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Socialisti hočejo odstraniti nezdrave razmere s komunizmom. Ta pa je neprimeren, ker
škoduje delavcem samim: delavec dela zato, da nekaj zasluži; zaslužek je njegova lastnina.
Svobodno jo sme uživati po svoji volji. Komunizem mu pa ravno v tej najvažnejši stvari
jemlje svobodo.
Krivičen je, ker dela lastnikom neupravičeno silo in ne pozna državnih pravic in dolžnosti;
država namreč nima pravice prepovedati zasebno last, ampak jo mora braniti. Končno pa
komunizem nasprotuje človeški naravi. (Krek 1998, 323)

Komunisti me niso oslabili, ko so me iztisnili iz javnega življenja, nasprotno, oslabili so le
sebe. Jaz sem prav zares zadovoljen s kaznijo: znova sem svoboden človek, človek, ki v
notranjosti docela razpolaga s samim seboj. Na zunaj pa se ni nič spremenilo, praktično
sem bil že prej imobiliziran, ko nisem imel nobene tvarne odgovornosti, izguba formalne
odgovornosti je torej prazna. Pač pa se je s pretirano in krivično gonjo zoper mene oslabila
partijska pozicija, ko ne more ob sebi trpeti neodvisnega in izvirnega sopotnika in s tem
dokazuje, da je socializem totalitarna in ekskluzivna vladavina. (Kocbek 2003, 369)

UVOD
Namen tega članka je prispevek k okrogli mizi TIGR in 13. maj kot simbolna točka
narodnoosvobodilnega upora, ki je potekala 11. maja 2015 v Državnem svetu v Ljubljani.
Gre se za to, da se javno opozori na zgodovinsko krivico, ki se je dogajala že pred
začetkom druge svetovne vojne. Zamolčani ukrepi, ki so v tistem času sledili totalitarnim
političnim sistemom v Evropi, so izrinili iz NOB vse druge organizacije, ki so se 27. aprila
1941 združile v Protiimperialistični fronti, kakor se je takrat imenovala kasnejša
Osvobodilna fronta.
Članek sam je strukturiran iz uvoda, pojasnitve zgodovinskih okoliščin za nastanek
dolomitske Izjave in analize posledice podpisa te izjave. Temu bo sledil sklep in seznam
uporabljenih virov in bibliografije ter priloga. Literaturo in vire podatkov bomo črpali iz
različnih obstoječih virov. Prav tako Je obstoječi vir literature dolomitska izjava, ki jo
bomo predstavili v obliki prepisa v prilogi.
Ideološki principi, ki zagotavljajo stabilnost neke oblasti, so definirani v polju Lacanove
psihoanalize. »Če bi hoteli, da se naši impromptuji nadaljujejo, bi vam povedal, da ima
revolucionarna težnja samo eno možnost, namreč da se vedno izteče v diskurz
gospodarja. To je pokazalo izkustvo. Kot revolucionarji hlepite po gospodarju. Dobili ga
boste.« (Lacan 2008, 244) Groza tega je, da je vse skupaj neki krog, kjer se vedno
vračamo na začetek, namesto da bi nadaljevali pot.

ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE NASTANKA DOLOMITSKE IZJAVE
6. aprila 1941 so sile osi napadle Kraljevino Jugoslavijo. S tem se je druga svetovna vojna
začela odvijati tudi na naših tleh. 11. aprila je bilo območje Slovenije že popolnoma
okupirano in razkosano med Nemčijo, Italijo in Madžarsko. »Do nemškega napada na
Kraljevino Jugoslavijo 6. aprila 1941 je prišlo zato, ker se je v Beogradu zgodil vojaški
udar generala Simovića proti Nemcem naklonjeni Cvetkovićevi vladi. Množične
demonstracije 27. marca in parole Bolje rat nego pakt so tako razbesnele Hitlerja, da je
sklenil vojaško pokoriti uporne Jugoslovane. Zaradi splošne nepripravljenosti je vojska
Kraljevine Jugoslavije kaj kmalu kapitulirala, četudi je res, da so se posamezne enote,
posebno letalske, pogumno upirale močnejšim nemškim silam.« (Kranjc in Kljakić 2006,
10-11)

»Na Slovenskem v začetku okupacije ni bilo političnih skupin ali gibanj, ki bi okupacijo
pozdravile iz ideoloških pobud ali gibanj in bile zaradi tega pripravljene na sodelovanje z
okupatorjem. Med Slovenci je prevladala zgroženost in prepričanje, da je treba čakati na
znake političnega in vojaškega razpleta.« (Prunk 2002, 137) To dokazuje tudi gesta
samomora takratnega ljubljanskega župana: »Po napadu na Jugoslavijo leta 1941 je Ivan
Hribar naredil samomor v znak protesta proti italijanski okupaciji. Že devetdesetletni
Hribar se je vračal s sestanka z italijansko upravo, ki mu je ravno ponudila županski
položaj Ljubljane. Hribar tega ni hotel sprejeti, ker bi s tem dal delno legitimacijo
italijanski okupaciji, in je raje izbral smrt. Zavit v jugoslovansko zastavo je skočil v
Ljubljanico.« (RTV Slovenija 2015)
Slika 1: Razkosanje Slovenije leta 1941

Vir: (Ferenc 1980, 664)
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Slovenija je bila tako 11. aprila 1941 razkosana med tri okupatorje: Nemčijo, Italijo in
Madžarsko. To je bil najhujši poseg v slovensko etnično ozemlje po rapalski in versajski
pogodbi leta 1919 (Slika 1).

»Zato je dr. Marko Natlačen 12. aprila 1941 skušal prepričati nemško vojaško vodstvo v
Celju, naj zasede vso Slovenijo. Njegovo prepričevanje je seveda bilo zaman, kajti višje
nemško vodstvo je imelo drugačne in do potankosti izdelane načrte, ki so pač najbolj
ustrezali njihovim zločinskim genocidnim načrtom. Zanimivo pa je, da je Natlačen hotel
v žrelo najhujše zveri – nacizma.« (Grmič 2001, 56) Te stvari je tudi sporočal časopisu
Slovenec 12. Aprila 1941 (slika 2)
Slika 2: Časopis Slovenec 12. aprila 1941

Vir: (Jan 1998, 83)

