Ob 22. decembru —dnevu oboroženih sil Jugoslavije
Naša armada je uradno rojena
22. decembra 1941. leta z oblikovanjem Prve proletarske brigade.
Vendar začetki njenega nastanka
segajo nazaj v čas pred drugo
svetovno vojno, ko je prišel na
čelo partije tovariš Tito.
Bliskovit razpad stare Jugoslavije, beg kralja in vlade iz države
niso presenetili našega Ijudstva,
le-to je presenetilo Hitlerja in
njegove pomagače. Goloroko se
je spustilo v neenakopraven boj
proti najbolje oboroženim in
odlično izvežbanim divizijam \
času, ko je skoraj vsa Eyropa žc
ječala pod terorjem teh istih
divizij.

Na podlagi idejno-političnih
izhodišč Zveze komunistov in ob
okrepljeni vlogi SZDL so delovni
ljudje in občani množično vključeni in aktivni v opravljanju nalog
splošnega ljudskega odpora in
družbene samozaščite v vseh
struklurah.

bah, resnično narodna armada, ki
je izbojevala tako velike zmage.
mora ostati in bo ostala odločen
branilec dosežkov naše revolucije... Naša armada nima za cilj
ogrožanje neke druge države, zato
ima resničen karakter armade
socialistične države.«

Od tch golorokih borcev je
nastala naša armada. Tiiove
besede so postale kažipot za vse te
rodoljube, ne glede na versko,
socialno in nacionalno pripadnost, Njegove besede so imele moč
tudi po končani vojni, do današnjih dni. Njegove besede so:
»Nova jugoslovanska armada,
armada skovana v najtežjih bor-

V štiridesetih letih mirnodobnega razvoja se naše oborožene
sile nenehno razvijajo in modernizirajo. Obrambna sposobnost
države se danes ocenjujc po
sposobnosti in možnosti le-tc za
proizvodnjo in preskrboarmadez
lastnimi močmi in lastnimi borbenimi sredstvi. Danes je naša vojna
industrija sposobna proizvajati in
oskrbeti oborožene sile z večino
najsodobnejše oborožitve in opreme. Sposobna je proizvajati obor-

ožitev vrhunske tehnologije, kot
so lovska letala, tanki. ladje,
podmornice in ostalo sodobno
oborožitev in opremo. Koncept
SLO in DS, v katercm so
oborožene sile nosilke oboroženega odpora, je le-te še tesneje
povezal z družbenimi strukturami
in narodom.
Skozi redno vzgojo JLA so
oborožene sile usposobile veliko
strokovnjakov na različnih področjih. tako da ta znanja lahko
uspešno koristijo v svojem nadaljnjem vsakdanjem delu in na delu v
vseh strukturah SLO in DS.
Na področju SLO in DS v
občini je bilo v preteklem obdobju
doseženih veliko vidnih rezultatov, saj je pripravljenost vseh
komponent SLO in DS na visokem nivoju.

Kljub neugodnim družbenoekonomskim razmeram.se proces
krepitve obrambne pripravljenosti uspešno nadaljuje, saj je naša
naloga in cilj. da se tudi v
zaostrenih pogojih gospodarjenja
obrambna pripravljenost ne zmanjšuje.
Teritorialna obramba v občini,
kot nosilka tradicij partizanskih
enot, nadaljuje z uspešnim delom
in pripravami. V letošnjem letu se
uresničujejo spremembe na področju formiranja enot, kar bo
zagotovilo še uspešnejše delo in
izvajanje zastavljenih naldg.
Na ostalih področjih SLO je
viden uapredek, dosežen pri CZ,
kjer so poudarili delo in razvoj
predvsem pri pripravljenosti in
organiziranosti CZ v lemeljnih
sredinah, kar daje vidne rezultate
v pripravljenosti pripadnikov za
izvajanje poglavitnih nalog CZ.
Razvit je celovit sistem zvez in
alarmiranja za področje celotne
občine. Zagotovljene so precejšnje materialne rezerve, predvsem
v prehrani za krizna ali vojna
obdobja, in še bi bilo naštevati.
Ti uspehi in rezultati, so
doseženi predvsem z aktivnim in
zavzetim delom občanov in odgovornih organov pri izvajanju
nalog, ki ižhajajo iz koncepta
SLO in DS.
J. L.

