
DAN BOJA PROTI OKUPATORJU 

“Poslušal sem in gledal skozi okno. Zunaj je padal hladen pomladanski dež. 

Gverila? In zime? In prehrana? In strahotni vojaški in policijski stroj obeh 

okupatorjev? Ali ne bi bilo brezumno početje, ali smemo prevzeti odgovornost za 

vse žrtve in vse, kar bo temu sledilo? Bilo mi je tesno pri duši. Toda ali sploh 

obstaja drugačna, častna pot? Ali tih odpor ne bi našel svojega konca v malodušni 

in poniglavi podložnosti? Ne, rajši vse prej kot to …” Tako je Josip Vidmar poročal o 

dilemi, s kakšnim odporom se odzvati na okupatorjevo politiko. Glede oboroženega odpora 

so imeli pomisleke predvsem predstavniki kulturnikov, med katere je spadal tudi sam. 

Zanimalo jih je namreč dejstvo, kako bi bilo takšen – gverilski – odpor možno izvesti.  

27. aprila praznujemo Dan upora proti okupatorju. 

26. aprila 1941 so se v vili književnika Josipa Vidmarja v Ljubljani sestale skupine, ki so že 

pred okupacijo sodelovale v Društvu prijateljev Sovjetske zveze. Ustanovili so 

Protiimperialistično fronto, po propadu pakta med Nemčijo in Sovjetsko zvezo junija 1941, 

pa se je imenovala Osvobodilna fronta (OF).   

OF je bila slovenska posebnost v razvoju odporništva, saj česa podobnega ni bilo v nobeni 

drugi jugoslovanski pokrajini. Njen namen je bil organizacija oboroženega odpora proti 

okupatorju do končne osvoboditve Slovenije, že med vojno pa je tudi izvajala gverilsko 

delovanje z namenom prevzema oblasti. ''Iskreno povedano, nikoli v svojem življenju nisem 

mislil, da so Slovenci sposobni se tako boriti.'' je Edvard Kardelj po vrnitvi v Slovenijo 

spomladi 1942 v pismu Titu navdušeno opisal takratne slovenske politične razmere.  

Osvobodilna fronta je kmalu postala odlično organizirana. Na terenu je nastajala mreža 

odborov, v katere so se ljudje množično vključevali. Na svojem prvem zasedanju, ki je bilo 

19. februarja 1944 v Črnomlju, se je Slovenski narodnoosvobodilni odbor preimenoval v 

Slovenski narodnoosvobodilni svet (SNOS). Domačini se spominjajo, da so se takrat v 

Črnomlju zbrali Belokranjci iz vseh strani, saj so jim rekli, da pride Tito, ki pa ga potem na 

zasedanje ni bilo.   

 

Osvobodilna fronta je ustanovila partizansko vojsko, ki se je gibala v gozdovih ter Narodno 

zaščito, ki je delovala v mestih. Poleg teh dveh tipov enot pa je delovala tudi obveščevalna 

služba. V ilegali so delovale tudi bolnišnice, najbolj znana je verjetno bolnica Franja.   

Pri nas v Beli krajini v vasi Črešnjevec pri Semiču je poleg ostalih bolnišnic v Kočevskem 

rogu od septembra 1944 do aprila 1945 delovala vojaška partizanska bolnišnica Topolovec. 

Topolovec je bilo ilegalno ime postojanke ustanovljene potem, ko so zavezniki maja 1944 v 

svoje bolnišnice v južni Italiji začeli sprejemati ranjene partizane. Delovala je v strogi 

tajnosti, zato je niso nikoli odkrili. Tak način oskrbe ranjencev je bil edinstven v Evropi. 

Danes si lahko na Domačiji Škof, Šrajf ogledate Muzej Topolovec, kjer so na ogled različni 

pripomočki, zapisi in predvsem spomini. 

Celotno nacionalno omrežje je pokrivala kurirska mreža, oddajal je radio Kričač, kasneje so 

ga preimenovali v Radio OF. V narodnoosvobodilnih dejavnostih je sodelovala mladina, ki 

je bila v veliki večini propartizansko usmerjena in je partizanom tako ali drugače pomagala. 

Veliko mladih fantov se je že borilo, dekleta pa so zbirala hrano, šivala uniforme in 

sodelovala v bolnišnični dejavnosti. 

Po koncu vojne se je iz organizacije oboroženega odpora spremenila v organizacijo 

množičnega političnega udejstvovanja. Njena naloga je bila udejanjati politiko KPS in 

oblastnih organov ter organiziranje povojne obnove.   

Aprila 1953 se je OF preimenovala v Socialistično zvezo delovnega ljudstva in s tem 

prenehala obstajati. 


