo bomo

spremljali tudi v prihodnjih dneh.

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...

Zadnje objave

Napovednik



Delite povezavo

Tekst in foto: Eva Balantič. 

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...

TV Kamničan

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