Tovrstne poteze so pa bile glavni povod k ustanovitvi Protiimperialistične fronte v noči
iz 26. na 27. april 1941. »Vanjo so se povezale štiri politične organizacije oz. družbene
skupine, ki so občasno sodelovale v t.i. ljudskofrontnem gibanju. To so bile komunistična
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stranka Slovenije, krščanski socialisti, sokoli in levi kulturni delavci – skupine, ki so bile
pred vojno v opoziciji meščanskemu režimu, katerega je v Sloveniji vodila konservativna
krščanskosocialna Slovenska ljudska stranka, ki je v svojih vrstah po letu 1933
dopuščala že razvoj desničarskih avtoritarnih pogledov in skupin.« (Prunk, Slovenski
narodni vzpon 1993, 306) »Ustanovnega sestanka so se udeležili Boris Kidrič, Boris
Ziherl in Aleš Bebler v imenu KP Slovenije, Josip Rus v imenu sokolov, Tone Fajfar v
imenu krščanskih socialistov ter Ferdo Kozak, Franc Šturm in Josip Vidmar v imenu
kulturnih delavcev.« (Prunk, Kratka zgodovina Slovenije 2002, 139)
Vsebina takratnega sestanka ni znana. Točke, ki so jih sprejeli na 1. vrhovnem plenumu
15. junija 1941, so zaradi varnostnih razlogov objavili šele 22. junija 1941, torej na dan
napada Nemčije na Sovjetsko zvezo. Strnjene točke sedmih gesel so:
•

Pravica slovenskega naroda do samoodločbe;

•

Osvoboditev in združitev razkosanega slovenskega naroda;

•

Sloga in enotnost zasužnjenih narodov Jugoslavije;

•

Glavna opora slovenskega naroda v osvobodilni borbi je Sovjetska zveza;

•

Osvoboditev slovenskega naroda na ruševinah imperializma;

•

Boj proti izdajalski »lastni« kapitalistični gospodi;

•

Bratstvo in mir med narodi.

Vir po: (Prunk, Slovenski narodni programi 1986, 258-259)

»Temeljne točke OF se ves čas osvobodilnega gibanja niso spreminjale in so postale
ustava osvobodilnega gibanja, ki je bila sprejeta soglasno in je tako ohranjala svojo
nedotakljivost. Vsebujejo vse bistvene elemente narodnega programa: osvoboditev od
tuje nadvlade, združitev vseh Slovencev in pokrajin, v katerih večinsko živijo,
demokratično notranjo ureditev, samoodločbo v pogledu neodvisne državnosti, lastno
narodno vojsko in suverenost oziroma lastno državnost.« (Stanovnik 2011, 24-25)

Vmes pa se je že zgodil prvi spopad na naših tleh. »V začetku maja, če ne že prej, so se
Tigrovci Danilo Zelen, Ferdo Kravanja in Tone Majnik zatekli v samotno kočo na pobočju
Male gore pri Ribnici. 13. maja pa so kočo napadli najprej krajevni žendarji, ki so jim
kasneje na pomoč prišle italijanske vojaške enote. Prišlo je do srditega streljanja, v
katerem je bil Zelen ubit, Kravanja hudo ranjen, Majnika pa so ujeli živega.« (Rejec 2006,
147)
Pa vendar je komunistična partija prevzela glavno pobudo v OF. 22. junija se začne
nemški napad na Sovjetsko zvezo. »Kominterna je takoj pozvala vse svoje članice v
Evropi, da naj takoj organizirajo odpor v svojih deželah in tako pomagajo Rdeči armadi v
njenih naporih, da zaustavi napredovanje nemške vojske proti Moskvi. Vendar pa je
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Kominterna opozorila svoje članice, da gre v prvi etapi samo za osvoboditev izpod
fašističnega jarma, ne pa tudi za komunistično revolucijo.« (Kranjc in Kljakić 2006, 12)

In kako je steklo dogajanje pri nas? »Dogajanje se dogajalo na dveh ravneh, na eni strani
je bila okupacija in seveda odpor proti njej, na drugi strani pa revolucija in odpor proti
njej, kot prav tako legalno sredstvo. Saj revolucija ni pojav, ki sloni na zakonitosti,
temveč je nasilna sprememba družbene in politične ureditve. Slovenija se je bistveno
razlikovala od drugih okupiranih dežel in to kljub temu, da je večina prebivalstva
zavračala okupatorja, ker je ena stran monopolizirala odpor proti njemu.« (Griesser
Pečar 2005, 17)

Vendar komunistična stranka ni bila tisti čas najštevilnejša organizacija v OF. Metod
Mikuž je povedal, »da so krščanski socialisti, zbrani okrog JSZ že pred stiki s
komunistično partijo prehodili določeno revolucionarno pot, ob usodni narodni
preizkušnji pa so našli pot do najtesnejšega sodelovanja s partijo v OF. Poleti 1941 se je
v OF vključila tudi skupina krščanskih socialistov okoli revije Dejanje, njen predstavnik
Edi Kocbek pa je prišel v ožje vodstvo OF.« (Prunk, Pot krščanskih socialistov v
Osvobodilno fronto slovenskega naroda 1977, 203-204)
Vendar je komunistična stranka še vedno imela glavno besedo v OF. Tudi cerkev ni
vedela, kaj naj bi počela. »Ko se je Metod Mikuž odločil, da gre v partizane, in se je javil,
najprej komunisti niso vedeli, kako naj reagirajo. Kardelj je moral dvakrat izdati
navodilo, naj ga ne likvidirajo. Strah pred represalijami ni bil neosnovan, saj je Edvard
Kardelj sam 1.10.1942 naročil Ivanu Mačku, da naj duhovne v četah vse postreljajo.«
(Griesser Pečar 2005, 31)

Ker pa je bila leta 1941 KP še vedno v prvi fazi revolucije, je prišlo celo do sporazuma
med Titom in Dražo Mihajlovičem 26.10.1941. Vendar je plava garda ta sporazum takoj
prekršila. »Tako je do prvega in neposrednega sovražnega spopada prišlo 2. novembra
1941. Ukaz za četniški napad na partizane je tega dne podpisal podpolkovnik Dragoslav
Pavlović, načelnik četniškega štaba generala Draže Mihailovića. /.../ Znano je tudi, da se
je polkovnik Draža Mihailović s posredovanjem generala Nedića 13.11.1941 v Divcih
prvič javno sestal z Nemci. Na tem srečanju je izjavil, da se četniki ne bodo borili proti
Nemcem , ampak samo proti komunistom. Kot dokaz svoje iskrenosti je polkovnik
Mihailović predal Nemcem 365 s prevaro ujetih partizanov.« (Kranjc in Kljakić 2006, 15)

Skoraj istočasno pa so v štabu OF izdali dokončni program delovanja OF, natančneje na
četrtem plenumu Slovenskega narodnoosvobodilnega odbora (v nadaljevanju SNOO).
Objavljen je bil v Slovenskem poročevalcu 6.1.1942:
1. Proti okupatorjem je treba vršiti neizprosno oboroženo akcijo.

