
DAN UPORA PROTI 

OKUPATORJU, 

27. april 

 

Dan upora proti okupatorju je državni praznik, ki ga 

v Sloveniji praznujemo 27. aprila. Je dela prost dan, 

kar pomeni, da vam ni treba v šolo, odraslim pa ne v 

službo. Sicer pa je ta dan običajno vsako leto uvod v 

prvomajske počitnice. Pred spremembo imena se je 

praznik imenoval dan osvobodilne fronte. Dan upora 

proti okupatorju praznujemo v spomin na to, da 

smo se leta 1941, kot narod enotno uprli 

okupatorju.  

Ustanovljen je bil dan prej, kot praznujemo 

praznik, 26. aprila 1941, v hiši književnika Josipa Vidmarja, kjer so se 

sestali predstavniki nekaterih političnih strank in kulturnih delavcev.  

Skupina se je v začetku pravzaprav imenovala Protiimperialistična 

fronta (PIF), v Osvobodilno fronto slovenskega naroda se je 

preimenovala po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941.  

27. april je zato zgodovinski dan, ko na številnih stavbah visijo 

slovenske zastave.  

Vabljeni k ogledu videoposnetka, ki nazorno razloži, kako je prišlo do 

ustanovitve OF.  Dan upora proti okupatorju 

 

 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTd9D2DYm-s


 

1. in 2. maj, 

PRAZNIK DELA 

 

 

Bliža se tudi največji delavski praznik, dan dela, ki ga pri nas 

praznujemo dva dni, prvega in drugega maja. 

Kaj pravzaprav praznujemo? 

Pred več kot stotridesetimi leti so se ljudje, ki so 

delali v podjetjih razjezili, ker so delali cele dneve in 

niso imeli časa za nič drugega. Zato so sklenili, da se 

bodo združili in skupaj povedali vsem šefom, da ne 

bodo več delali cele dneve in za vikende. Zahtevali 

so, da naj delovni dan, torej tisti del dneva, ko so v 

službi, traja samo še osem ur. Želeli so osem ur 

delati, osem ur spati in osem ur preživljati z družino 

in prijatelji. 

V velikih skupinah so na ulicah izražali svoje 

nezadovoljstvo in zahtevali spremembe. 

Trajalo je mnogo let, da so dosegli svoj cilj, 

vendar so vztrajali in zato odrasli še danes 

delajo praviloma osem ur 

na dan, osem ur preživijo 

doma, z družino in prijatelji, osem ur imajo časa za 

spanje.  

Ljudje so uspeli, ker so se povezali in si pomagali. 

Skupaj so bili veliko močnejši kot eden sam. 

Da bi se spomnili na to, kako pomemben je poleg 

dela tudi čas z najbližjimi in da bi se spomnili, da lahko skupaj 

dosežemo več kot eden sam, vsako leto prvega in drugega maja 

praznujemo praznik dela. 



Takrat prižgemo kres, si pripnemo nagelj in zapojemo delavsko himno 

»Internacionalo«. Ponekod po Sloveniji postavijo mlaj, zjutraj pa nas 

zbudijo budnice godb na pihala.  

Si že kdaj videl/a, kako so prižgali 

kres? 

Vabljeni k ogledu videoposnetka, ki 

nazorno razloži, zakaj praznujemo 

praznik dela. Praznik dela 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qqg6-lt4IpM

