SOKOLSKI DOM ŠKOFJA LOKA

Razstava

V petek, 11. novembra 2016, ob 17. uri, vas vljudno
vabimo v Sokolski dom na slavnostno akademijo
in odprtje razstave ob 70-letnici dela mladinskih
delovnih brigad in 20-letnici Kluba
brigadirjev Škofja loka.
Slavnostni govornik na prireditvi bo mag. Viktor Žakelj.

ZB NOB
ŠKOFJA LOKA

O POMENU MLADINSKIH
DELOVNIH BRIGAD

KLUB BRIGADIRJEV
ŠKOFJA LOKA

Po drugi svetovni vojni je bila naša domovina porušena. Mladina je v obdobju obnovitve domovine vnašala v
prostovoljno gibanje svojo neizčrpno energijo, mladostni polet in postala vzor kasnejšim generacijam.

Klub brigadirjev Škofja Loka smo ustanovili leta 1996
z namenom, da bi obudili in tudi ohranili spomin na
vrednote, ki so bile v ospredju pri mladinskih delovnih
brigadah:

Tradicija mladinskih delovnih brigad se je nadaljevala
tudi kasneje, vse do začetka razpada SFRJ. S skupnimi močmi smo pomagali k izgraditvi najrazličnejših
objektov.

• prostovoljstvo,

Toda ni vsa vrednost dela brigadirjev v vodovodih ali cestah, ki smo jih zgradili. Mnogo pomembneje je, da smo
se številne generacije mladih učile tovarištva, ljubezni
do dela in predanosti za skupno dobro.
S skupnimi močmi smo gradili sebe in zavest, da smo
samostojni edino takrat, ko smo gospodarji svojega
dela in vemo, da je trud vsakega posameznika odločilen pri doseganju skupnih ciljev.
Geslo »Mi gradimo progo, proga gradi nas!« je postalo
idejni smisel delovnih akcij. Nikoli se nismo in se ne
bomo sramovali naših prizadevanj in želja, da postanemo borci za boljši jutri.

• tovarištvo,
• medsebojna pomoč.
Klub brigadirjev Škofja Loka trenutno združuje okrog
osemdeset članov, od tega nas je približno polovica
aktivnih. Vsako leto se skupaj odpravimo na vsaj en tematski izlet in sicer v tiste kraje, kjer smo bili kot brigadirji. Udeležujemo se srečanj s člani klubov brigadirjev
po Sloveniji in tudi srečanj, ki jih organizirajo klubi in
društva iz nekdanjih republik Jugoslavije. Smo pridruženi člani Zveze brigadirjev Slovenije.
Sodelujemo z Združenjem borcev za vrednote NOB, ki
nam pomaga pri društvenih zadevah, mi pa pomagamo
pri vzdrževanju partizanskih spomenikov na Škofjeloškem. Prav borci so bili tudi prvi brigadirji.

Prirejeno po Petek, Vesna. Jelovčan, Zoran. 1980. Bilten MDB Jože
Gregorčič. Bela Krajina 1980, O pomenu MDA.

Pridružite se nam, veseli smo novih članov.

Lokalna delovna akcija Davča, 1980 (Zgodovinski arhiv RS Slovenije)

Čiščenje spomenikov NOB, akcija KB Škofja Loka, 2012 (Osebni arhiv)

Razstavo
»(Z)gradili s(m)o boljši svet«
sestavljajo štirje večji sklopi:
• Obnova države: mladinske delovne akcije
od 1945 do 1960
• Ločani na mladinskih delovnih akcijah
od 1961 do 1986,
• D vajset let delovanja Kluba brigadirjev Škofja Loka
in
• Filatelistična razstava »70-letnica mladinskih
delovnih akcij«, ki jo je pripravilo Filatelistično
društvo Lovro Košir Škofja Loka.
Ob slavnostni akademiji in odprtju razstave bo na izpostavljenem poštnem okencu Pošte Slovenije na voljo
priložnostni žig in priložnostna dopisnica s priložnostno
znamko.

Razstava bo na ogled do 28. novembra 2016.

SOKOLSKI DOM JE V ČASU RAZSTAVE ODPRT:
OD TORKA DO PETKA OD 10. DO 12. IN OD 17. DO 19.,
V SOBOTO OD 9.30 DO 12.30,
V NEDELJO OD 9.30 DO 12.30 IN OD 17. DO 19. URE.

