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VOJAŠKI SPOPAD V TRZINU LETA 1991 

Diplomsko delo je analiza spopada, ki se je zgodil 27. junija 1991 ob 18. uri in 37 minut na 

magistralni cesti Ljubljana – Maribor, v naselju Trzin, na mostu čez Pšato. Spopad je po mnenju 

sogovornikov eden ključnih dogodkov v vojni za samostojno Slovenijo, ki je imel odmevne 

posledice tako v vojaškem kot moralnem smislu, in to na celotnem slovenskem prostoru. Delo 

poskuša ovrednotiti prispevek vseh sodelujočih enot oboroženih sil Slovenije v spopadu k 

njegovemu končnemu rezultatu, to je vojaški zmagi nad bolje opremljeno in oboroženo 

nasprotnikovo enoto Jugoslovanske ljudske armade. Delo analizira dogajanje, ki je vodilo v 

spopad, strukturo udeleženih sil in njihovo oborožitev, usposobljenost za vodenje vojaških 

spopadov in moralne vrednote posameznikov. Je pregled dogajanja in pogajanj, ki so potekala 

neposredno pred spopadom ter dejavnikov, ki so privedli do samega spopada ter njegovih 

posledic in odmevnosti pri drugih pripadnikih teritorialne obrambe. In je potrditev dejstva, da je 

bilo za dosego cilja potrebno sodelovanje vseh dejavnikov, tako Teritorialne obrambe, enot 

milice kot tudi ostalih državljanov novo nastale Republike Slovenije. 

 

Ključne besede: vojna, spopad, obramba, milica, Trzin. 

 

THE MILITARY CONFLICT IN TRZIN, 1991 

The thesis attempts is analysis of the military combat which took place on 27th of June 1991, at 

18:37, on the main road Ljubljana – Maribor, in the town Trzin, specifically on the bridge over 

the Pšata River. The combat is considered as one of the decisive events in the Slovenia’s 

independence war, which had profound consequences not only in the military sense but also on 

the raising of morale of citizens of the Republic of Slovenia. The aim of the thesis is to evaluate 

the contribution of the Slovenian armed forces to the combat and its final outcome – the military 

victory over its better equipped and better armed opponent, the Yugoslav National Army. The 

thesis presents analysis the events evolving directly prior to the conflict, of the force structure and 

the armament. It is also an assessment of the leadership competence in the military conflicts and 

an exploration of moral values of individuals involved. The happenings and negotiations having 

taken place immediately before the conflict and its causes are analyzed. The thesis examines the 

consequences and the response of other members of the Slovenian Defence Force. In conclusion, 

it has been confirmed that the successful outcome was achieved through the synchronous and 

synergistic actions of the Slovenian Defence Force and the police, along with the cooperation of 

the citizens of the newly formed Republic of Slovenia.  

 

Key words: war, conflict, defence, police, Trzin. 
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SEZNAM KRATIC 

 

OKRAJŠAVA  POMEN 

AC – avtocesta 

BTR – bojni transporter 

BVP – bojno vozilo pehote 

grbr – gorska brigada 

JLA – Jugoslovanska ljudska armada 

JNA – Jugoslovanska narodna armija 

JVL – Jugoslovansko vojno letalstvo 

KOS – protiobveščevalna služba (kontraobaveštajna služba) 

KS – krajevna skupnost 

MPV – moralno politična vzgoja (moralno političko vaspitanje) 

Obm ŠTO – Območni štab teritorialne obrambe 

okb – oklepni bataljon 

okbr – oklepna brigada 

OKC – Operativni komunikacijski center 

ONZ – organi za notranje zadeve 

OS – oborožene sile 

PDV – protidiverzantski vod 

PŠTO – Pokrajinski štab teritorialne obrambe 

RKB – radiološko kemično biološko 

RNMM – ročni netrzajni minomet 

RSLO – Republiški sekretariat za ljudsko obrambo 

RŠTO – Republiški štab za teritorialno obrambo 

SEM – Specialna enota milice 

SFRJ – Socialistična federativna republika Jugoslavija 

TO – Teritorialna obramba 

UNZ – Uprava za notranje zadeve 

VIC – vojašnica Ivan Cankar 

VK – vrhovna komanda (vrhovno poveljstvo) 

VO – vojaško območje 

VP – vojna pošta 

ZIS – Zvezni izvršni svet 
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1.       UVOD 

 

S tem, ko je bil 26. decembra 1990 razglašen rezultat plebiscita, ki je potrdil voljo Slovencev po 

samostojni in neodvisni državi in je Skupščina Republike Slovenije 25. junija 1991 razglasila 

neodvisno državo, ne da bi se predhodno začelo vojaško posredovanje JLA, je vodstvu Slovenije 

uspelo, da je nevarnost notranje intervencije pretvorila v spopad med dvema državama.  V tem 

spopadu je Republika Slovenija z vojaško silo branila že izvršeni akt osamosvojitve, torej je 

bojevala obrambno vojno in ne vojne za osamosvojitev1 samo (glej Guštin 2002: 202).  

 

"Konflikt med JLA in Slovenijo", ki je 27. junija 1991 dosegel svoj vrhunec v agresiji 

Jugoslovanske ljudske armade (JLA) na ozemlju Republike Slovenije, "je segal v zadnje obdobje 

druge svetovne vojne, ko je bila ukinjena samostojna slovenska partizanska vojska, partizanski 

poveljniki pa razporejeni na razne dolžnosti po Jugoslaviji" (Repe 2002: 197). V nadaljevanju 

Repe ugotavlja, da je po t. i. maspoku na Hrvaškem, vdoru ustaške diverzantske skupine v SFRJ 

in uvedbi posebnih izvidniških in protidiverzantskih enot v JLA, vojaški vrh videl vlogo JLA v 

tem, "da se bojuje ne le proti diverzantom, ampak tudi proti vsem, ki so po njegovi oceni ogrožali 

enotnost armade in Jugoslavije, sem pa je začel prištevati tudi TO" (glej Repe 2002: 200). 

Nezaupanje do TO je armada najprej pokazala v Sloveniji, prve ukrepe proti TO pa izvedla 1981 

na Kosovu. JLA je takrat funkcionirala v sestavi SFRJ kot neke vrste sedma republika.2 

 

In kot je 10 let pozneje zapisal Jože Arko (glej Sarnavsky 2001: 8) se je tistega usodnega dne 

"vojna zgodila tudi nam. Prepričani v kakršnokoli teorijo, smo jo sprejeli in se branili z vso svojo 

vestjo v pravilnost odločitve."  

 

Na tem mestu opozorjam na problem, ki je prisoten skozi celotno diplomsko delo, in sicer 

uporabo pojmov "vojna" in "oborožen spopad". V primeru Slovenije je ustreznejši izraz oborožen 

spopad, saj je med drugim tudi sprejemljivejši za kriterije znanosti, ki se ukvarja s proučevanjem 

vojne in miru, ki za dogodke v mednarodni skupnosti po letu 1989, kjer je uporabljena oborožena 

sila, uporablja izraz oboroženi spopad3 (glej Jelušič 2002: 218). Izraz vojna uporabljam izključno 

zaradi navedb posameznih avtorjev, ki nimajo ustreznega znanja s tega področja in so takratne 

dogodke videli in razumeli kot vojno.  

                                                 
1 Več o tem in terminu zaščita procesov osamosvajanja R Slovenije (z vojaškimi sredstvi – vojaški spopad), ki se za 
to obdobje uporablja v ONZ, glej Bukovnik 2006a: 33 in 2006b: 33 in Guštin 2002: 191–214. 
2 Več o tem in o vojni, ki je potekala pred spopadom na finančnem, ekonomskem, družbenem, političnem, kulturnem 
in ideološkem področju v Repe 2002: 197–317 in Nanut 2002a: 29. 
3 Več v Jelušič 2002: 218–221. 
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Da je pojem oborožen spopad v primeru Slovenije ustreznejši od pojma vojne, potrjuje tudi 

doktrina spopada nizke intenzivnosti kopenske vojske Združenih držav Amerike. V tej doktrini so 

opredeljena nebojna vprašanja (npr. diplomatska, politično–ideološka, psihološko–propagandna, 

ekonomsko–finančna, znanstveno–tehnološka, policijsko–varnostna idr.) in bojna (npr. vojaške 

intervencije, protigverilska, diverzantsko–teroristična, obveščevalno–izvidniška delovanja) ter 

operacije (glej Kranjc v Nanut 2004: 21).  

 

Ob spoznanjih, do katerih sem prišel že ob proučevanju enega samega oboroženega spopada, o 

razmerah v Jugoslaviji vse od konca druge svetovne vojne pa do "odhoda zadnjega vojaka JLA iz 

Slovenije", sem povsem prepričan, da je bilo to celotno obdobje neke vrste spopad nizke 

intenzivnosti med republikami in federacijo. 

 

Potrditev za navedeno sem našel v knjigi zgodovinarja in profesorja dr. Repeta (2002: 293):  

"Spopad v Sloveniji pač ni bil klasična vojna, spopadali so se ljudje, ki so živeli v isti 

državi, večinoma nekoč služili v isti vojski, globoko v sebi so večinoma intimno verjeli, 

da gre "čisto zares", da nihče ne bo šel do konca in da se bo morda na koncu le mogoče 

dogovoriti. Ena od temeljnih – za vojne netipičnih – značilnosti vojaškega konflikta v 

Sloveniji je bil tudi telefonski in pisni del dogajanja. Oboji so vedeli, na katero številko je 

treba koga poklicat." 

 

Po Švajncerju (2001) se je oborožen spopad začel ob 01.15 ponoči, ko je protiletalska oklepna 

baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. V njem so si stale nasproti oborožene sile (OS) 

SFRJ, katerih temelj je bila JLA, dopolnjena z enotami milice Zveznega sekretariata za notranje 

zadeve in oborožene sile Republike Slovenije, ki so jih sestavljale enote Teritorialne obrambe 

(TO) in Slovenske milice. 

 

Predhodno dejanje razpleta dogodkov, ki so sledili, se je napovedovalo že oktobra leta 1989, v 

stavki rudarjev v Starem trgu v pokrajini Kosovo, kjer so pripadniki enote slovenske milice, 

katere pripadnik sem bil takrat tudi sam, odklonili posredovanje v rudniku. Nedelovanje 

slovenskih miličnikov je bilo prvo javnosti odkrito dejanje nepokorščine slovenske milice 

zveznim organom za notranje zadeve (glej Bukovnik v Balant 2006: 18). 

 

Drug tak dogodek, ki je napovedoval bodočo reakcijo Slovenije, kakor se je to tudi dejansko 

zgodilo z oboroženim odporom proti JLA, je bila odločitev slovenskih oblasti, da z močnimi 
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miličniškimi silami (stalno in rezervno sestavo) nadzorujejo tako Ljubljano kot tudi republiške 

meje (glej Meier v Balant 2006: 24), ter tako preprečijo »miting resnice« 1. decembra 1989, ki ga 

je napovedalo Združenje za vrnitev Srbov in Črnogorcev. Vložki v igri so bili previsoki, da bi 

ukrepali drugače. Že takrat se je odločalo o prihodnosti Slovenije (glej Bukovnik 2002: 228). 

Tudi pri teh dogodkih sem bil udeležen, kot pripadnik takratne Zaščitne enote milice. 

 

Nastop proti demokratičnim spremembam v Sloveniji in na Hrvaškem je JLA začela pripravljati 

že po večstrankarskih volitvah maja 1990, in sicer z odvzemom večine orožja TO (glej Švajncer 

2001). 

 

To, da je JLA nastopila z orožjem proti novi slovenski državi in njeni vojski, pa v zgodnjih 

jutranjih urah 27. junija 1991 ni bilo prvič. Prvič se je to zgodilo "...oktobra 1990, ko je zasedla 

Republiški štab teritorialne obrambe (RŠTO) v Ljubljani. Naslednji poskus uveljavitve volje JLA 

s silo je bil 23. maja 1991 v učnem centru Pekre pri Mariboru, ko je na podlagi odigranega 

incidenta poskušala priti do vojaških obveznikov" (glej Slovenska vojska 2005). 