2. Ta akcija predstavlja izhodišče za osvoboditev in združitev vseh Slovencev.
3. Stoječ na stališču naravne in usodne skupnosti ne priznava OF razkosanja
Jugoslavije in deluje z vsemi silami za slogo in enotnost njenih narodov. Hkrati
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stremi h povezanosti slovanskih narodov pod vodstvom velikega ruskega naroda na
temelju pravice slehernega naroda do samoodločbe.
4. Z osvobodilno akcijo in aktivizacijo slovenskih množic preoblikuje OF slovenski
narodni značaj. Slovenske ljudske množice, ki se borijo za svoje narodne in človeške
pravice, ustvarjajo nov lik aktivnega slovenstva.
5. Vse skupine, ki sodelujejo v OF, so se obvezale, da bodo lojalne v medsebojnih
odnosih.
6. Po narodni osvoboditvi prevzame na slovenskem ozemlju oblast Osvobodilna fronta
slovenskega naroda kot celota.
7. Po narodni osvoboditvi uvede Osvobodilna fronta dosledno ljudsko demokracijo.
Vsa vprašanja, ki presegajo okvir narodne osvoboditve, se bodo reševala na
dosleden ljudski demokratični način.
Glede na slovenske potrebe in glede na dejstvo, da se bliža čas naše narodne osvoboditve,
dodaja OF slovenskega naroda svojim Temeljnim točkam še naslednji dve točki:
8. V skladu s slovesnimi izjavami Churchilla, Roosevelta in Stalina bo po svoji narodni
osvoboditvi o notranji ureditvi Združene Slovenije in o svojih zunanjih odnosih
odločil slovenski narod sam. OF bo to elementarno pravico slovenskega naroda
uveljavila in branila z vsemi sredstvi.
9. Narodna vojska na slovenskem ozemlju raste iz Slovenskih narodno-osvobodilnih
partizanskih čet in Narodne zaščite, kamor se pozivajo vsi zavedni Slovenci.
(Prunk, Slovenski narodni programi 1986, 260-261)

Program je pa zbodel nekatere v OF: »Če pogledamo te točke, pade v oči, da ni nikjer
izrecno omenjena svobodna zedinjena Slovenija v eventualnem federalnem statusu
Jugoslavije. Omenjeni sta le kontinuiteta Jugoslavije in načelna pravica vsakega naroda
do samoodločbe. Za takšnimi formulacijami sta se skrivala ostra razprava in razhajanje
med veliko večino v OF in med liberalno skupino Stara pravda, ki jo je vodil ing. Črtomir
Nagode.« (Prunk, Slovenski narodni vzpon 1993, 315-316) Točke 8 in 9 so bile dodane
šele 22.12.1941. Takrat je bil že vsem poznana izdaja Draže Mihailovića, katerega je
Stara pravda zagovarjala, ker je zagovarjala tudi kontinuiteto Kraljevine Jugoslavije.
»Takšna odločitev je pomenila dokončen razhod s Staro pravdo, ki so jo potem januarja
1942 izključili iz OF. Z njeno izključitvijo je bil iz OF v veliki meri izločen jugoslovanski
unitaristični pogled, po drugi strani pa tudi oslabljen liberalni element.« (Prunk,
Slovenski narodni vzpon 1993, 320)
Vendar je zaradi te poteze OF prišla na slab glas, predvsem zaradi vedno večjega vpliva
komunistične partije. Zato so 6.7.1942 objavili v Slovenskem poročevalcu naslednjo
vest: »Govore vam, da dela OF komunistično revolucijo. In vendar je bilo v dokumentih
OF neštetokrat naglašeno, da je OF gibanje, ki stremi za nacionalno osvoboditvijo
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slovenskega naroda in za vzpostavitvijo resnično demokratične ljudske oblasti. Na
demokratičen način bodo potem slovenske ljudske množice odločale o socialnem in
vsakršnem redu, ki ima priti.« (Slovenski poročevalec 1942)
To ni zadostovalo. »Osvobodilna fronta se je poskušala pred obsodbami, da je
komunistična, braniti, po drugi strani pa je s poudarjanjem nekaterih izrazitih
revolucionarnih in komunističnih pogledov svoje nasprotnike še bolj dražila in utrjevala
v njihovem prepričanju.« (Prunk, Slovenski narodni vzpon 1993, 322) Tisto leto so se
začele pojavljati kar pogoste likvidacije, na eni strani OF, na drugi strani pa Stražarji in
Mladci, ki so bili del Bele garde. Surovi vojni čas je preslišal klice k umiritvi strasti. »Tako
je KPS preslišala svarila proti preveliki vnemi pri likvidiranju političnih nasprotnikov, ki
jih je v svojih pismih vodstvu KPS in OF izražal njen pripadnik slovenski narodni
demokrat Lojze Ude že maja 1942 in malo pozneje tudi še krščanski socialist Edvard
Kocbek.« (Prunk, Slovenski narodni vzpon 1993, 324)

Istega leta izide tudi majhna publikacija z naslovom Slovenski kristjan v boj zoper Belo
gardo, v kateri katoličani v OF pozivajo vse svoje sovernike k vstopu v OF in boju proti
Beli gardi: »Slovenski kristjani se z vso odločnostjo pridružujemo svojim tovarišem v OF,
v borbi slovenskega ljudstva proti narodnim izdajalcem in netilcem državljanske vojne.
V tej borbi nas ne loči niti pičica razlike. Bela garda je organizacija najhujšega nasilja, ki
je od strani domačih ljudi naperjena proti ljudskim silam. Prepričani smo, da je sredi
vojne in posebej sredi take brezobzirne vojne le s silo odvrniti od sebe tako nasilje.«
(Katoličani v OF 1942, 10)
Druga polovica leta 1942 je minila v znamenju obsežne italijanske ofenzive, ki je ločila
slovenske partizane od preostale Jugoslavije. Zato niso mogli prisostvovati na prvem
zasedanju Avnoja v Bihaću. Kljub temu je Kardelj imenoval plenum, o čemer priča
dnevniški zapis Edvarda Kocbeka z dne 13.12.1942: »V plenum zbora je predlagal Rusa,
Kidriča, Leskoška, Fajfarja, Lubeja, Vidmarja in sebe, za tretjega podpredsednika, ki je
zaradi naše odsotnosti ostalo nezapolnjeno, pa je predlagal mene.« (Kocbek, Tovarišija
1949, 281)

Njegov dnevniški zapis z dne 28.12.1942 poroča o seji IO OF s poprejšnjega dne. »Po
dolgi in razgibani debati smo potrdili sklep, ki smo ga načelno že storili, da slovenski
narod v obliki Osvobodilne fronte pristopi k Avnoju v Bihaću, ne da bi s tem prejudicirali
državnopravno voljo slovenskega naroda, ki se bo glede narodne suverenosti izrazil v
prvih svobodnih volitvah.« (Kocbek, Tovarišija 1949, 299) Prišlo je leto 1943.

