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Iz življenja  
v begunskih taboriščih  
po drugi svetovni vojni

V  Z V O N I K U  C R N G R O B S K E  C E R K V E

BEG PRED SVOBODO

R



Fotorazstava v Cngrobskem turnu, BEG PRED SVOBODO; organizacija 
dogodka Župnija Stara Loka, Župnijski zavod sv. Jurija Stara Loka, 

Muzejsko društvo Škofja Loka, Rafaelova družba in Kulturno-
zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka, finančna podpora Občina Škofja 

Loka, oblikovanje vabila Jože Šenk, Salve d.o.o., Stara Loka, maj 2022.

Razstava fotografij  
iz življenja v begunskih taboriščih  

po drugi svetovni vojni
Maja 1945 se je del Slovencev veselil konca šti-
riletne morije, drugi pa so v negotovosti in stra-
hu bežali pred »svobodo« v sosednjo Avstrijo in 
Italijo. Umikajoči se domobranski vojski in drugim 
vojaškim enotam so se pridružile cele družine, z 
njimi je odšla slovenska intelektualna, politična, 
družbena, kulturna in prosvetna elita. Premno-
gi jugoslovanski begunci, ki so jih Angleži vrnili 
v domovino, ležijo umorjeni v več kot sedem-
sto prikritih moriščih v Sloveniji, tudi v gozdovih 
okrog Crngroba. 

Tisti, ki so ostali v Avstriji in Italiji, se v begun-
skih taboriščih niso prepustili apatiji in vdano-
sti v usodo. V treh, štirih letih, dokler jih tujina ni 
dokončno sprejela, so v skromnih razmerah po-
kazali izjemno življenjsko moč in ustvarjalnost. 
Le nekaj dni po prihodu v taborišče so ustano-
vili osnovno šolo, dobra dva tedna kasneje slo-
vensko begunsko gimnazijo. Izdajali so knjige in 
časopise, pripravljali so gledališke predstave za 
gledalce od blizu in daleč, organizirali predavanja, 
tečaje in imeli odlične pevske zbore. Na fotogra-
fijah, ki so v lasti Rafaelove družbe, je prikazan 
živahen utrip življenja v begunskih taboriščih.
Razstava bo na ogled ob nedeljah od 16h do 18h oz. po 
predhodnem dogovoru z Urško Florjančič, 031 261 813, 
urska.florjancic@telemach.net.
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