 

Enote JLA so takoj po osamosvojitvi pričele z operacijo, da bi z omejeno uporabo sile zasedle 

mejne prehode in s tem prekinile povezavo Slovenije s svetom, razorožile pripadnike TO in 

milice, ter prisilile vodstvo Republike Slovenije, da prekliče izvajanje ukrepov (zakonov, s 

katerimi je prevzela pristojnosti federacije na svojem ozemlju – državljanstvo, zunanje zadeve, 

carinska služba idr.), ki so pomenili ustanovitev samostojne države.  

 

Cilja sta bila vzpostavitev suverenosti "SFRJ" na mejah in postavitev nekakšnega marionetnega 

režima ob predhodni likvidaciji TO (glej Nanut 2002b: 29). 

 

Slovenija je boj sprejela. Enote TO in milice so načrte vojske onemogočile. Zmagale so v 

spopadih za meje, zaustavile premike sovražnih kolon, blokirale enote JLA v vojašnicah ter jim 

onemogočile oskrbo države. 

 

Za proučevanje vojaškega spopada v kraju Trzin 27. junija 1991 sem se odločil na pobudo dr. 

Ljubice Jelušič in veterana vojne za Slovenijo Vida Draščka, ki je zastopal stališče Zveze 

veteranov vojne za Slovenijo (glej Mićić 2004), ki je bilo sledeče:  

"O tem obdobju imamo premalo zapisanega in zato prihaja občasno tudi do napačnih 

informacij, podtikanj, obtoževanj in neresnic. Prav to nas je spodbudilo, da zapišemo, 

kaj vse se je tedaj dogajalo, kdo so bili ljudje, ki so tedaj nosili na prodaj svoja življenja 
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ter ohranili naša in svoja. V delovno skupino želimo pritegniti skupino vrhunskih 

slovenskih zgodovinarjev, katerim bomo na terenu pomagali z zbiranjem gradiva in 

spominov udeležencev vojne za Slovenijo," so nam povedali v združenju veteranov. Pri 

pojasnjevanju naj bi pomagale tudi fakultete z razpisi diplomskih in podiplomskih nalog 

na temo osamosvojitve in procesov osamosvajanja.  

 

To stališče je bilo potrjeno na zasedanju Glavnega zbora Zveze  veteranov  vojne  za  Slovenijo  

20. 3. 2004  na  Vrhniki,  z ustanovitvijo posebne koordinacijske skupine, ki naj bi usklajevala 

aktivnosti za proučevanje osamosvojitvene vojne in katere pobudo za ustanovitev sta podprli tudi 

Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za obrambo.  

 

Drugi razlog, ki je prispeval k moji odločitvi za proučevanje vojaškega spopada v kraju Trzin   

27. junija 1991, je dejstvo, da sem trenutno pripadnik Slovenske vojske, v času osamosvojitvene 

vojne pa sem bil pripadnik Slovenske milice, na strani katere sem v vojni tudi sodeloval, vendar 

ne kot udeleženec v spopadu, ki ga obravnavam v tem diplomskem delu. 

 

Zastavil sem si cilj, da dogodke, ki so pripeljali do spopada in sam spopad v kraju Trzin 27. junija 

1991 (v nadaljevanju: spopad), čim bolj objektivno, sistematično in podrobno, kakor to zahteva 

opisna metoda, proučim, zabeležim in pojasnim na podlagi že obstoječih pisanih virov, 

arhivskega gradiva in pričevanj neposrednih udeležencev. Kako je sploh do spopada prišlo, kdo 

so bili udeleženci v spopadu, kako se je odvijal in kakšne posledice je imel njegov izid za 

nadaljnji vojaški položaj oboroženih sil Slovenije v okolici Ljubljane?  

 

Z diplomskim delom želim, med drugim, prispevati tudi k preprečitvi nadaljnje diskvalifikacije, 

diskreditacije in insinuacije udeležencev Slovenske milice in Teritorialne obrambe, ki so bili 

kakor koli povezani z dogodki v Trzinu 27. junija 1991. 

 

Kajti, kakor si danes nekateri iz vrst TO pretirano lastijo zasluge za izid spopada v Trzinu, tako 

so jih takoj po spopadu nekateri pretirano pripisovali SEM. To potrjujejo dejstva, da na današnjih 

proslavah ob obletnicah spopada, govorniki ne omenjajo prispevka takratnih pripadnikov milice v 

spopadu, niti so jim bila kadar koli izrečena priznanja ali dodeljena odlikovanja za požrtvovalen 

odnos ali vsaj medalja za ranjenca v spopadu. Odnos do pripisovanja zaslug, takoj po spopadu 
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leta 1991, pa nazorno prikazuje naslednji telefonski razgovor, med načelnikom RŠTO, 

polkovnikom Slaparjem in poveljnikom 5. PŠTO, podpolkovnikom Butaro4: 

"Načelnik, nalogo smo uspešno opravili. Trzin je očiščen. Zajeli smo ..." 

"Miha ne govori. Ne hvali se s tistim, kar so naredili drugi. To je naredil Beznik in 

njegovi specialci." 

"Poslušaj načelnik, v bitki je teritorialna obramba aktivno sodelovala. Imamo mrtvega 

borca, težko ranjenega in več lažje ranjenih. Zajeli smo 23 pripadnikov JLA in zasegli tri 

oklepne transporterje. S SEM–om smo usklajeno sodelovali." 

"Veš kaj Miha, to nisi ti naredil, to so naredili Beznikovi specialci." 

"Janez, ali nisem bil dovolj jasen? Imamo mrtvega borca, imamo zajete vojake JLA ..." 

"Veš kaj Miha. Ne hvali se z dejanji drugih. To nisi naredil ti, to je naredil Beznik."  

 

Obravnaval bom izključno zgodovinske vidike spopada, ter dejstva, ki se bodo skozi proučevanje 

potrdila kot relevantna in čim bolj verodostojna, ki bodo podkrepljena tudi z obstoječim 

arhivskim gradivom dokumentiranim na različnih medijih in bodo tako na najboljši način 

predstavila sam potek dogodkov v tem spopadu.  

 

Ni pa moj namen, da bi se v diplomskem delu opredeljeval do kakršnih koli političnih vprašanj 

ali dilem, ki se v takšnih primerih tako rade porajajo in nam zameglijo dejansko oz. objektivno 

zgodovinsko sliko dogodkov.  

 

Zato tudi ne razumem odklonilnega odnosa odgovornih v Ministrstvu za notranje zadeve, 

Ministrstvu za obrambo in Generalštabu Slovenske vojske, ki so zavrnili mojo prošnjo za 

vpogled v morebitno arhivsko gradivo iz tega obdobja in šli celo tako daleč, da so svojim 

delavcem prepovedali pogovor na to temo. Spet drugi so od mene zahtevali, da jim diplomsko 

delo, pred oddajo prinesem na vpogled in presojo ali morda v njem ni napisano kaj takega, kar bi 

imelo oznako zaupnosti, pa čeprav so mi zavrnili prošnjo za vpogled v arhive, ki jih uporabljajo. 

 

Zaradi tega sem za izdelavo diplomskega dela uporabil izključno arhivsko gradivo in dokumente, 

ki so javno dostopni v različnih publikacijah in nekateri že tudi objavljeni.  

 

 

                                                 
4 Intervju s polkovnikom Miho Butaro. 
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2.       METODOLOŠKO–HIPOTETIČNI OKVIR 

 

V tem delu želim metodološko opredeliti dogodke, ki so se odvijali 27. junija 1991 v Trzinu, 

podati hipoteze, ki jih bom nato potrdil ali ovrgel z ugotovitvami pri proučevanju različnih virov 

in intervjujev, predstaviti metode, ki jih bom pri tem uporabljal, ter obrazložiti nekaj osnovnih 

pojmov, pomembnih za boljše in natančnejše razumevanje vsebine dela. 

 

 

2.1     Opredelitev problema in predmet proučevanja 

 

V delu bom predstavil razloge oz. vzroke za dogodke, ki so pripeljali do vojaškega spopada in 

čim bolj objektivno, sistematično in podrobno proučil sam potek spopada, iz že obstoječih pisnih 

virov, arhivskega gradiva in pričevanj neposrednih udeležencev (intervjujev).  

 

Predmet proučevanja predstavljajo zgodovinski vidiki dogodkov, ki so pripeljali do samega 

spopada, potek le–tega, kdo so bili udeleženci v spopadu, njihova številčna in ognjena moč ter 

kakšne posledice je imel njegov izid za nadaljnji vojaški položaj OS Republike Slovenije v 

okolici Ljubljane. 

 

Potek vojaškega spopada oz. taktično razmestitev enot pred spopadom, kakor tudi njihovo 

prerazporejanje med samim spopadom bom poskušal prikazati in ponazoriti z uporabo vojaške 

topografije in taktičnih simbolov, ki se uporabljajo v Slovenski vojski danes. 

 

 

2.2     Cilj proučevanja 

 

Cilj proučevanja je ugotoviti objektivno vlogo, tako enot kot posameznikov v spopadu, ga 

sistematično in podrobno obdelati ter tako prispevati svoj delež k procesu preprečevanja 

nadaljnje diskvalifikacije, diskreditacije in insinuacije udeležencev Slovenske milice in 

Teritorialne obrambe, ki so bili kakor koli povezani ali udeleženi v Trzinu 27. junija 1991. 
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2.3     Hipoteze 

 

Kot izhodišče za analizo v diplomskem delu postavljam naslednji hipotezi: 

 

Hipoteza 1: 

V spopadu sodelujoče enote oboroženih sil Slovenije, tako Slovenske milice kot Teritorialne 

obrambe, so imele enakovredno vlogo v vojaškem spopadu v Trzinu, ki se je končal v korist 

oboroženih sil Slovenije.  

 

Hipoteza 2: 

Izid oboroženega spopada v Trzinu 27. junija 1991 je imel pomemben vpliv na nadaljnji potek 

aktivnosti JLA v Sloveniji in je okrepil vojaški položaj oboroženih sil Slovenije v širši okolici 

Ljubljane.  

 

 

2.4     Struktura diplomskega dela 

 

V uvodnem delu podajam identifikacijo problema, ki sem se ga lotil, to je vojaškega spopada v 

Trzinu 27. junija 1991, razloge, zaradi katerih sem se odločil za to temo, kot npr., da čim bolj 

objektivno, sistematično in podrobno proučim, zabeležim in pojasnim takratne dogodke. 

 

V glavnem delu bom podal sestavo sil, ki so sodelovale v spopadu, njihovo številčno in ognjeno 

moč, opis samega spopada in potek dogodkov med spopadom, ki jih bom podprl s topografskimi 

kartami lastne izdelave in tistimi, ki so bile že izdelane in objavljene v raznih zbornikih, kakšne 

psihološke posledice je imel izid spopada za nadaljnji vojaški položaj oboroženih sil Slovenije v 

okolici Ljubljane in kako so o spopadu poročali takratni mediji. 

 

V zadnjem delu oziroma zaključku diplomskega dela bom podal sklepne misli o dogodku, o vlogi 

Slovenske milice in Teritorialne obrambe v spopadu, opravil verifikacijo hipotez, jih potrdil ali 

zavrnil ter podal morebitne iztočnice za nadaljnje delo na tem segmentu Slovenske vojaške 

zgodovine, osamosvojitvene vojne, oziroma vojaškega spopada v Trzinu 27. junija 1991. 
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2.5     Pristop in uporabljene metode 

 

Pri izdelavi diplomskega dela ter zbiranju in obdelavi podatkov, bom uporabil naslednje 

raziskovalne metode: 

• z metodo analize virov in dokumentarnega gradiva (pisnega in video gradiva) ter 

pričevanj samih udeležencev v spopadu, se bom poskušal dokopati do čim bolj 

verodostojne resnice o poteku spopada, vlogi posameznih udeleženih enot in 

posameznikov v njem ter posledicah dogodkov po njem;  

• primerjalno metodo, s pomočjo katere se bom poskušal čim bolj približati objektivni 

resnici o poteku spopada in vlogi posameznih udeležencev v njem; 

• deskriptivna metoda, s pomočjo katere bom opisal situacijo na terenu in potek samega 

spopada ter 

• metoda intervjuja oziroma pogovora, s pomočjo katere bom poskušal priti do čim bolj 

objektivne resnice o poteku dogodkov v spopadu in vlogah posameznih akterjev v njem. 

