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Ključne besede:

Kamnik (14. 3. 2013) – Delovnemu tednu, v katerem so predstavniki v štirih različnih komitejih
z naslovi Mobilnost, Življenje in delo, Potrošniško obnašanje ter Turizem in sprostitev
pripravljali postulacije (štiri so oblikovali v vsakem komiteju), je danes sledilo glavno
zasedanje, kjer so delegati o njih razpravljali in sprejeli resolucijo.

Zadnje objave
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...

Napovednik
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 Šubicslikar Poljanske...
Sreda, 27. marec ob 18.00 v Galeriji Miha Maleš
na Glavnem trgu Medobčinski muzej...

LIGA V MALEM NOGOMETU v
Predstavitev le te in pogovor o njej pa bo potekal jutri z vladnimi in lokalnimi politiki. Vzporedno z

Podgorju

delom po komitejih sta folio in press skupini pripravili prispevke in članke, ki bodo objavljeni v YPAC

April 2013 ŠD Podgorje organizira ligo v malem

časopisu in sicer v začetku leta 2014, ter skupaj z web skupino pomagali oblikovati spletno stran

nogometu, tekmovanje se bo odvijalo...

letošnjega evropskega mladinskega parlamenta().

TV Kamničan

Fotografija dneva

Zimska cvetna nedelja

Letošnjemu zasedanju YPAC so se pridružili tudi predstavniki projekta The Alpine town of the year.
Debatirali so z nami, odgovarjali na naša vprašanja in nas pri idejah spodbudili ter prav tako podali
svoja mnenja in predloge. Upamo, da bo jutrišnja javna predstavitev ”public market” prav tako
uspešna, kot naše delo do sedaj.
Eva Balantič, delegatka YPAC GSŠRM Kamnik

Delite povezavo

