DEžELNI SVET – JURJEVANJE
Spoštovani člani in članice SZSO!
Da bi primerno praznovali 60-letnico slovenskega skavtskega
gibanja v Italiji in 35. letnico ustanovitve SZSO, se je vodstvo odločilo,
da bo naš največji skavtski praznik potekal na deželni ravni. Novinci bodo slovesno obljubili na
Jurjevanju v nedeljo, 22. aprila 2012 na Plešivem.
Srečanje bo potekalo po sledečem urniku:

9.30 – zbiranje na Plešivem
10.00 – glavni zbor
10.30 – sv. maša in obljube
12.00 – skupno kosilo

13h – 15h – program po vejah
15.30 – taborni ogenj
17h – zaključek

Veja izvidnikov in vodnic organizira tudi prenočevanje. Zbiranje je v soboto, 21. aprila 2012,
na železniški postaji v Krminu (Cormons). Izvidniki in vodnice naj
imajo s seboj večerjo, spalno opremo, potrebščine za umivanje itd.
Deželno vodstvo ponuja možnost avtobusnega prevoza do Plešivega.
Avtobus bo tako odpotoval po sledečem urniku iz omejenih krajev:

7.45 – Boljunec
8.00 – trg Oberdan v Trstu
8.15 – Opčine (parkirišče nasproti bencinske
črpalke pri krožišču)
8.30 – Devin (postajališče na avtocesti)

17.00 – odhod s Plešivega
18.00 – Devin (postajališče na avtocesti)
18.15 - Opčine
18.30 – trg Oberdan v Trstu
18.45 – Boljunec

Kdor želi izkoristiti avtobusni prevoz, mora nujno rezervirati svoje
vsekakor
pa
najkasneje
do
nedelje,
15.
aprila
2012,
najraje po e-mailu na naslov: jadranka_cergol@hotmail.com ali pa
po telefonu na 339.8682139 (raje SMS). Prispevek za avtobus znaša 5
evrov na osebo.
Kdor pa želi iz tržaške pokrajine priti do Plešivega z avtom, je

mesto

čimprej,

najbolje, da vozi po državni cesti mimo Tržiča v smeri Vidma do Krmina
(Cormons). Ko pridete do Krmina, greste skozi mesto v smeri proti Gorici (SS 409) vse do oznake
za Plešivo (Plessiva). V vasi sami pa bodo nameščeni drugi znaki SZSO, ki bodo vodili do
prostora Jurjevanja.
Skavtska trgovina
bo odprta v četrtek, 12. aprila 2012, med 17h in 19h na skavtskem sedežu v Gorici
ter v četrtek, 19. aprila 2012, med 17h in 19h na skavtskem sedežu v Ul. Risorta 3.
BODITE PRIPRAVLJENI
Deželni svet SZSO