 

K delu bom pristopil po načelu procesa znanstvenega spoznavanja, kateri vključuje indukcijo in 

dedukcijo, in sicer s postavitvijo delovne hipoteze iz teorije, ki jo bom nato preveril s pomočjo 

obstoječih podatkov in virov ter tako potrdil ali zavrnil teorijo, iz katere sem izhajal. 

 

 

2.6     Temeljni pojmi 

 

V diplomskem delu bom uporabil pojme, za katere menim, da so potrebni dodatne obrazložitve, 

in sicer zaradi lažjega in bolj natančnega razumevanja vsebine diplomskega dela tistim, ki niso 

strokovnjaki s področja vojaških vsebin: 

 

Armada – 1. oborožene sile države, izraz lahko označuje oborožene sile neke države v celoti, 

lahko pa tudi samo njeno kopensko vojsko; vojska: Jugoslovanska ljudska armada (podčrtal 

avtor); 2. največja vojaška operativna enota: četrta armada. Armada (lat.) strateško–operativna 

skupina kopenske vojske, ki jo sestavljajo divizije, samostojne brigade, bataljoni in druge enote. 

Je nosilec oborožene borbe in napada za doseganje operativnih in strateških ciljev (glej Petrović 

ur. 1981: 28 in SSKJ 1996). 
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Barikada – na hitro postavljena cestna pregrada ali zapreka, zlasti pri oboroženih spopadih: na 

ulicah so postavili barikade; boriti se na barikadah. Umetno narejena pregrada, namenjena 

preprečevanju prehodov pri obrambi naseljenih mest v ulicah in ozkih prehodih. Izdelana je iz 

priročnih sredstev, zatečenih na kraju samem (glej Petrović ur. 1981: 50 in SSKJ 1996). 

 

V besedilu uporabljam pojem nenasilna barikada, s katerim razumem barikado, kot je 

pojasnjena v SSKJ in v Petroviću zgoraj, ter kot so jo razumeli pripadniki milice v tistem času; to 

pa je barikada, ki ni bila minirana z raznimi eksplozivnimi sredstvi (formacijskimi ali priročnimi) 

in ni bila branjena z uporabo orožja oz. ognja iz le–tega. Vloga miličnikov in pripadnikov TO na 

takšni nenasilni barikadi pa je bila zagotavljanje varnosti civilnih občanov, ki bi se znašli v 

bližini takšne barikade. 

 

Blokada – 2. vojaška ali policijska obkolitev: prebiti blokado; priti skozi blokado; aretirali so ga 

pri ulični blokadi. Blokada je zapora, izolacija določenega območja, mesta, objekta in sil 

nasprotnika s ciljem, da se mu onemogoči manever5, podpora in oskrba, zveza z drugimi enotami 

in se ustvarijo pogoji za njegovo uničenje ali predajo (glej Petrović ur. 1981: 58 in SSKJ 1996). 

 

Borba – je osnovna in najobsežnejša oblika borbenega delovanja, ki ga neposredno izvajajo 

posamezniki, skupine in taktične enote. Izvaja se samostojno ali v okviru boja. Značilnosti borbe 

v današnjem času so usklajenost delovanja, dinamičnost in hitre spremembe položajev. Elementi 

borbe so premik, ogenj in udar. In lahko se izvaja v vseh pogojih, ne glede na razmerje sil. Je 

sestavni element vojne. V širšem pomenu je to uporaba orožja v spopadu med ljudmi, skupinami, 

organizacijami, državami, ker si ena od vpletenih strani poskuša podrediti drugo stran s fizičnim 

uničenjem in uporabo oboroženega nasilja. Osnovni cilj borbe je uničenje žive sile in materialnih 

sredstev nasprotnika (glej Petrović ur. 1981: 65, 372). 

 

Dekonzerviranje – (lat.), postopek, s katerim se konzervirana tehnična sredstva usposobijo za 

ponovno uporabo. Zajema postopke za odstranjevanje zaščitnih sredstev in predpisane postopke 

za pregled pred njihovo ponovno uporabo. Konzerviranje: hrane, živil / konzervacija in zaščita 

kulturnih spomenikov. V vojski konzerviranje orožja in tehničnih sredstev (motornih vozil, plovil 

itd.) (glej Petrović ur. 1981: 98 in SSKJ 1996). 

 

                                                 
5 Manever sestavljajo premik, ogenj in udar. 
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Desant – prevoz vojaštva na sovražnikovo ozemlje z namenom, da opravi določeno nalogo: 

letalski, padalski, pomorski desant. Prevoz enot po zraku ali po morju in njihovo izkrcanje na 

nasprotnikovem ozemlju z namenom, da opravijo bojno nalogo (glej Petrović ur. 1981: 100–101 

in SSKJ 1996). 

 

Kaliber – 1. (navadno s prilastkom) notranji premer cevi ali premer izstrelka pri strelnem orožju: 

kaliber puške; novi top ima večji kaliber / krogla kalibra 7,9 mm; top kalibra 75 mm / kaliber 

cevi. Kaliber je osnovna značilnost strelnega orožja. V nekaterih državah se uporablja tudi kot 

merska enota za dolžino cevi (glej Petrović ur. 1981: 207 in SSKJ 1996). 

 

Milica – 1. uprava javne varnosti: postaja milice, organ, ki opravlja zadeve javne varnosti v 

občini; postaja prometne milice je enota uprave javne varnosti, ki nadzoruje in ureja cestni 

promet; Specialna enota milice/policije (dodal in podčrtal avtor). Specialne enote – posebej 

organizirane, opremljene in usposobljene enote za izvrševanje specialnih nalog. Najpogosteje jih 

uporabljajo obveščevalne, policijske (podčrtal avtor) in protiobveščevalne službe. Naloge 

specialne enote milice so v prvi vrsti: boj proti terorizmu, ukrepanje v primerih ugrabitve, hujših 

kaznivih dejanj, večjih izgredih in kršitvah javnega reda in varovanje najvišjih državnih 

predstavnikov (glej Petrović ur. 1981: 572 in SSKJ 1996). 

 

Oborožen spopad – spopad s sovražnikovimi enotami / spopad s tanki; vojaški spopad: spopad 

oboroženih sil ene države z oboroženimi silami države, ki napade. Sodobne konvencije vojnega 

prava danes uporabljajo izraz oborožen spopad namesto vojna, saj se v današnjem času vojno 

pravo uporablja za vsak mednarodni oborožen spopad, ne glede na to ali ima le–ta vse značilnosti 

vojne (glej Petrović ur. 1981: 372 in SSKJ 1996).  

 

Definicija oboroženega spopada je: "Oboroženi spopadi so nasprotovanja glede oblasti in/ali 

ozemlja, kjer uporaba oborožene sile dveh strani, od katerih je vsaj ena vladna, povzroči najmanj 

25 žrtev zaradi bojevanja" (Axell v Jelušič 2002: 219). 

 

Obramba – 1. odbijanje sovražnikovega, nasprotnikovega napada: pripraviti se na obrambo; 

potisniti sovražnikove čete v obrambo; obramba države / koncepcija splošne ljudske obrambe; 

*voj. protiletalska, protiraketna obramba; teritorialna obramba (podčrtal avtor). Sistem vojaške in 

administrativno–upravne organizacije, namenjen zaščiti državnega ozemlja pred delovanjem 

nasprotnika v miru in vojni ter izvajanje drugih nalog, pomembnih za nacionalno obrambo 

(podčrtal avtor). Je najširša oblika organiziranja državljanov za vodenje vojne. Organiziranje in 
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izvajanje neposredne obrambe državnega ozemlja pred desantnimi in drugimi nasprotnikovimi 

enotami, zavarovanje komunikacij ter sodelovanje in koordinacija dela z organi za notranje 

zadeve (podčrtal avtor), so samo nekatere od njenih osnovnih nalog. Sestavni del teritorialne 

obrambe v vojni je tudi milica (organi za notranje zadeve) (glej Petrović ur. 1981: 620–621 in 

SSKJ 1996). 

 

Vojaški spopad – je sestavni del vsakega vojskovanja oziroma vojne v ožjem pomenu besede. 

"Vojaški spopad je nasilna, načrtovana oblika fizične interakcije (spopadanja) med dvema 

sovražnima si nasprotnikoma, v katerem je vsaj ena stran organizirana sila, ki jo priznava vlada 

ali de facto oblast, pri tem pa si ena ali obe strani prizadevata doseči enega ali več od naslednjih 

ciljev: polastiti se nadzora nad ozemljem ali ljudmi, ali preprečiti nasprotni strani, da bi to 

dosegla; prevlada nad nasprotno stranjo, njeno uničenje ali onesposobitev" (Dupuy v Bukovnik 

2006b: 33). 
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3.       VOJAŠKI SPOPAD V TRZINU 27. JUNIJA 1991 

 

Trzin leži na območju takratnega 55. Območnega štaba TO Domžale, ki je spadal v 5. pokrajinski 

štab TO s sedežem v Ljubljani. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije zajema 

občina Trzin 8,6 km2 površine, ki je imela decembra 2005 3.725 prebivalcev v 1.108 

gospodinjstvih (glej Lokalne volitve 2006).  

 

Pod poveljstvom takratnega 55. Obm ŠTO Domžale so bile naslednje enote: 551. odred TO za 

posebne namene, 2. jurišni odred TO, 1. četa TO, zaščitna četa iz Domžal, protidiverzantski vod 

iz Kamnika, diverzantski vod iz Kamnika, protiletalski vod, pionirski vod in 10 ostrostrelcev 

(glej Švajncer 1993: 110). 

 

Trzin je obcestno naselje na jugozahodnem robu Kamniškobistriške ravni in leži v južnem delu 

Mengeškega polja, ob rečici Pšati. K Trzinu spada poleg zaselkov Zareber in Zastrano, tudi 

zaselek Mlake, ki leži na močvirnati ilovnati ravnici. Tu so mokroten svet hidromeliorirali in na 

njem je zraslo urbanistično urejeno naselje severozahodno od glavne ceste Ljubljana – Celje in 

železnice Ljubljana – Kamnik. V starem delu Trzina se od ceste Ljubljana – Celje odcepi cesta 

proti Kamniku in Brniku (podčrtal avtor). Preden je bila zgrajena AC Ljubljana – Kranj, je bila tu 

glavna cestna povezava med Ljubljano in njenim letališčem. Skupaj z Loko in Mengšem sestavlja 

Trzin zahodni del domžalsko–kamniške obcestne suburbane aglomeracije (glej Oražen–Adamič 

et al., ur. 1996: 317). 

 

V zgodnjih jutranjih urah usodnega dne, 27. junija 1991, se je moral dežurni postaje milice v 

Domžalah, inšpektor milice Maks Karba soočiti z dejstvom, da kolona vojaških vozil JLA, v 

kateri se nahajajo tudi tanki, pelje v domžalsko smer. V pogovoru s Stražarjem (1993: 662–663) 

je Karba začetek napada na samostojno Slovenijo opisal takole: "Ko je bilo očitno, da ena kolona 

pelje v domžalsko smer, sem dobil nalogo, da organiziram postavitev nenasilne6 (podčrtal avtor) 

blokade med Dobrovo in Trzinom, in da naj kolono na vsak način poskušamo zaustaviti. Skupaj s 

patruljo sem se odpeljal v Trzin. Za zaporo na cesti je bil najbolj primeren most čez Pšato blizu 

Gregčeve hiše." 

