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Leta 1948 je bila domovina znova resno ogrožana. Jugoslovanski komunisti so 

se uprli diktatu Informbiroja, uprli so se totalitarizmu. Branili smo svojo 

pravico, da sami odločamo o svoji usodi. Znašli smo se osamljeni med dvema 

blokoma. Grozila je nevarnost nove vojne. 

Na zahodu so bili nekdanji zavezniki sovražni do socializma. Od tod so k nam 

prihajale bande pobeglih izdajalcev in morile. Takrat je partija ponovno zbrala 

borce. 

 Obrambni izdatki so pobrali 1/4 že tako skromnega nacionalnega dohodka. Borili 

smo se z lakoto in garali za obnovo porušene domovine, udarniško delo, mladinske 

delovne brigade. 

 

V začetku 50-ih let smo krenili na pot samoupravljanja in neposredne 

demokracije. Bilo je obdobje intenzivnega družbenega razvoja in Zveza borcev je 

dejavno sodelovala. Slovenija je postala srednje razvita industrijska država. In ne 

pozabimo, bila je socialna država.  

Leto 1968 - Teritorialna obramba  

Prišlo je leto 1968. Družbeni nemiri v Čehoslovaški in na Madžarskem. 

Sovjetska armada je vkorakala v Prago. Na naših mejah so se ponovno pojavili tanki. 

Grožnja suverenosti naše domovine je zopet postala zelo konkretna.  

 

Spremenil se je koncept obrambe države. Avgusta 1968 je slovenski politični vrh 

v vili Podrožnik sprejel sklep:  

V primeru kakršne koli agresije se bo Slovenija branila. Oprli smo se na 

izkušnje NOB.  

20 novembra 1968, je bila ustanovljena Teritorialna obramba. Dobili smo 

slovensko milico in slovensko varnostno službo.  

Sprejeli smo koncept splošnega ljudskega odpora. Zveza borcev je imela pri tem 

pomembno skoraj odločilno vlogo. Nekdanji borci, častniki, generali, narodni 

heroji, so aktivno sodelovali pri nastajanju in rasti TO. ZB jo je sprejela kot obliko 

obnove slovenske vojske iz časov NOB.  

General Ivan Dolničar je dejal:  

»Slovenska teritorialna obramba je bila vedno prva, najboljša, dobro 

vodena in dobro organizirana«.  

 

Jugoslavija in Sovjetska zveza sta kmalu zatem uredili svoje odnose. Naši narodi pa 

nikoli niso bili v resnici sprti. To prijateljstvo  se je ponovno potrdilo v II svetovni 

vojni. Skupaj smo se borili, z ramo ob rami proti fašizmu in nacizmu. Prijateljstvo, 

ki se je skovalo med našima narodoma tudi v prihodnosti ne bo mogel 

nihče porušiti.  