Tega leta je »KPS misleč, da se bliža konec vojne in čas obračuna z domačimi nasprotniki,
hotela imeti v OF ubogljiv instrument za ta račun. Prepričana je bila, da morejo tak
obračun oziroma socializem voditi samo komunisti – dialektični materialisti. Zato je
skušala svoje zaveznike v OF prepričati, da se odpovedo svoji skupinski pripadnosti v
prid enotne OF, v kateri pa je Komunistični partiji potrjena vodilna vloga.« (Prunk,
Slovenski narodni vzpon 1993, 343) Nastopila je dolomitska Izjava.
7

OF PO DOLOMITSKI IZJAVI
Celotno besedilo dolomitske Izjave se nahaja v prilogi. »Z dolomitsko izjavo je bila v OF
tudi formalno priznana vodilna vloga KP Slovenije. Krščanski socialisti in Sokoli sta se
morala odreči svoji posebni organiziranosti v prid popolne enotnosti, svojemu
aktivističnemu kadru in nameri, da bi kadarkoli poskušali ustanoviti svoje stranke. V OF
je zmagalo leninistično enostrankarsko načelo. V deklaraciji je tudi izrecno povedano, da
se bo prihodnji slovenski politični razvoj zgledoval po sovjetskem.« (Prunk, Kratka
zgodovina Slovenije 2002, 144)
KP postane še bolj še bolj unitarna in njena namera je bila popolnoma jasna: »Izmed
podpisnikov dolomitske Izjave s strani krščanskih socialistov sta dr. Marjan Brecelj in
Tone Fajfar že naslednji dan, 1. marca 1943, vstopila v Komunistično partijo Slovenije in
se jima je od tedaj štel partijski staž. Iz nekih kasnejših izjav Edvarda Kocbeka pa izhaja,
da se je pred podpisom Izjave dogovoril z Edvardom Kardeljem, da se bo k Dolomitski
izjavi pripisal aneks, ki bo potrjeval, da ostajajo krščanski socialisti nazorska skupina, ki
se bo lahko sestajala. Do zapisa tega aneksa ni nikdar prišlo.« (Miklavčič 2001, 291)
Čeprav je Kocbek takrat še verjel v svoja prizadevanja, ki jih je izrazil v svojem
dnevniškem zapisu z dne 28.2.1943: »Sprejeli smo dokončno obliko besedila izjave
osnovnih skupin. Popravili smo mesta, ki precizirajo razmerje partije do drugih dveh
skupin, in skušali izoblikovati tisto glavno misel okrožnice, da gre za skupno, enako
revolucionarno dviganje vseh, tudi nepartijskih aktivistov.« (Kocbek, Tovarišija 1949,
368) Vendar je ta Izjava postala ključen preobrat v OF in pomeni popolno dominantnost
Komunistične partije nad vsem – vsem v celotni Sloveniji. Vendar – posledica tega je pa
bila tudi, da se je OF zato okrepila in še bolj pritisnila predvsem na Italijane.
»V začetku septembra 1943 je bilo obema političnima taboroma: OF in proti-OF jasno, da
bo Italija kapitulirala. Oba sta želela pridobiti italijansko orožje in se pripraviti na
medsebojni obračun ter se pred antifašističnimi zavezniki pokazati kot edino prava
zavezniška demokratična sila v Sloveniji.« (Prunk, Slovenski narodni vzpon 1993, 345)
Italija kapitulira 8. septembra 1943 in partizanska vojska je bila prva: »V dveh tednih po
padcu Italije so se partizanske čete polastile velikih količin orožja, opreme in hrane ter
vsaj za nekaj dni pred prihodom Nemcev zasedle dobršen del ozemlja, ki so ga pred tem
imeli Italijani.« (Pirjevec 1995, 134)

Z razpadom italijanske vojske je ostala pred porazom tudi vojska protirevolucinarne
Slovenske zaveze. »Odred jugoslovansko unitaristične plave garde se je podal na
Kočevsko v Grčarice, kjer se je nameraval združiti s hrvaškimi četniki in skupaj oditi
proti morju nasproti Angležem, katerih izkrcevanje v Istri je pričakoval. Partizanske
brigade so ta odred napadle že 6. Septembra in ga po štirih dneh likvidirale.« (Prunk,
Slovenski narodni vzpon 1993, 346) Vendar po plavi gardi je ostal problem s t.i. belo
gardo ali vaškimi stražami. Glavnina le-te je bila sicer premagana in s tem tudi vojaška
moč protirevulucionarne Slovenske zaveze. Nastala je potreba po ponovni organizaciji
boja proti OF in takrat že poveljujoči komunistični partiji.
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Na ozemlju v Ljubljanski pokrajini, ki je OF septembra 1943 ni mogla osvoboditi, je tlelo
protikomunistično razpoloženje. »Nemški politični vrh, to je sam Hitler, je že 12.9.1943
sklenil pustiti Ljubljanski pokrajini slovensko kulturno avtonomijo in postaviti za
predsednika pokrajinske uprave dotedanjega ljubljanskega župana pod Italijani, bivšega
jugoslovanskega generala Leona Rupnika. Hitlerjev opolnomočenec, koroški gaulajter dr.
Rainer je Rupniku menda obljubljal, da bodo Nemci znova vzpostavili Kranjsko v mejah
iz leta 1918 z najširšo samoupravo.« (Prunk, Slovenski narodni vzpon 1993, 347) Vemo
pa, da tega nikoli ni prišlo. Na sliki 3 je predaja listine Leonu Rupniku.
Slika 3: Predaja listine o imenovanju za šefa Ljubljanske pokrajine 20.9.1943

Vir: (Jan 1998, 189)

24.9.1943 je bila ustanovljena Slovenska domobranska legija. Poziv za njeno ustanovitev
je podpisal Leon Rupnik (slika 4).
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Slika 4: Poziv za ustanovitev Slovenske domobranske legije

Vir: (Jan 1998, 188)