 

                                                 
6 Pomeni, da barikada ni bila branjena z minsko–eksplozivnimi sredstvi, protioklepnim orožjem in živo silo. 
Miličniki in teritorialci so bili v tem trenutku, po ukazu nadrejenih, samo nemi opazovalci početja pripadnikov JLA 
na barikadah. 
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Na enak način, le z drugimi besedami, je opisal prvo dogajanje okrog  Trzina Švajncer, (1993: 

109): "Postaja milice Domžale je bila že ponoči obveščena, da so tanki JLA zapustili vrhniško 

vojašnico. Domžalski miličniki so dobili naročilo, naj tanke spremljajo, ko bodo na njihovem 

ozemlju. Tanki so bili že v Šiški, ko so dobili v Domžalah ukaz, naj zberejo čim več tovornjakov 

za barikade. Ukaz je prišel v času, ko je na cestah malo avtomobilov in je najprej kazalo, da ga ne 

bo mogoče izpolniti. Takrat so priskočili na pomoč gasilci in delavci Heliosa." 

 

 

3.1     Sestava, ognjena moč in morala udeleženih enot v vojaškem spopadu 

 

Sestavi in ognjeni moči udeleženih enot v osamosvojitveni vojni v Sloveniji je nekaj besed 

namenil tudi polkovnik Miha Butara7, takratni poveljnik 5. PŠTO Ljubljanske pokrajine: 

Opozoril bi pa na eno zadevo, katero so dobesedno, vsi zgodovinarji do zdaj obšli, kakor 

tudi vsi tisti, ki so obravnavali te zadeve. Ko se pogovarjamo o razmerju sil v tistem času, 

se govori o tem, da je TO s policijo ali pa policija s TO premagala JLA. Ne! In ko 

nepoučen človek primerja te zadeve, bi rekel tako. Ena proti ena, na eni strani je bila TO 

in policija, na drugi strani je bila Armada. Pozablja se, da je imela Armada bistveno 

večje enote, bistveno večjo ognjeno silo, bistveno večje človeške resurse, da je bila 

kompletna od A do Ž, in da je imela najmodernejše, najsodobnejše orožje, tudi oklepna 

sredstva, tanke, transporterje in vse tisto, kar sodi v njeno domeno. Da pa je bila 

Teritorialna obramba leto dni pred tem dobesedno razorožena, in da je njena postava 

imela v nekem dnevu vojne, ne vem kateri jo to bil, mislim, da maksimalno 35 ali 37 tisoč 

angažiranih teritorialcev. Pred tem je imela TO, pred razorožitvijo, 96 tisoč pripadnikov 

in tudi ta oborožitev, ki smo jo imeli, je bila bistveno skromnejša od tiste, ki smo jo imeli 

do razorožitve. Se pravi, da smo bili v vsakem pogledu v bistveno slabšem položaju od 

Armade. Imeli smo pa veliko srce, veliko domovinsko zavest ter smo z odločnimi akcijami 

policistov, miličnikov in teritorialcev in vseh državljanov dosegli končni cilj. Mislim, da 

je to zelo pomembno. In tega  razmerja, o katerem sem govoril, skoraj nihče ne omenja.  

 

 

 

 

 

                                                 
7 Intervju s polkovnikom Miho Butaro. 
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Jugoslovanska ljudska armada 

 

Enota JLA, ki je tega dne ostala na barikadah v Trzinu, je bila iz sestave 1. oklepnega bataljona 1. 

oklepne brigade na Vrhniki, v kateri je bila, po trditvi Janeza J. Švajncerja (1993: 106), zbrana 

najpomembnejša moč JLA na območju ljubljanskega korpusa.  

 

Natančneje, to je bila desna kolona 1. oklepnega bataljona, ki je šla skozi Trzin. Sestavljena je 

bila iz 1. tankovske čete, ki je imela 10 tankov M–84, 1. in 3. mehaniziranega voda s šestimi BVP 

M–80, dve tovorni vozili TAM 5000 (rezervna sredstva za 1. tankovsko četo in za mehanizirano 

četo), sanitetno vozilo, poveljniški oklepni transporter BTR 50, v katerem je bil namestnik 

poveljnika bataljona, kapetan Radomir Rosić in vozilo za zveze MKŠK (K 4906), v katerem sta 

se nahajala major Frane Radobuljac, načelnik zvez v 1. okbr in kapetan Rade Popović, častnik 

varnostne službe JLA (glej Drašček 2005: 11, Švajncer 1993: 109–110 in Radovanović 1991: 1, 

3). 

  

Enota JLA, ki je tega dne ostala blokirana v Trzinu, je bil kompleten 3. mehanizirani vod, 

kateremu je poveljeval vodnik Tomislav Bakračević, s 30 vojaki v treh oklepnih transporterjih 

BVP M 80 ter major Frane Radobuljac in kapetan Rade Popović v vozilu za zveze. 

  

Nacionalna sestava vojaških obveznikov JLA, ki so ostali blokirani v Trzinu, je bila predvsem 

muslimanska, med njimi je bil še en Slovenec, in sicer Marko Fortuna iz Temenice pri Ivančni 

Gorici, en Hrvat, en Bosanec in dva Srba (glej Stražar 1993: 673, 677). 

 

Oborožitev in materialno tehnična sredstva 

 

Materialno tehnična sredstva, oprema in oborožitev pripadnikov JLA v spopadu je bila sledeča: 

imeli so tri oklepne transporterje, ki so jim služili kot zaščita pred streli iz pehotnega orožja, ne 

pa tudi od protioklepnega orožja; vsak od  transporterjev tipa BVP M 80 je bil oborožen s topom 

M–75, kalibra 20 mm, mitraljezom PKT, kalibra 7,62 mm v sovpregi s topom in štirimi 

protioklepnimi raketami 9K–11 Maljutka; pehotni vojaki v transporterjih so bili oboroženi z 

avtomatskimi puškami M–70A in lahkimi puškomitraljezi M–72, kalibra 7,62 mm, vozniki in 

starešine z avtomatskimi pištolami M–84, kalibra 7,65 mm; drugih zaščitnih sredstev, razen 

zaščitnih mask in čelad, niso imeli. 
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Praksa je pokazala, da v desetih dneh spopadov, ne glede na minimalno uporabo orožja, ni bilo 

dodatnih potreb za dopolnjevanje z bojnimi sredstvi. Nekaj povsem drugega pa je bilo vprašanje 

sprotnih življenjsko pomembnih potreb po hrani in vodi. Norme, predvidene za tri dni, očitno 

niso zadostovale, zlasti glede oskrbe z vodo. Načrtovanje na podlagi ocen in domnevno 

potrebnega časa se je očitno izkazalo za napačno (glej Kolšek 2001: 272). 

 

Usposobljenost in morala 

 

Stanje morale v takratni JLA je, dobro predstavil generalpolkovnik Konrad Kolšek (2001: 326 in 

priloga C) v informaciji o stanju morale v 5. VO. z dne 1. 7. 1991, v kateri je zapisal:  

"Morala starešin nakazuje na popolno razočaranje, nezadovoljstvo, ogorčenje in žalost 

zaradi trenutnega položaja enot in njihovih starešin, ki je daleč pod nivojem ljudskega in 

vojaškega dostojanstva; obstaja celo možnost, da naše vrste – naše enote v sledečih dneh 

začnejo zapuščati tudi starešine, ki čutijo veliko pripadnost do SFRJ in JLA, predvsem 

zaradi ogorčenja, občutka ponižanja in iz osebnega dostojanstva; ne pristajamo na to, 

da se nas smatra za okupatorsko vojsko in da se nam sodi kot vojnim zločincem."  

 

In jo še dodatno potrdil: "Nihče ni verjel, da se bo Slovenija uprla, niti v kakršen koli oborožen 

spopad. Poročila komande 5. VO po liniji poveljevanja, varnosti in obveščevalnega dela so bila 

pogosto tako rekoč prezrta, kajti navzoče je bilo samo prepričanje, da se sili orožja JLA nihče ne 

sme upreti, še najmanj Slovenci, ki so bili po prepričanju nekaterih vojaških voditeljev "nič kaj 

prida vojaki" (Kolšek 2001: 182, 270). 

 

Tudi v teh besedah je iskati vzroke za takšno moralno stanje armade oziroma v očitnem 

podcenjevanju bojne pripravljenosti in odločnosti Slovencev, da izvedejo akt osamosvajanja do 

konca. Kot je zapisal Stražar (1993: 666), so častniki JLA pogosto menili, da bodo z našimi 

opravili z "levo roko". Na položaje so na našo srečo tako vojaki kot častniki odšli slabo 

pripravljeni, najbrž so menili, da bo dovolj, če se s tanki samo pokažejo. 

 

Podcenjevanje odločnosti Slovencev, ne samo armade, ampak celotnega političnega vrha takratne 

SFRJ, kakor tudi širše mednarodne skupnosti, se potrjuje v izjavi Zimmermanna (v Kolšek 2001: 

171): "Razglasitev neodvisnosti Slovenije in Hrvaške ni presenetila nikogar. Vse pa nas je 

začudila drznost, s katero so Slovenci svojo retorično neodvisnost spremenili v resničnost."  
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Nanut (2002c: 28) pravi, da so za JLA bile to nepričakovane razmere, položaj enot JLA je bil 

neznosen. Manevri na komunikacijah in zunaj njih so bili zanje povsem onemogočeni, večina 

močnejših oklepnih kolon je bila blokirana. Še istega dne je bilo ob 21. uri zaradi nemoči JLA 

sklenjena prekinitev ognja. 

 

Na izredno slabo moralno stanje v takratni JLA in enoti, ki se je znašla blokirana v Trzinu, nas 

navaja tudi vedenje vodnika Bakračevića, ki se je že dopoldne do civilistov obnašal zelo surovo 

ter kar nekajkrat potegnil pištolo iz toka in pretil, da bo streljal (glej Stražar 1993: 666). 

 

Če k zgornjim ugotovitvam glede stanja morale v takratni JLA ni več kaj dodati, pa je treba 

povedati nekaj besed o usposobljenosti in izurjenosti kadra za zatečene razmere. Tako 

starešinskega, kot tudi vojaških obveznikov. Bila je na zelo nizki ravni, tudi za drugačne naloge, 

kot je bila ta, pred katero so se nepripravljeni in zavedeni, vsaj vojaški obvezniki, znašli. To je 

borba za samostojnost in obstoj naroda, ki je za svoje cilje pripravljen tudi na človeške žrtve. 

Pripadniki JLA so bili pripravljeni kvečjemu na klasično obrambo domovine pred zunanjim 

sovražnikom in ne na boj zoper lastno ljudstvo. Tudi o tem ima Kolšek (2001: 271–274) svoje 

mnenje in argumente: "Usposobljenost kadra je bila raznolika in neizenačena. V tem obdobju je 

bilo v prvi fazi usposabljanja približno 15% sestave, pri čemer je šlo za mlajše vojake. Posamični 

primeri vključevanja mladih, neizurjenih vojakov v enote, ki so krenile na mejo, so bila posledica 

neodgovornega ravnanja starešin osnovnih enot. Pri poveljevanju so se pokazale malomarnosti in 

težave pri vzdrževanju zvez ter oviranju le–teh, slabo pa so bila uporabljena in izvajana tudi 

pravila tajnega poveljevanja četam." 

 

K zgornjim ugotovitvam generala Kolška je po mojem mnenju treba dodati, da se JLA v 

nasprotju s Teritorialno obrambo, ni usposabljala za naloge, pred katerimi se je znašla, na kar 

sklepam iz naslednje navedbe v Vojnem leksikonu: Teritorialna obramba SFRJ "v sodelovanju z 

JLA, izvaja boj na pomožnih smereh, pri obrambi mest in drugo" (Petrović ur. 1981: 621), 

medtem, ko je bil v TO ves čas njenega obstoja poudarek prav na usposabljanju ljudskih množic 

za vodenje oboroženega boja in organiziranje splošnega ljudskega odpora.8 

 

Dokaz za trditev o slabi usposobljenosti, izurjenosti in zavajanju vojaških obveznikov JLA 

najdemo tudi v naslednjih stavkih: "Fantje, ki so bili šele nekaj mesecev pri vojakih, so morali v 

                                                 
8 Več v Vojnem leksikonu (Petrović ur. 1981: 621) pod "Teritorijalna odbrana SFRJ – TO". 
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boj brez potrebnih bojnih veščin. Skoraj vsi so bili napačno poučeni, da Jugoslavijo napada 

zunanji sovražnik." (Stražar 1993: 673) 

 

Vse navedeno pa še dodatno potrjuje ugotovitve Lovšina (2001: 147–163), da je armada dajala 

večji poudarek bojni pripravljenost materialno tehničnih sredstev, kakor pa moralni 

pripravljenosti vojaških obveznikov. 

 

Teritorialna obramba 

 

Tista Teritorialna obramba Republike Slovenije, ki se je v teh dneh postavila po robu številčno in 

tehnično veliko močnejši JLA, se je izoblikovala v času nesoglasij med vodstvom Republike 

Slovenije in Republiškim štabom za teritorialno obrambo (RŠTO) (september 1990), ki mu je 

poveljeval general Ivan Hočevar. Predsedstvo je zato slednjega odstavilo. 

 

Za načelnika RŠTO je bil kot vršilec dolžnosti imenovan dotedanji poveljnik pokrajinskega štaba 

TO za Gorenjsko, major Janez Slapar, sposoben častnik z dolgoletnimi izkušnjami z delom v 

teritorialni obrambi. V Republiškem sekretariatu za ljudsko obrambo je bil ustanovljen poseben 

sektor za razvoj teritorialne obrambe. Novo teritorialno obrambo, kot pravo stalno vojsko, je bilo 

treba zasnovati skoraj iz nič, saj prejšnja teritorialna obramba ni poznala vojakov na služenju 

vojaškega roka in ni imela svojih vojašnic, uniform, oznak in ustreznih pravil. Prvi vojaki so 

slovenski državi prisegli 2. junija 1991; to so bili prvi mirnodobni vojaki v zgodovini 

slovenskega naroda (glej Švajncer 1992: 14). 

 

Teritorialna obramba Slovenije je bila v skladu z zahtevami jugoslovanske koncepcije splošnega 

ljudskega odpora zmeraj organizirana, opremljena in usposobljena na zavidljivo visoki ravni. Kot 

taka je bila za vzor vsem drugim v tedanji Jugoslaviji. Odvisno od namena so nekatere enote TO 

hranile osebno orožje doma, kar je bila celo za evropske razmere vrhunska rešitev (glej Kolšek 

2001: 272). 

 

55. območni štab TO Domžale je spadal pod 5. pokrajinski štab TO Ljubljana in v tako 

imenovano Ljubljansko pokrajino TO, katere poveljnik v času spopada v Trzinu je bil 

podpolkovnik Miha Butara (glej Švajncer 1993: 105). 

 

Poveljnik 5. PŠTO Ljubljana v času dogajanja v Trzinu je bil podpolkovnik Miha Butara, 

načelnik štaba pa kapetan Vojko Pavlin. Poveljnik 55. območnega štaba TO Domžale je bil 
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kapetan Marjan Mahnič. Na dolžnosti načelnika štaba v TO Domžale ter poveljujoči v spopadu je 

bil kapetan Bojan Končan (glej Švajncer 1993: 105). Celoten seznam pripadnikov TO, ki so 

sodelovali v spopadu, se nahaja v prilogi E. 

 

Oborožitev in materialno tehnična sredstva 

 

Pripadniki Teritorialne obrambe RS, natančneje 55. obm ŠTO Domžale, ki so tega dne sodelovali 

v dogodkih v Trzinu, so bili oboroženi izključno s pehotno oborožitvijo, z izjemo dveh kosov 

ročnih protioklepnih sredstev tipa ARMBRUST (ročni netrzajni minomet – RNMM).  

 

Pripadniki diverzantskega in protidiverzantskega voda iz Kamnika so bili oboroženi z 

avtomatskimi puškami M–70 in M–70A, kalibra 7,62 mm in SAR–80, kalibra 5,56, 

polavtomatskimi puškami M–59/66, kalibra 7,62 mm in ostrostrelnimi puškami M–76, kalibra 

7,9 mm. Pripadniki zaščitne čete iz Domžal so bili oboroženi s starimi nemškimi brzostrelkami    

MP–40, kalibra 9 mm, nekateri pa samo s pištolami (glej Stražar 1993: 665 in Švajncer 1993: 

110–111). Ali, kot je zapisal Stražar (1993: 665): "Na položajih so se znašli v glavnem z 

nepreizkušenim "trofejnim" orožjem, ki so ga dekonzervirali kar med potjo."  

 

Zupančič (2001: 89), poveljnik diverzantskega voda, je o primernosti oborožitve TO za spopad s 

pripadniki JLA, povedal sledeče: "Oborožitev, ki jo je imel diverzantski vod na voljo, se je ob 

razvoju poznejših dogodkov pokazala za pomanjkljivo, kajti v povelju, ki sem ga prejel, je bilo 

ukazano, da spremljamo pogajanja in varujemo pogajalce." 

 

Tudi naslednja zapisa ne potrebujeta komentarja in samo potrjujeta težave, ki so pestile TO. 

Rudiju Šinigoju, ki je streljal po oklepniku na mostu, je strojnica, stara češka zbrojevka, povsem 

odpovedala in se je moral umakniti, drugega orožja pa tudi ni bilo na razpolago (Šinigoj v Stražar 

1993: 673). To, da Teritorialna obramba ni imela radijskih zvez, oziroma jih je imela v 

skladiščih, pa jih ni smela uporabljati, bi bilo skoraj usodno tudi za razplet boja v Trzinu (glej 

Stražar 1993: 667). 

 

Od drugih materialno–tehničnih sredstev so jim bila na voljo osebna, kombinirana in tovorna 

vozila, ki so bila vpoklicana ali so jim jih v uporabo prispevali posamezni samostojni podjetniki, 

obrtniki. O kakšnih bojnih vozilih pehote, oklepnih transporterjih, vojaških terenskih vozilih ali 

čem večjem, so do spopada v Trzinu lahko le sanjali. Po spopadu so zajeli prve oklepne 

transporterje, ki so jih nato opremili z oznakami in napisi TO Republike Slovenije. 
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Usposobljenost in morala 

 

O kakšni vrhunski usposobljenosti pripadnikov TO in njihovi bojni morali v tistem času ne 

moremo govoriti. To trditev najbolje potrjuje naslednji sestavek Stražarja (1993: 665), ki se glasi 

takole: "Naši fantje in možje, ki so jih pod orožje poklicali od dela v tovarnah in na kmetijah, so 

bili na vojno psihično slabo pripravljeni, menili so, da bodo samo stražili in da do boja ne bo 

prišlo. Lahko bi rekli, da so bili naši teritorialci tudi brez bojnih izkušenj."  

 

In vendarle so bili posamezni pripadniki TO na nastalo situacijo bolje pripravljeni kot drugi. To 

so bili predvsem tisti, ki so bili vpoklicani v enote mesec ali več pred agresijo na Slovenijo ali so 

imeli v zadnjem letu pred agresijo več usposabljanj. Razliko v usposobljenosti pripadnikov TO, 

ki so bili vpoklicani neposredno pred agresijo in tistimi, ki so se pred tem usposabljali, nam 

predstavi Kvas (2001: 87): "V razpored našega voda so se v popoldanskem času pričeli vrivati 

drugi "teritorialci", kar smo morali na vsak način preprečiti. Od časa do časa je postajal položaj 

tudi komičen. Naj omenim samo neznanega pripadnika TO iz neke druge enote, ki smo ga našli 

nekaj metrov od naših položajev. Priplazil se je iz grmovja ter zavzel položaj. Takoj nam je v oči 

padla njegova polavtomatska puška, od katere se je kar cedila mast za konzervacijo."  

 

Kljub temu pa so pripadniki TO in milice zmagovali zato, ker so bolj izkoriščali prostor, čas, 

število borcev, pa tudi presenečenje, manever udar in ogenj. Tako so izkoristili vse dejavnike 

oboroženega boja, ki so bistvena sestavina vojne (glej Nanut 2002c: 28). 

 

Svojevrsten učinek na moralo teritorialcev v tistem kritičnem času za samostojnost Slovenije so 

imeli uspešno oviranje in uničenje sodobne vojaške tehnike JLA. Kot pravi Nanut (2005: 81): 

"Tanki T–55 so se velikokrat znašli v težkih pogojih. Tudi tankom T–84 se ni godilo nič bolje, 

vendar imata blokada ali uničenje kolone tankov T–55 drugačen učinek kot oviranje in celo 

uničenje kolone tankov T–84 ter oklepnih transporterjev BVP M–80A, in sicer kljub podpori 

dveh transportnih helikopterjev Mi 8 (primer Trzin)."  

 

Kot izdaten prispevek k pomanjkanju usposobljenosti in slabši moralni pripravljenosti pa je treba 

vsekakor omeniti nesebično pomoč civilnega prebivalstva in reševalcev, ki so se v najhujših 

trenutkih naših teritorialcev znašli ob njihovem boku ali za njihovim hrbtom. Tako je na primer 

sam po sebi zgovoren naslednji prispevek: "Ko sta vsak iz svoje sobe (Končan, Mihalič) odbijala 

in napadala sovražnika, ju je kdaj pa kdaj prišla pogledat gospodinja Vida in ju povprašala, če kaj 
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potrebujeta, in če sta kaj žejna ter ju pokrepčala s šilcem žganja" (glej Končan, Mihalič v Stražar 

1993: 670). 

 

Ker v tem času TO še ni imela ustrezne logistične zagotovitve in ni bilo mogoče ustrezno 

poskrbeti za prehrano miličnikov in teritorialcev, ki so se znašli pred različnimi nalogami, katere 

so lahko trajale tudi dalj časa (po cel dan ali več), so zanjo na terenu poskrbeli kar najbližji 

sosedje in domačini. "Številni gostinci pa so jim toplo hrano in pijačo na položaje vozili kar sami 

z avtomobili" (glej Stražar 1993: 682). 

 

Po doktrini splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite v štabih in enotah TO, razen 

bolničarjev s torbico prve pomoči, druge ustrezne sanitetne zagotovitve ni bilo. Doktrina je za te 

primere predvidevala javne zavode zdravstvene oskrbe, kot so zdravstveni domovi, bolnišnice in 

zaposlene v teh zavodih. Tako so to nalogo v dani situaciji le–ti tudi opravljali. Prav tako so svoj 

del prispevali tudi gasilci poklicne gasilske brigade iz Ljubljane, ko so gasili prizorišče spopada, 

čeprav je bilo slišati še posamezne strele v okolici. 

 

O pogumu in nesebičnosti, ki sta prav tako imela velik vpliv na moralo naših teritorialcev, priča 

tudi dejstvo, da so se reševalci z reševalnimi vozili že med samim spopadom prebijali do 

poškodovanih in jim nudili nujno medicinsko pomoč in oskrbo. Kakšen vpliv so imela ta dejanja 

na pripadnike TO v spopadu, priča naslednji prispevek: "Ker je ves čas pokalo, je eden izmed 

petih rešilcev, ki so čakali pred Gregčevo hišo, pripeljal na hrib, kjer je bilo malo bolj varno. 

Pogumna bolničarja v belih haljah, ki sta se pripeljala z rešilcem, sta prinesla nosila. Tu jima je 

na pomoč prišel bolničar teritorialne enote Vladimir Stanič iz Kamnika" (glej Papler v Stražar 

1993: 673). 