Na drugi strani, v OF, pa je bilo drugačno razpoloženje. Pripravljalo se je na 2. zasedanje
AVNOJ v Jajcu v Bosni. Pred tem je bil Zbor odposlancev v Kočevju. »Zbor je bil v bivšem
Sokolskem domu od 1. do 3.10.1943. Podnevi so bili delegati v bližnjih vaseh, ki so bile
vojaško zaščitene. Navzočih je bilo 572 delegatov, razne delegacije in gostje. Na zboru je
sodeloval tudi predsednik AVNOJ dr. Ivan Ribar, predstavniki CK KPJ in drugi. Dnevni
red je bil bogat: govor predsednika IOOF, pozdravni govori, poročilo IOOF, referati o
konkretnih nalogah plenuma OF in slovenskega zastopstva v AVNOJ in končno resolucije
in proglasi.« (Čepič 1979, 807)
V resoluciji so med drugim tudi zapisali: »Kot prvi svobodno izvoljeni poslanci, izbrani
sredi najhujšega boja za narodni obstanek, izpovedujemo v imenu vsega borečega se
ljudstva, da je slovenski narod danes končno veljavno stopil v krog suverenih narodov.
Ugotavljamo, da slovenski narod v tem uveljavljanju svojih življenjskih pravic ravna v
popolnem skladu z vsemi zgodovinskimi in naravnimi izrazu svojega naravnega duha, z
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resnično vsebino demokratičnih načel in z osvobodilnimi težnjami človeštva.« (Prunk,
Slovenski narodni programi 1986, 271) V končni fazi pa so potrdili delegacijo za 2.
zasedanje AVNOJ v Jajcu. V bistvu pa je bil to neke vrste parlament. »Res je bil to prvi
slovenski parlament; o svobodi, demokratičnosti in vsenarodnem značaju pa ni mogoče
govoriti. Položaj – velik del dežele okupirane in v velikem delu državljanska vojna, kaj
takega ni dopuščal, pa tudi revolucionarne sile same so svobodo in demokracijo
pojmovale zelo po svoje.« (Prunk, Slovenski narodni vzpon 1993, 351)

Osvobodilna fronta se je še pred odhodom v Jajce soočila z silovito ofenzivo na njene
položaje, nato pa je le odšla delegacija v Bosno. » Na zasedanju AVNOJ v Jajcu so Slovenci
igrali pomembno vlogo. Po poznejšem pričevanju Vladimirja Bakarića kopnec
sedemdesetih let je zadnjo redakcijo Avnojeve deklaracije in njegovih odlokov, ki jih je
pripravil politbiro CK KPJ (Moša Pijade), opravil Boris Kidrič. Zasedanje je potekalo 29.
in 30. novembra. Sprejelo je deklaracijo II. zasedanja AVNOJ-a in njegove odloke.«
(Prunk, Slovenski narodni vzpon 1993, 356) In ti sklepi so bili:
1. Da se Antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije (AVNOJ) konstituira v
vrhovno zakonodajno in izvršno telo Jugoslavije kot celote in da se vzpostavi
Nacionalni komite osvoboditve Jugoslavije (NKOJ) kot organ z vsemi obeležji vlade,
preko katerega bo AVNOJ ustvarjal svojo izvršno funkcijo;

2. Da se izdajalski emigrantski »vladi« odvzamejo vse pravice zakonite vlade
Jugoslavije, posebno da bi še predstavljala ljudstvo Jugoslavije kjerkoli in pred
komerkoli;
3. Da se pregledajo vsi mednarodni sporazumi in obveznosti, ki jih je v inozemstvu v
imenu Jugoslavije sklenila begunska vlada, s ciljem njihove anulacije oziroma
ponovne sklenitve ...;
4. Da se Jugoslavija zgradi na demokratičnem federativnem temelju kot državna
skupnost enakopravnih narodov;
5. Da se vsi ti zaključki formulirajo v posebnih sklepih AVNOJ-a.
Vir: (Prunk, Slovenski narodni vzpon 1993, 357)

Zelo zanimivo je bilo tudi kasnejše pričevanje Edvarda Kocbeka o nekaterih dodatnih
obljubah vodstva Jugoslavije: (Kocbek, Listina 1982, 541)

Na koncu debate je Tito s posebno jasnostjo poudaril dvoje: z ene strani je odgovoril Avšiču,
ki je ugotovil nezadovoljstvo zavoljo vnašanja srbskega komandnega jezika v slovensko
vojsko, da ni nobenega dvoma, da smo si Slovenci v tej vojni ustvarili svojo vojsko, da bo ta
vojska ostala slovenska tudi po vojni in da bo imela slovenski komandni jezik od vrhovnega
poveljstva navzdol do najnižjih enot; z druge strani pa se je pridružil Fajfarjevemu mnenju,
da je treba doseči enotnost vsega delavstva, ne z ustvarjanjem skupne sindikalne
organizacije, pač pa z vključevanjem delavstva v enotno Osvobodilno fronto, kjer naj
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delavstvo nastopa kot bojevnik za novi red vsega naroda, ne pa samo svojega razreda, češ
da se velika revolucija OF ne odigrava kot boj med notranjimi razrednimi silami, pač pa
kot boj zoper svetovni fašizem; zmaga nad njim bo torej zmaga nad reakcijo v svetu in
doma.
Medtem pa je, istočasno, prišlo do preobrata pri mednarodni podpori »plavi« gardi in
partizanskemu gibanju. Na Jugoslovanska tla je stopil angleški agent SOE Fitzroy
Maclean. »Takoj ob prihodu v Jajce, kjer se je zadrževal Tito, je ugotovil, da je položaj v
Jugoslaviji povsem drugačen od predstave, ki sta jo imela britanska vlada in zavezniško
vojaško poveljstvo. Odločil se je torej, da se vrne v Kairo, poroča o tem, kar je videl, in
priporoči – kot je v začetku novembra zapisal v obširnem poročilu – da se ukine podpora
Mihailoviću in bistveno poveča pomoč partizanom.« (Pirjevec 1995, 135) Tako je bil
postavljen temelj za povojno Jugoslavijo, vendar delo še zdaleč ni bilo opravljeno. Začela
pa se je tretja faza komunistične revolucije.
19. in 20. februarja 1944 je v Črnomlju potekalo prvo zasedanje SNOS, katere najbolj
pomembna točka je bila sprejetje AVNOJ-skih sklepov in federativni odnos z preostalo
Jugoslavijo: »Do tedaj je slovenska državnost nastajala na načelu samoodločbe z
odločitvijo za združitev z drugimi jugoslovanskimi narodi v skupno federativno državo.
Izjava Kočevskega zbora je bila glede federacije državnopravno še enostranska
federacija, ker je federacija v državnopravnem pogledu dvostranska pogodba, a pri
drugih jugoslovanskih narodih glede tega še ni bilo pravih deklaracij.« (Prunk, Slovenski
narodni vzpon 1993, 363-364) Zanimivo pa je to, da smo še vedno govorili o
samoodločbi: »Slovenski narod se je združil z narodi Srbije, Hrvaške, Makedonije, Črne
gore ter Bosne in Hercegovine v enotni državni skupnosti, v federativni Jugoslaviji,
zgrajeni na načelih resnične ljudske demokracije in narodne enakopravnosti, svobodno,
po lastni volji, na temelju pravice slehernega naroda do samoodločbe, vključno s pravico
do odcepitve pa tudi združitve z drugimi narodi.« (Prunk, Slovenski narodni programi
1986, 274)