 

Kljub vsem tem pozitivnim dejavnikom, ki so vplivali na moralo pripadnikov TO v Trzinu tega 

dne, je treba omeniti tudi padec motiviranosti za boj, po prvih žrtvah in prestanem ognjenem 

krstu vseh, ki so se znašli v spopadu. O tem pričajo naslednji odstavki, ki najbolje ponazarjajo 

psihološko stanje in s tem povezano moralo posameznikov in celotnih enot, oziroma fantov in 

mož, ki so jih pod orožje poklicali od dela v tovarnah in na kmetijah, in ki so menili, da do boja 

ne bo prišlo. 

 

Nekako po dvajsetih minutah boja se je diverzantski vod teritorialcev brez povelja umaknil proti 

križišču in za gasilskim domom prečkal glavno cesto ter skušal kar po čistini priti v stari del 

Trzina. Ta svojevoljen umik z bojišča so pozneje opravičevali, češ da se bodo borili na svojem 
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območju. Nato so se s položajev umaknili tudi kamniški teritorialci, ki so dejali, da se bodo, če bo 

treba, borili na območju domače občine; potem so se pri šoli postavili v vrste in odšli (glej 

Stražar 1993: 670, 672). 

  

Poveljnik pritidiverzantskega voda je situacijo po končanem spopadu opisal z naslednjimi 

besedami: "Ker nismo uspeli vzpostaviti zveze s poveljstvom Obm ŠTO Domžale, smo vstopili v 

vozila in se odpeljali na poveljstvo Obm ŠTO Kamnik. Potem, ko sem predal raport, smo se 

vrnili na zborno mesto v Mekinje. Noč, ki smo jo preživeli v Mekinjah, je bila mučna. Vsi 

pripadniki enote so čutili močan psihični pritisk, saj so preživeli ognjeni krst. Položaj je bil še 

bolj napet, ko so se pripadniki diverzantskega voda odločili, da bodo zapustili vrste TO. Naši 

fantje so bili vznemirjeni" (Kvas 2001: 87–88). 

 

Nekdo drug je stvari videl tako: "Fantje so bili do kraja dotolčeni in utrujeni. Nekateri so bruhali 

od strahu, drugi jokali. Posamezniki, razen Peperka, so potem prihajali še vso noč. Ta vod si ni 

več opomogel, in je bil kasneje razpuščen. Dan se je z jutrom končal in začel se je nov. Stvari so 

se nekako umirile, postali smo že pravi profesionalci, in ni bilo več posebnih težav" (Lipovšek 

2001: 85). 

 

Ob upoštevanju vseh zbranih dejstev se moram strinjati z ugotovitvijo dr. Jelušičeve (1997: 187): 

"Sodimo, da je ravno obramba domovine, ki jo zaradi velike pripravljenosti na tveganje in 

žrtvovanje med slovenskim prebivalstvom štejemo med temeljne slovenske družbene vrednote, 

dokončno sooblikovala zavest borcev Teritorialne obrambe med oboroženimi spopadi z zvezno 

vojsko v juniju in juliju 1991 v Sloveniji, in sicer zavest o tem, da se borijo za pravično stvar." 

Temu, "da se borijo za pravično stvar", bi dodal samo še zavest, da so se borili na domačem 

pragu oziroma na domači zemlji, kar je izrazito poudarjeno tudi v izjavah posameznikov v 

zgornjih prispevkih.  

 

O takratni visoki morali in kakovosti Teritorialne obrambe Slovenije, kljub nekaterim 

pomanjkljivostim, priča tudi ocena admirala Broveta: "V Sloveniji je vse pod orožjem; naloge 

izvajajo po našem konceptu splošnega ljudskega odpora;"9 (Mamula 2000: 212). 

 

 

 

                                                 
9 V originalu: "U Sloveniji je sve nauružano; rade po našoj koncepciji općenarodne odbrane;" 
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Milica 

 

Miličniki, ki so se takrat znašli na kraju dogodkov v Trzinu, so bili pripadniki Postaje milice iz 

Domžal, ki so spremljali potek dogodkov že od postavitve barikad in njihovega prebijanja ter 

pripadniki Specialne enote milice, bilo jih je okrog 20, z najmanj petimi terenskimi vozili, ki so 

prišli na prizorišče okrog 14. ure, ko je v koordinacijski skupini padla odločitev, da je potrebno 

vojake in sredstva JLA, ujete med barikade v Trzinu, zajeti. 

 

Oborožitev in materialno tehnična sredstva 

 

Pripadniki milice so bili oboroženi z lahkim pehotnim orožjem, in sicer z avtomatskimi puškami 

M–70 in M70A, kalibra 7,62 mm, pištolami M–70, kalibra 7,65 mm. Pripadniki Specialne enote 

milice, ki so prišli na kraj okrog 14. ure, pa z avtomatskimi puškami SAR, kalibra 7,56 mm, 

brzostrelkami Heckler & Koch (H&K) MP–5, s pištolami Beretta M–92F, kalibra 9 mm in 

ročnimi protioklepnimi sredstvi RNMM ARMBRUST (najmanj 2 na vozilo), ter oblečeni v 

neprebojne zaščitne jopiče, kot je razvidno iz video gradiva (glej Bitka v Trzinu 1991 in 2001: 

videokaseta). Od drugih materialno–tehničnih sredstev so imeli na razpolago službena osebna 

vozila milice in terenska vozila. 

 

Usposobljenost in morala 

 

Usposobljenost in morala takratnih pripadnikov milice, predvsem pa pripadnikov SEM–a sta bili 

v času, ki je bil predhodnica osamosvajanja Slovenije, na zavidljivo visoki ravni, odnos do dela 

in sodelavcev pa profesionalen. Povelja in ukazi v milici, predvsem v SEM, so se spoštovali in 

izvrševali brez ugovarjanj ali razpravljanj, z največjo možno mero strokovnosti in  uporabo 

pridobljenih znanj ter izkušenj iz preteklih dogodkov. S tem mislim predvsem na izkušnje, 

pridobljene v dogodkih na Kosovu, kjer so bili pripadniki SEM prisotni kar nekaj let, kot del enot 

zvezne milice. Pripadniki slovenske milice so se v času pred in med osamosvajanjem izkazali kot 

pravi profesionalci, med katerimi je vladalo veliko zaupanje in dobri medsebojni odnosi. 

 

Te ugotovitve potrjujeta tudi naslednji izjavi vodilnih delavcev milice. Jože Kolenc, takratni 

namestnik poveljnika Posebne enote milice RSNZ, pravi: "V praksi smo dokazali, da nismo zgolj 

papirnati zmaj, ampak da lahko država resno računa na nas. V milici se o politiki nismo 

pogovarjali, še manj pa smo se z njo ukvarjali. Naloge, ki sem jih dobil, sem moral reševati 
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strokovno, ne pa politično" (Bukovnik 2002: 124–125); Drugi je Bojan Lunežnik: "Izvrševanje 

nalog ni bilo nikdar vprašljivo" (Bukovnik 2002: 242). 

 

Vendar pa so bili, kljub vsej svoji profesionalnosti, usposobljenosti in izkušnjam, ki so si jih 

nabirali skozi leta dela in usposabljanj, presenečeni nad nepričakovanimi in nerazumljivimi 

odločitvami takratne JLA. Dogajanje v Trzinu je pripadnik iz vrst policije10 komentiral z 

naslednjim stavkom: "Vsi smo bili zmedeni!"  

 

 

3.2     Predhodni dogodki pomembni za spopad 

 

Nedvomno so na dogodke v Trzinu tega dne, 27. junija 1991, posredno vplivale predhodne 

aktivnosti JLA, ki so se pričele odvijati ponoči v vojašnici Ivan Cankar (VIC) na Vrhniki oziroma 

natančneje, v 1. oklepni brigadi (okbr) JLA. Njihov sestavni del je bila tudi kolona oklepnih 

transporterjev, ki je obtičala pri nenasilni blokadi v naselju Trzin, na mostu čez Pšato, blizu 

Gregčeve hiše. V zgodnjih jutranjih urah jo je organiziral dežurni postaje milice Domžale, 

inšpektor milice Maks Karba z dežurno patruljo. Sestavljena je bila iz tovornih vozil in delovnih 

strojev, ki so se v tistem trenutku znašli na kraju samem oziroma v njegovi bližini. 

  

Od 18. ure 25. junija 1991 so se v vojašnici  IC na Vrhniki izvajale aktivnosti, ki so nedvomno 

napovedovale kasnejše dogodke: informacije o teh aktivnostih so se sprotno stekale v stalno 

dežurno službo Republiške koordinacijske skupine, ki je delovala kot štab vrhovnega poveljnika. 

Zapisi o prejetih obvestilih so delno objavljeni tudi v Premikih (glej Janša 1992: 313–315), iz 

katerih povzemam naslednje:  

• Tega dne ob 18. uri pristane v vojašnici šest helikopterjev MI–8 s 140 vojaki in opremo; 

• Istega dne ob 19.40 pristanejo še štirje helikopterji MI–8 z vojaškimi policisti (VP); 

• Naslednjega dne, 26. junija, ob 08.05 zjutraj, dobi 1. okbr ukaz za zbor in priprave za 

premik iz vojašnice; 

• Istega dne je bilo do 21.15 ure v vojašnico opravljenih 21 poletov s helikopterji, kateri so 

pripeljali približno 200 dodatnih pripadnikov vojaške posebne enote, RKB opremo ter 

avtomatske in ostrostrelske puške kalibra 5,56 mm; 

                                                 
10 Intervju s pripadnikom policije št. 1. 
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• Naslednjega dne, 27. junija, ob 02.40 uri, vojašnico IC na Vrhniki zapusti 1. oklepni 

bataljon (okb) in krene v smeri Ljubljane in Brnika. Pri tem uspešno prebije blokado pri 

Brezovici in nadaljuje svojo pot proti končnemu cilju. 

 

Po navedbah takratnega načelnika inšpektorata milice UNZ Ljubljana mesto in vodje 

koordinacijske podskupine ljubljanske pokrajine, Marjana Starca, je prvo obvestilo, da so tanki 

JLA že na križišču za avtocesto na Vrhniki, ob 2.31 uri poslala vrhniška patrulja milice OKC 

ljubljanske UNZ, ob 2.40 pa so tanki že uničevali prva vozila v barikadi pri gostilni Gorjanc (glej 

Starc v Bukovnik 2007: 31). 

 

Tem navedbam je potrebno dodati še naslednje zapise o aktivnostih, ki so dokumentirane v 

Draščku (2005: 7–13) in sovpadajo z aktivnostmi v vojašnici  IC na Vrhniki, ter so po navedbah 

avtorja prav tako bile posredovane stalni dežurni službi Republiške koordinacijske skupine ali 

dežurnemu sektorja za varnostne zadeve  Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo. Od tega 

so trije zapisi o aktivnostih pred 27. junijem, in sicer:  

• 24. junija, odhod baterije samohodnih protiletalskih topov S–68, kalibra 57/2 mm iz 

vojašnice IC v Ljubljano; 

• 26. junija, odhod celotne izvidniške čete, 1. okbr iz vojašnice, okrog 12.30 ure in 

• prižiganje in segrevanje motorjev tankov 1. okb / 1. okbr ob 18. uri 

ter dva zapisa, vezana za sam 27. junij 1991 oziroma neposredno na dogajanje v Trzinu: 

• okoli 18.10 se je v dva helikopterja MI–8 v 1. okbr na Vrhniki, vkrcalo 27 "niških" 

specialcev in pomočnik načelnika štaba za izvidniško in obveščevalno dejavnost, kapetan 

Vlado Posavčič; 

• ob 18.37 uri se je pričel spopad v Trzinu med pripadniki JLA na eni in pripadniki OS 

Republike Slovenije (TO in milice) na drugi strani. Ta podatek je razviden, oziroma ga 

potrjuje datum in ura, zabeležena na posnetku video kamere, iz gradiva Bitka v Trzinu 

(1991 in 2001: videokaseta). Datum in ura na posnetku sta: "27.06.1991, 18.38". 