Naslednji korak je bil podpis sporazuma z vlado v izgnanstvu, a istočasno je prišlo v
Ljubljani do vnovičnega formiranja protirevolucionarnih oboroženih sil pod velikim
pokroviteljstvom nemških okupatorjev in katoliške cerkve. »Med pripravami teksta
prisege so se med okupatorskimi in domobranskimi voditelji odvijale burne razprave.
Tako besedovanje je povsem neresno, kajti Führer Hitler je v prisegi imenovan kot veliki
vodja Nemčije, če so ga marali ali ne. Vendar so se in se še zdaj pojavljajo nesmiselne in
tendenciozne trditve, da niso prisegali Hitlerju, ki ga niso marali, saj v prisegi ni niti
imenovan. Razprave okrog prisege so se razvnele zlasti še zato, ker ji je prisostvoval škof
Rožman.« (Jan 1998, 199) Besedilo zaprisege je na sliki 5. Glede Rožmana pa obstajajo
veliki dvomi, saj škof sam pojasnjuje: »Bil sem sicer povabljen k častnim gostom, a sem
povabilo odklonil. Po maši sem ostal na slavnostni tribuni Stadiona, kjer je bil postavljen
oltar, dokler ni bila pospravljena mašna obleka z drugim priborom, kar sem potem vzel s
seboj. Medtem je imel Rösener svoj nagovor in komandant Krener je bral besedilo
prisege. Ko je bila prtljaga spravljena v moj avto, sem se odpeljal.« (Jan 1998, 199)
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Slika 5: Članek o domobranski prisegi v časopisu Slovenec

Vir: (Jan 1998, 202)

S to zaprisego je nastala vojska, ki je obrnila hrbet tudi plavi gardi. To se je odražalo v
številnih sporočilih emigrantske vlade iz Londona: »Nam so bile politično in diplomatsko
s prisego posekane korenine, pa čeprav smo dobro vedeli, da so bili fantje in možje k
prisegi prisiljeni. Zahodnim zaveznikom se ni dalo dopovedati nič več.« (Prunk,
Slovenski narodni vzpon 1993, 370)

Vendar zaradi domobrancev sta se morala tudi OF in partizansko gibanje zaščititi. »V
začetku maja je vse obveščevalno-varnostne in policijske zadeve v slovenskem narodnoosvobodilnem gibanju prevzela v svoje roke Organizacija za zaščito naroda – OZNA.
Samostojna slovenska Varnostno-obveščevalna služba VOS je bila ukinjena. OZNA je bila
izvzeta iz kompetenc Predsedstva SNOS in je bila podrejena direktno CK KPJ (Titu).«
(Prunk, Slovenski narodni vzpon 1993, 370) Slednja je bila naslednjih 45 let zadolžena
za številne likvidacije političnih nasprotnikov.
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Junija 1944 pa je prišlo do zelo zanimivega in za našo razpravo pomembnega dogodka,
ki bi sicer lahko imel dolgoročne posledice na NOG pri nas: »Prepričan, da je potrebno,
da vse zunanjepolitične odnose med jugoslovanskim NOG in zavezniki drži v svojih
rokah in tu ne dovoli nobenih posebnih stikov posameznih nacionalnih vodstev z
zavezniki, je Josip Broz Tito, na osnovi netočnih poročil o nekih Kidričevih stikih z
Angleži, Kidriča suspendiral z vseh funkcij. Dogodek je pomemben zato, ker kaže, kako
so bile vse lepe avnojske deklaracije o suverenosti narodov res samo deklarativnega
značaja, politična realnost pa nekaj povsem drugega, če je mogel predsednik začasne
jugoslovanske revolucionarne vlade enostavno suspendirati izvoljenega voditelja
suverene slovenske OF.« (Prunk, Slovenski narodni vzpon 1993, 371)

Podlago za tovrstne eksperimente so dobili znotraj sporazuma Tito – Šubašić, ki je
končno prenesel vso oblast na NKOJ, ta pa seveda ni hotel izpustiti ponujene priložnosti
iz rok. »Slovenska protirevolucija, zlasti tista, ki ni sodelovala z okupatorji, je poskušala
vse mogoče, da bi se približala zahodnim zaveznikom in se predstavila kot demokratična
antifašistična sila v domovini, ki je garancija, da se komunizem v deželi ne bo preveč
razmahnil in zmagal. /.../ Seveda so zavezniki od njih zahtevali priznanje NOV in
vrhovnega komandanta Tita, kar pa so ti v svojem antikomunizmu odklanjali.« (Prunk,
Slovenski narodni vzpon 1993, 375) Nato je sledilo delno odobravanje NOV, vendar vse
skupaj je bilo že prepozno. Dve politični struji nasproti NOV sta bili postavljeni druga
proti drugi: »Slovenski protirevolucionarni tabor pa je bil sam v sebi bolj in bolj
neenoten. Stara nasprotja med klerikalci in jugoslovenarskimi liberalci niso bila
pozabljena, in vnemala so se nova. O tem sta pisala celo legalna časopisa Slovenec in
Jutro, ki sta si očitala, kdo nosi krivdo za razmah komunizma na Slovenskem.« (Prunk,
Slovenski narodni vzpon 1993, 376)
Začelo se je govoriti samo še o NOV in komunistih, drugi so bili porinjeni v ozadje. 3.
Maja 1945 je njihov Narodni odbor sklical nočno sejo. Takrat je že nemška okupacija
znatno popuščala. Na tej seji »so proglasili narodno državo kot sestavni del
demokratične in federativno urejene Kraljevine Jugoslavije, čeprav je bil kralj Peter II.
preko svojega zastopnika Ivana Šubašića že predal svojo oblast kraljevemu
namestništvu v Jugoslaviji, vlado pa naravnost v roke Titu.« (Prunk, Slovenski narodni
vzpon 1993, 378)
Takrat še legalni časnik Slovenec pa je poročal tako, kot je prikazano na sliki 6.
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Slika 6: Časopis Slovenec 4. maja 1945