 

Te informacije in zapise je z vidika kritične presoje potrebno sicer primerjati še z nekaterimi 

naslednjimi zapisi, ki izvirajo iz tistega časa, ali so bili zabeleženi naknadno po pričevanjih 

udeležencev v dogodkih, vendar menim, da le–ti ne vsebujejo verodostojnih zgodovinskih 

informacij glede časov premikov enot. 
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Naloge 1. okbr iz ukaza, ki ga je prejela od poveljnika 14. korpusa ob 0.30 uri, dne, 27. junija 

1991, so bile takojšnja bojna pripravljenost, zavarovanje vojaških objektov in preprečitev 

morebitnega posega TO in milice. Izvidniška četa brigade je dobila nalogo, da izvrši premik na 

smeri Vrhnika – Ljubljana – Kranj in skupaj z 61. grbr zapre mejne prehode Rateče, Korensko 

sedlo, Ljubelj, Jezersko in Hrušica. Prvi bataljon brigade je dobil ukaz za premik v smeri Vrhnika 

– Ljubljana –Kranj. Cilj pohoda je bilo blokiranje letališča Brnik. Preostali del brigade je ostal v 

vojašnici v pripravljenosti (glej Švajncer 1993: 107).  

 

Kolšek (2001: 169)  v spominih na tisti čas, zapiše sledeče:  

Približno ob šestih zjutraj, morda celo malce prej, me je poklical predsednik predsedstva 

R Slovenije Milan Kučan. Pogovor z njim navajam po spominu. Odločno, s povišanim 

glasom, je izstrelil: "Kolšek, kaj pa počnete? Tanki so zunaj vojašnic, kaj to pomeni, kam 

gredo ti tanki?" "Na mejo" sem odgovoril. "Tak je ukaz štaba VK." "Kam gredo tanki z 

Vrhnike – gredo v Ljubljano?" "Kaj naj počnejo v Ljubljani, ne gredo v Ljubljano, pač 

pa na Brnik," mu odgovorim. 

 

V nadaljevanju zapiše: "Z Vrhnike je iz 1. oklepne brigade okoli 6.00 odpeljala oklepna kolona z 

močjo bataljona, in sicer z nalogo, da po določeni komunikacijski liniji izvede premik do Brnika, 

kjer naj se razporedi za zaščito in zavarovanje letališča" (Kolšek 2001: 170). Iz zapisa je jasno 

razbrati, kakšna je bila naloga enote, ki je krenila iz Vrhnike in njen cilj, vendar se čas odhoda iz 

vojašnice IC na Vrhniki, nikakor ne ujema s časom v stalni dežurni službi Republiške 

koordinacijske skupine, saj so ob tem času prvi tanki že obstali na nenasilnih barikadah. 

 

Iz zapisov Janeza Janše (Premiki, 1992) je razvidno, da je poveljnik 1. okbr/14. korpusa JLA, 

podpolkovnik Pane Matič, 27. junija 1991 ob 01.00 ukazal poveljniku 1. okb, majorju Danilu 

Radovanoviću, da s svojo enoto ob 02.30 krene iz vojašnice IC na Vrhniki in obkoli letališče 

Brnik. Bataljon bi se moral razdeliti na dva dela in v skladu z načrtom »OKOP« prodirati v smeri 

Vrhnika – avtocesta (AC) – Ljubljanska obvoznica –Trzin – Mengeš – Moste – Brnik ter Vrhnika 

– magistralna cesta (stara cesta) proti Ljubljani – Brezovica – Dobrova – Toško čelo – Ljubljana 

Šentvid – Tacen – Smlednik – Trboje – Brnik. Povelje poveljnika 1. okbr je bilo, da je treba 

nalogo izpolniti za vsako ceno.  
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V potrditev zgoraj navedenih dejstev navajam Draščka (2005: 8):  

Dne 26. 06. 1991 je bil poveljnik 1. okbr Matič Pane klican k načelniku štaba 14. 

korpusa, k generalu Marjanu Vidmarju. General Pavlov mu je osebno izročil kuverto s 

poveljem, na kateri je pisalo, da se odpira ob 24.00 uri. 

V kasarni na Vrhniki so ob 24.00 uri ob prisotnosti namestnika poveljnika podpolkovnika 

Nikole Bobića, majorja Radeta Kostiča, pomočnika poveljnika za MPV, podpolkovnika 

Perice Kolundžiča, kapetana Radeta Popoviča (KOS), majorja Ivice Jegerinca (KOS) in 

majorja Rasima Imamoviča, kuverto odprli. Povelje je vsebovalo dve točki. V prvi, ukaz 

o maršu oklepnega bataljona z Vrhnike ob 02.00 uri, preko Ljubljane na Brnik, zasedba 

položajev na Brniku, omogočanje pristajanja lastni aviaciji in onemogočanje vzletanja in 

pristajanja tuje aviacije. Druga točka pa je govorila o bojni pripravljenosti ostalih enot, 

to se pravi drugih dveh bataljonov za nadaljnja bojna delovanja. 

 

Da je čas izpada tankov verodostojen, potrjuje tudi zapis v navodilih Koordinacijske skupine št. 

1097, z dne 27. 06. 1991, operativnim podskupinam, kjer je v 1. točki zapisano: "Kolona 40 

tankov in 20 oklepnih transporterjev je ob 2.45 izpadla iz kasarne Ivan Cankar na Vrhniki in na 

poti do Ljubljane prebila več blokad. Kolona je usmerjena proti letališču Brnik. Enote TO in 

ONZ jo skušajo ustaviti" (Janša 1992: 164). 

 

27. junija ob 02. uri so iz spalnih prostorov vojašnice IC na Vrhniki pričele prihajati posadke in 

zavzemati svoja mesta v tankih, oklepnih in drugih vozilih. Ob 02.40 so zagrmeli motorji. V treh 

minutah so zapustili vojašnico in se odpeljali proti Vrhniki. Bataljon se je razdelil v dve koloni. 

Levo kolono tankov je vodil poveljnik 1. okb,  major Danilo Radovanović, imenovani Zec in je 

krenila po stari cesti Vrhnika – Ljubljana. Desno kolono, ki je krenila po AC Vrhnika – Ljubljana 

ter naprej proti Črnučam in Trzinu, pa njegov namestnik Rosič. Ta kolona je skoraj neovirano 

prišla do Trzina, kjer je na mostu čez Pšato oklepni transporter, tipa BVP M 80, zapel z gosenico 

za ograjo mostu in se ustavil. Ker vozila ni bilo mogoče odmakniti, je le to blokiralo prehod 

preostalemu delu kolone, v glavnem motoriziranemu vodu, pod poveljstvom vodnika 

Bakračeviča (glej Drašček 2005: 7–8). 

 

Druga kolona, ki ji je poveljeval namestnik poveljnika bataljona in je bila namenjena čez 

Trzin, je naletela na barikado pred Ljubljano v križišču s cesto proti Zagrebu. Z vožnjo 

je nadaljevala po zahodni obvoznici. Pri Brdu je naletela na močno barikado, ki je ni 

bilo mogoče preprosto odriniti ali pomendrati. Zato so tanki zapeljali z desnega voznega 

pasu na levi vozni pas. Brez težav so zapeljali z enega na drugi del avtoceste, tega pa 
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niso zmogli tovornjaki, ki so vozili hrano, vodo in razne potrebščine. Obstali so pred 

barikado, takoj za njimi pa je milica sestavila še novo barikado in tovornjaki niso mogli 

ne naprej in ne nazaj. Enako se je zgodilo reševalnim in tehničnim vozilom (Švajncer 

1993: 108). 

 

Švajncer (1993: 110) je zapisal, da je načelnik 55. Obm ŠTO Domžale, kapetan Bojan Končan, 

za tanke z Vrhnike zvedel približno ob pol štirih zjutraj. Eden izmed pripadnikov 551. odreda TO 

za specialne naloge je imel radijsko postajo, ki je bila nastavljena na frekvenco milice. 

Teritorialci so slišali, kako se miličniki obveščajo o napredovanju tankovskih kolon. Obvestilo o 

tem, da je oklepna kolona JLA na poti čez Črnuče, Trzin in Mengeš proti Brniku, ter da je bil del 

kolone zaustavljen na mostu čez potok Pšata, pa je dobil štab ob pol sedmih zjutraj.  

 

V to nenasilno barikado so pripadniki milice iz Domžal postavili vsa vozila, tovorna in osebna, ki 

so v Trzin pripeljala iz štajerske smeri. Dvajset minut čez četrto uro se je desna kolona 1. okb iz 

ljubljanske strani začela približevati Trzinu. Pred barikadami se je kolona sicer ustavila, vendar le 

za dobrih pet do deset minut, da so na kratko proučili situacijo in preverili, ali je barikada 

minirana ali ne. Nato so prebili barikado in nadaljevali pot. Ker se je v tem času nabralo na cesti 

že precej avtomobilov, so tanki takoj, ko so bili čez most, nadaljevali pot po travniku.  

 

Po podatkih Janeza J. Švajncerja (1993: 109), barikada, postavljena iz tovornjakov pri Trzinu, 

tankov ni zaustavila. Prvi tank je pod seboj mlel tovornjake in utiral pot ostalim. Trinajst 

oklepnih vozil je predrlo barikado in zavilo proti Mengšu. Iz poročila UNZ Ljubljana okolica 

Temeljnemu javnemu tožilstvu v Domžalah (glej Franjič 1991: 1) je razvidno, da je kolona 

prispela do cestne barikade okrog 4. ure zjutraj. 

 

Na poti do Trzina se je zaradi okvare ustavil en tank na Brezovici, dve tovorni in sanitetno vozilo 

pa so ostali nevozni na barikadi na AC pri Brdu. Tako je do barikade v Trzinu prispela kolona 9 

tankov M–84, 6 BVP M–80A, 1 BTR 50 (poveljniški oklepni transporter) in vozilo za zveze (glej 

Remškar 2007: 59). 

  

Oklepni  transporter BVP M–80 je pri zavijanju s cestišča na travnik zadel ob ograjo mostu, pri 

tem pa je prišlo do pretrganja gosenice. Transporter brez gosenice, ki se je z večkratnim zagonom 

poskušal izkopati, se je vse bolj in bolj ugrezal v zemljo med cesto in stanovanjsko hišo ter tako 

zaprl pot drugim vojaškim vozilom. Na mostu in pred njim iz ljubljanske smeri so tako ostala 

ujeta še tri vozila, dva oklepna transporterja BVP M–80 ter komandno vozilo z radijskimi 



 34

zvezami in dvema častnikoma JLA. En oklepni transporter je oviro poskušal obiti po stari cesti 

proti Knoftru, vendar starega mostu tu ni bilo več. Častnika JLA, kapetan Rade Popović, častnik 

varnostne službe JLA in major Frane Radobuljac, načelnik zvez v 1. okbr, sta se odločila, da 

bodo transporter poskušali popravili ter nadaljevati pot proti Brniku (glej Stražar 1993: 664). 

 

Stražar (1993: 664) navaja, da je bil 55. Obm ŠTO Domžale, ob 6.30 z več strani obveščen, da se 

je oklepno mehanizirana kolona Jugoslovanske armade skozi Črnuče, Trzin in Mengeš odpeljala 

proti brniškemu letališču, in da je bil del kolone zaustavljen v nenasilni blokadi v Trzinu. Štab je 

pričel z zbiranjem podatkov o nasprotniku in pri tem ugotovil, da so na barikadi v Trzinu obtičali 

trije oklepni transporterji BVP M 80 in vozilo za zveze MK ŠK (K 4906). Vse podatke je 

posredoval v 5. PŠTO.  