Vir: (Jan 1998, 231)

Vendar – bilo je prepozno. 9. Maja 1945 je prišla partizanska vojska osvoboditi
Ljubljano. In potem se je začelo. »Proti pričakovanju slovenskih partizanov in vodstva
OF je vrhovni poveljnik Jugoslovanske armade in predsednik vlade DFJ Josip Broz – Tito
kljub svojim poprejšnjim obljubam 18.5.1945 odpravil glavni štab Jugoslovanske
Armade za Slovenijo in slovensko partizansko vojsko vključil v enotno Jugoslovansko
armado; s tem je bil Slovencem odvzet pomemben del suverenosti.« (Prunk, Kratka
zgodovina Slovenije 2002, 150) In s tem se je končala 3. faza prevzema oblasti v
Jugoslaviji in KP je postala dominantna sila v Sloveniji vse do današnjih dni.

SKLEP

Prevzem oblasti tekom druge svetovne vojne je potekal v treh fazah. V prvi fazi je KP
skušala pridobiti na svojo stran čim več različnih sopotnikov, ki jih je potem podredila.
Po izrednem trudu v drugi svetovni vojni je s svojo stalinistično dogmatiko in
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prepredenostjo z nekaterimi skupnimi cilji z okupatorjem celo uspela privabiti na svojo
stran več med seboj povezanih skupin ki jih je potem stopila skupaj s svojo stranko v
povojni Jugoslovanski politični sistem, ki je temeljil na svojem vodji Josipu Brozu Titu.

Druga faza je nastopila skupaj z dolomitsko Izjavo, s katero si je zaščitila hrbet in načela
notranjo organizacijo drugih dveh skupin v OF. V nadaljevanju se je potrdilo to tudi na
drugem zasedanju AVNOJ v Jajcu, kjer so slovenski predstavniki bili nekako zavedeni, da
bodo ohranili svojo državnost na temelju OF. Žal je tudi tukaj resnica pokazala, da smo
izviseli na podlagi leporečij in kasnejših podrejanj.

Tretja faza je nastopila skupaj z izjavo Tito – Šubašić, s katero je Komunistična partija
dokončno prevzela oblast in si zagotovila monopolni položaj nad vsem. Temu so sledile
številne likvidacije in diskvalifikacije, katerih posledice nosimo še dandanes.

Glede na vse te sklepe pa lahko podamo končni sklep, da je bila Komunistična partija v
primerjavi z organizacijo TIGR njegov popolni antipod. Zato se še vedno lahko
naslonimo na dva stara latinska reka: Victrix causa Diis placuit – zmage pripadajo
bogovom in Vae Victis – gorje premaganim.
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PRILOGA: DOLOMITSKA IZJAVA (28.2.1943)
KPS, slovensko Sokolstvo in krščansko socialistična skupina ugotavljajo, da je njihovo
dosedanje sodelovanje omogočilo uspešen, v slovenski narodni zgodovini edinstven
slovenski nacionalni odpor in da zahtevajo bodoče naloge slovenske osvobodilne borbe
še tesnejšo strnitev. Zato podajajo naslednjo izjavo.
I.

Aprilski zlom 1941 je bil hkrati moralno politični in organizacijski polom legalne
slovenske politike, vseh uradno priznanih političnih strank, pa tudi reakcionarnega in
protiljudskega družbenega vodstva slovenske nacionalne usode.

Po aprilskem zlomu so borbo za osvoboditev in združitev slovenskega naroda nujno
morale prevzeti nove sile.
Ustanovni sestanek Osvobodilne fronte, ki so se ga udeležili zastopniki Centralnega
komiteja KPS, slovenskega Sokolstva, krščanskih socialistov in slovenskih kulturnih
delavcev, je že po svoji sestavi izrazil temelje bodoče resnične nacionalne in ljudske
slovenske politike. Sokolska skupine, ki se je že v predaprilski Jugoslaviji borila proti
izkoriščanju Sokolstva v protinarodne in protiljudske namene, se je udeležila snovanja
OF v smislu sokolskih narodno obrambnih nalog in smotrov ter je vključila slovensko
Sokolstvo v Osvobodilno fronto. Krščansko socialistična skupina se je pridružila
ustanovnemu sestanku OF kot izraz revolucionarnih demokratičnih procesov med
slovenskimi katoliškimi množicami, procesov, ki so se že razvijali v stari Jugoslaviji.
Slovenska kultura je s svojim sodelovanjem manifestirala, da se hoče ob strani
najdoslednejšega slovenskega nacionalnega in družbenega razreda delavskega razreda
Slovenije boriti za osvoboditev in združitev slovenskega naroda ter za srečno bodočnost
delavnega ljudstva Slovenije. KPS je kot stranka prevzela avantgardno vlogo v
slovenskem narodnem gibanju.

Komunistična partija Slovenije je kot sestavni del Komunistične partije Jugoslavije edina
stranka, ki je aprilski zlom ni kompromitiral, ki je ves čas svojega obstoja pravilno
razumevala ter zastopala slovensko nacionalno vprašanje in ki je zavzela pravilno
stališče ob vseh preokretnicah za slovensko nacionalno usodo. Glede na to dejstvo, dalje
glede na dejstvo, da je Komunistična partija Jugoslavije sekcija Komunistične
Internacionale, svetovne stranke mednarodnega proletariata, najnaprednejšega
družbenega razreda v zgodovini človeštva in pa glede na dejstvo, da je Sovjetska zveza
vzela v svoje roke usodo zatiranih narodov ter stvar vsega svobodoljubnega človeštva, je
bila za obstanek in bodočnost slovenskega naroda. V pobudi Komunistične partije
Slovenije se je tudi zrcalilo, da je družbeno vodstvo slovenskega naroda po polomi
predaprilske, protiljudske in protinacionalne politike prešlo na slovensko delovno
ljudstvo z delavskim razredom na čelu. V dejanski slovenski politiki se je pričel
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uresničevati Cankarjev izrek:"Na tvojih plečih, na plečih delavca - proletarca, sloni
bodočnost naroda, naroda proletarca."

Ustanovni sestanek OF slovenskega naroda je pravilno ugotovil, da je resnična, končna
in trajna rešitev slovenskega narodnega vprašanja zajamčena le s popolnim zlomom
imperialističnega sistema, ki že desetletja v tej ali oni obliki oklepa slovenski narod, in z
naslonitvijo slovenskega naroda izključno na Sovjetsko zvezo. Pravilnost teh ugotovitev
je potrdil vse nadaljnji razvoj tako slovenske narodne osvobodilne borbe kakor svetovne
osvobodilne vojne proti fašističnemu imperializmu in barbarstvu.

OF je bila od vsega spočetka zasnovana in zamišljena kot vsenarodna organizacija, v
katero imajo ne glede na politične, svetovnonazorske, tradicionalne in družbene razlike
enakopravni dostop vsi Slovenci in vse zares patriotične slovenske skupine, ki jih ni
omadeževalo izdajstvo in sodelovanje z okupatorji. Vsenarodni značaj, ki ga zastopa OF,
je omogočil združitev vseh pozitivnih slovenskih sil in je dokazal, da vodijo tako
proletariat Slovenije kakor ustanovne skupine OF zares pristni nacionalni motivi.
Nastop bele garde, ki so jo spočeli in organizirali reakcionarni, protinarodni in
protiljudski, v predaprilski Jugoslaviji vladajoči krogi, kakor tudi izdajalska vloga
takoimenovane sredine, ki je dejansko zgolj privesek bele garde, sta dokazala, da je
protiljudska reakcija izdala slovenski narodni interes iz svojih razrednih razlogov. Tudi s
svoje plati sta potrdila pravilnost ugotovitve, da pripada družbeno vodstvo slovenskega
naroda proletariatu Slovenije in da je za slovensko nacionalno bodočnost pravilna samo
pot, ki jo je že prehodil veliki ruski narod.
II.

Enotnost osvobodilne borbe, ki jo bije slovenski narod na življenje in smrt, kakor tudi vsi
drugi razlogi, našteti v zgornjih ugotovitvah, zahtevajo, da se Osvobodilna fronta
dosledno razvija v smeri vse krepkejšega in enotnega vseljudskega gibanja slovenskega
naroda. Upoštevajoč to temeljno potrebo slovenske Osvobodilne borbe in slovenske
nacionalne ter ljudske bodočnosti, soglašajo ustanovne skupine OF v naslednjih dejstvih:

a) Osvobodilna fronta slovenskega naroda je enotna vseljudska politična in nacionalna
organizacija slovenskega naroda. Vodi jo njen Izvršni odbor, ki predstavlja tudi enotno
politično in organizacijsko vodstvo aktivistov Osvobodilne fronte.
b) Avantgardna vloga v slovenskem osvobodilnem gibanju pripada glede na njen
program, organizacijsko strukturo, strategijo in taktiko Komunistični partiji Slovenije
kot avantgardi najnaprednejšega slovenskega družbenega razreda — proletariata
Slovenije. Vse tri skupine ugotavljajo, da sta KPS in njeno vodstvo avantgardno vlogo
Partije s pravilno politično linijo in organizacijo osvobodilne borbe slovenskega naroda
tudi dejansko izpričala. Nujna posledica vsega tega je, da se Komunistična partija
Slovenije, ki je zgrajena in vodena po organizacijskih in političnih načelih boljševizma in
ki predstavlja kot celota ter z vsako svojo organizacijsko postojanko avantgardno
središče osvobodilnega boja, širi, razvija in utrjuje vsepovsod na slovenskem ozemlju in
19

na vseh področjih slovenskega javnega življenja. Vsak član partije kot avantgardne
organizacije je že avtomatično aktivist OF.

Druge izmed ustanovnih skupin OF ne organizirajo samostojnih strank ali političnih
organizacij. Ustrezajoče svojim nacionalnim, političnim in socialnim stremljenjem, ki so
glede vseh temeljnih vprašanj istovetna s stremljenji KPS, ne čutijo in ne vidijo nobene
potrebe za posebne lastne stranke ali politične organizacije.
c) Slovensko Sokolstvo je zaradi svojega narodno vzgojnega značaja vse od ustanovitve
OF priznavalo KPS kot edino politično stranko, ki more po svojem programu, organizaciji
in disciplini v osvobodilni borbi in v bodočnosti voditi politično življenje slovenskega
naroda. Na tej osnovi je slovensko Sokolstvo v Osvobodilni fronti ustanovilo in ohranilo
svoje razmerje do KPS ter ostaja pri svojem prvotnem sklepu, da ne organizira lastnih
političnih aktivistov.

d) Razmerje med krščansko socialistično skupino in KPS je v skladu z dejanskim stanjem
in v interesu OF tako, da je in ostane krščansko socialistična skupina izraz prehajanja
slovenskih katoliških množic na napredne nacionalne in družbene pozicije ter njihovega
sodelovanja na takih pozicijah. Zaradi tega krščansko socialistična skupina ne organizira
in ne bo organizirala posebne lastne politične organizacije. Ker bo Osvobodilna fronta
organizirala enotno vzgojo za aktiviste OF, se krščansko socialistična skupina odreka
sleherni posebni organizaciji lastnih aktivistov. Njeni aktivisti se obvežejo, utrjevati in
širiti izključno OF slovenskega naroda. V OF kot vseljudski in politični in osvobodilni
organizaciji slovenskega naroda ima slovenski kristjan polno možnost svojega
vsestranskega političnega izživljanja. Vodstvo krščansko socialistične skupine kot
nazorske skupine ostaja idejno vodstvo prehajanja slovenskih katoliških množic na
napredne pozicije in njihovega sodelovanja na takih pozicijah.

e) Kader OF vodi v organizacijskem in političnem pogledu IOOF kot celota. Aktivisti
odgovarjajo IOOF kot celoti. Posebni skupinsko politično organizacijski stiki s tem
prenehajo (kar pa glede na točko b ne zadeva KPS kot stranko).
f) Uvede se enotna vzgoja za aktiviste OF po smernicah in na temelju materiala, ki ga
določi IOOF.

g) Pri okrožnih odborih OF se osnujejo krožki aktivistov OF, ki imajo nalogo, da se bavijo
z vzgojo aktivistov in da skujejo iz aktivistov organizacijsko, politično in moralno enoto.
Kader KPS je dolžan posvetiti posebno skrb revolucionarni vzgoji vseh aktivistov.
Stremeti mora za ustvaritvijo kar najpristnejšega vzdušja borbenega tovarištva.
Vse tri ustanovne skupine dvignejo kader aktivistov OF s tem, na višjo razvojno podlago.
Kader aktivistov OF postane kader izbranih osvobodilnih borcev, ki ga enotno vodi IOOF.

Aktiviste OF postavlja IOOF. Za osvobodilne borce pomeni čast, biti sprejet med aktiviste
OF.
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