 

V svoji analizi poveljnik 1. okb, Danilo Radovanović (1991: 2) ugotavlja, da njegov namestnik 

kapetan Rosič ni imel radijske zveze z vojaki v Trzinu, nekako od 10. ure tega dne, in da ni vedel, 

kaj se z enoto dogaja. 

 

V tem času so vojaki gosenico nekoliko skrajšali ter vozilo okrog 13. ure usposobili za vožnjo.  

Medtem pa so  teritorialci in miličniki postavili novo barikado, ki je transporterjem onemogočala 

vsako napredovanje ali vrnitev v smeri, od koder so prišli. Miličniška straža, ki je barikado 

varovala že od jutra, se je medtem še okrepila (glej Stražar 1993: 664). 

 

Domačini so vojake čedalje glasneje zmerjali in jim očitali napad na Slovenijo. Odločni in 

pogumni krajani so zelo vplivali na moralo vojakov JLA. Ko je milica postavila dva tovornjaka 

čez cesto tik za vojaškim terenskim vozilom, je eden od častnikov grozil s pištolo in preklinjal 

(glej Švajncer 1993: 109–110). 

 

Ob 11.20 je načelnik štaba 5. PŠTO, Vojko Pavlin, poveljniku 55. Obm ŠTO, kapetanu Marjanu 

Mahniču, sporočil po telefonu vsebino pisnega ukaza11 poveljnika 5. PŠTO, podpolkovnika Miha 

Butare: "Med Trzinom in Mengšem so trije pokvarjeni tanki s približno 30 vojaki. Z enoto 

ustrezne moči jih obkolite, razorožite in zaplenite tehnična sredstva. Izdelajte svoj načrt zaplembe 

in prevoza materialno tehničnih sredstev. S pogajanji pričnite takoj. Vztrajajte do uresničitve 

ukazane naloge" (Švajncer 1993: 110 in Stražar 1993: 664). 

 

                                                 
11 Intervju s polkovnikom Miho Butaro. 
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V intervjuju polkovnik Miha Butara12 opozori na dejstvo, da v tem trenutku TO še ni imela 

ustreznega ukaza za bojno delovanje od predsedstva Republike Slovenije: 

Mi smo bili v vojni. Prvi dan vojne ni bilo ukaza za bojna dejstva, ukaza ni bilo do seje 

predsedstva, ki se je pa končala, če se ne motim tam po peti uri popoldne.13 In po peti uri 

popoldne se je prvo streljanje, bojno streljanje začelo izvajati v Trzinu. Mislim, da pred 

tem nikjer v Sloveniji ni bilo sistematičnih bojnih akcij. Tu pa tam je kakšen strel počil. 

Ampak, tu ni šlo za bojna dejstva, tu je šlo celo, kot so mi rekli, za nek slučajen strel, ki 

pa ni imel funkcije bojnega delovanja. Tu (v Trzinu – op. L.G.) pa je predsedstvo, se 

pravi najvišji politični organ v državi, odobrilo našim oboroženim silam, tu mislim tudi 

na policijo, da uporabijo orožje v cilju uničenja nasprotnikove žive sile. In tu je nastala 

prelomnica in zaradi tega je veličina Trzinskega dogodka, Trzinske bitke tako 

pomembna!  

 

Poveljnik 55. Obm ŠTO Domžale, kapetan Marjan Mahnič, je po pogovoru s sodelavci za to 

nalogo določil tri najbolj usposobljene enote, ki še niso imele bojnih nalog: protidiverzantski vod 

iz Kamnika s 24 teritorialci, diverzantski vod iz Kamnika s 23 teritorialci in okrepljen vod 

zaščitne čete iz Domžal s 30 teritorialci. Za pogajalce je določil načelnika tega štaba, kapetana 

Bojana Končana in rezervna častnika, majorja Antona Železnika ter kapetana Edvarda Goloba. 

Na razpolago so imeli tri enote z okrog 90 teritorialci z razmeroma skromno bojno opremo (glej 

Stražar 1993: 664–665). 

 

Za vodenje akcije proti blokiranim oklepnikom JLA je poveljnik 55. Obm ŠTO Domžale, na 

predlog poveljnika 5. PŠTO14, določil načelnika štaba, kapetana Bojana Končana, kateri je ob 

11.36 ukazal vodoma iz Kamnika premik v Mengeš do tovarne Lek. Tam je bil že od jutra 

protioklepni vod iz 2. jurišnega odreda TO s 16 RNMM tipa ARMBRUST. Ob 11.45 je sprejel 

povelje za premik tudi poveljnik zaščitne čete Domžale, kapetan Janez Gregorič (glej Švajncer 

1993: 110, Stražar 1993: 665, Kvas 2001: 87 in Zupančič 2001: 89). 

 

Na določenem mestu, pri tovarni Lek, so se enote zbrale ob 12.30. Poveljniki so bili seznanjeni z 

nalogami. Kapetan Končan je z zbornega mesta poročal poveljniku 55. Obm ŠTO Domžale, 

kapetanu Mahniču, ki mu je za izvršitev naloge odredil dva RNMM tipa ARMBRUST. Od tam 

                                                 
12 Intervju s polkovnikom Miho Butaro. 
13 Okoli 11. ure je bil sprejet sklep predsedstva o oboroženih aktivnostih enot TO in milice, vendar ga enote niso 
razumele v smislu uporabe orožja za dosego cilja (glej Guštin 2002: 191–214). 
14 Glej op. 12. 
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so se zbrane enote premaknile na dvorišče osnovne šole v Trzinu, kjer so poveljniki razdelili 

naloge podrejenim (glej Švajncer 1993: 110 in Stražar 1993: 665). 

 

Skica 3.2.1: Izhodiščni položaj enot TO. Položaj enote JLA, izhodiščni položaj enot TO 55. Obm 
ŠTO Domžale ob 12.30 pri tovarni Lek v Mengšu in smer premika teh enot do Osnovne šole 
Trzin (Topografska karta: 1:25 000). 

LEGENDA: 

SIMBOL  POMEN 

 

- 3. mehanizirani vod, 
mehanizirane cete, 1. okb, 
1okbr, 14. korpusa JLA 

 

- Diverzantski vod (Kamnik),  
55. Obm ŠTO, 5. PŠTO  

 

- Protidiverzantski vod (Kamnik), 
55. Obm ŠTO, 5. PŠTO 

 

- Vod zašcitne cete (Domžale), 
55. Obm ŠTO, 5. PŠTO 

 

- Oddelek Specialne enote milice 
(SEM), MNZ 

 - Smer premika enot 

 
- Helikopter kopenske vojske 

(srednji), tipa MI-8 

 
- Helikopter kopenske vojske 

(lahki), tipa Gazela 

 

 
 

 

 
 



 37

Eden od poveljnikov je dogodke opisal takole: "Povelje za premik v Trzin je bilo kratko. 

Seznanjen sem bil s situacijo, da je v Trzinu zajeta kolona oklepnih vozil JLA, namenjena na 

Brnik, ter da je naša naloga zavarovati naše pogajalce pri predaji enote ter opozoriti na našo 

prisotnost. Med vožnjo v Trzin sem pripadnikom enote samoiniciativno ukazal, naj se oskrbijo z 

ostrim strelivom in preverijo oborožitev. Vozila smo pustili pri šoli v Trzinu" (Kvas 2001: 87). 

 

 

3.3     Potek vojaškega spopada 

 

Kapetan Bojan Končan je pred osnovno šolo razdelil poveljnikom enot naslednje naloge: 

diverzantski vod iz Kamnika zasede položaje ob železniški progi Ljubljana – Kamnik na južni 

strani. Položaje na severni strani, na pobočju hriba Onger, proti novemu Trzinu zasede 

protidiverzantski vod Kamnik. Položaje na vzhodu do osnovne šole zasede vod zaščitne čete iz 

Domžal. Pripadniki enot so prejeli tudi nekaj dodatnega orožja. Vse tri enote so bile na določenih 

položajih ob enih popoldne (glej Švajncer 1993: 110–111, Zupančič 2001: 89 in Stražar 1993: 

665). 

 

Od tu naprej, kot je razvidno iz besed enega od poveljnikov voda, je bilo veliko stvari prepuščeno 

samoiniciativnosti in iznajdljivosti posameznim poveljnikom, saj enote niso imele ustreznih zvez 

oziroma jih na terenu sploh niso imele. "V vojaškem razporedu smo prikrito opravili premik na 

lokacijo, kjer so bili blokirani oklepniki. Od takrat naprej smo izgubili vse stike z našim 

poveljstvom, tako da sem moral s poveljniki oddelkov samoiniciativno oceniti situacijo. Določili 

smo mesta za razpored oddelkov ter način vzdrževanja zvez med oddelki in poveljstvom voda" 

(Kvas 2001: 87). 

 

 

3.3.1  Pogajanja pred spopadom 

 

Takoj po razmestitvi po položajih, to je ob 13. uri, so stekla pogajanja, kot je bilo ukazano v 

ukazu poveljnika 5. PŠTO. Kapetan Končan je odšel k oklepnikom. Na strani JLA sta pogajanja 

vodila kapetan Rade Popović, častnik varnostne službe (KOS) JLA in major Frane Radobuljac, 

načelnik za zveze v 1. okbr. Občasno je pri pogajanjih sodeloval tudi komandir 3. 

mehaniziranega voda, mehanizirane čete, 1. okb, 1. okbr, višji vodnik Tomislav Bakračević (glej 

Stražar 1993: 665–666 in Švajncer 1993: 111). 
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Pomočnik poveljnika domžalske milice Karlo Maks je pozneje povedal, da se je s Popovičem in 

Radobuljcem srečal že dopoldne. Zdela sta se mu zelo živčna, Radobuljac pa mu je poleg tega 

skušal skrivoma, šepetaje nekaj dopovedati, česar Popovič ne bi smel slišati, a tega tudi Karlo 

Maks ni razumel (glej Švajncer 1993: 111). 

 

Na pogajanjih s kapetanom Končanom sta bila kapetan Popović in višji vodnik Bakračević zelo 

odločna in naduta. Bakračevič se je že ves dan obnašal zelo arogantno do domačinov, ki so se 

zgražali nad početjem JLA in agresijo na Slovenijo. Kapetan Popovič je ponudbo za predajo 

odločno zavrnil. Ponavljal je, da so oni vojska, in da se ne predajo. Predlagal je le, da bi 

oklepnike nekam premaknili in sprostili cestišče, toda pripadniki TO so njegovo ukano zavrnili. 

Kapetan Končan mu je odvrnil, da se oklepniki lahko premaknejo, če vojaki prej izročijo osebno 

orožje ter strelivo in strelivo za topove 20 mm. Tega kapetan Popović ni sprejel. Do predaje ni 

prišlo tudi zato, ker so blokirani vojaki pričakovali pomoč JLA. Častnik JLA je med pogajanji 

dejal, da so pripravljeni tudi na žrtve (glej Švajncer 1993: 111 in Končan v Stražar 1993: 666). 

 

V tem času je potekal dogovor med načelnikom RŠTO, polkovnikom Slaparjem in poveljnikom 

5. PŠTO, podpolkovnikom Butaro. Načelnik RŠTO je zahteval, da je potrebno v čim krajšem 

času zagotoviti povezavo med poveljujočim častnikom TO v Trzinu in poveljnikom SEM, 

inšpektorjem Beznikom. Dogovorjena je bila lokacija njunega srečanja (glej Butara 2007: 31). 

 

Da so obkoljeni vojaki upravičeno pričakovali pomoč JLA pri rešitvi iz nastale situacije, potrjuje 

tudi dejstvo, da so s poveljstvom 1. okbr na Vrhniki ves čas do pričetka spopada imeli radijsko 

zvezo. Po njej so sprotno obveščali nadrejene o nastali situaciji, v kateri nimajo trenutno nobenih 

možnosti za kakršno koli ukrepanje. Naročeno jim je bilo, naj poskusijo zdržati (glej Radobuljac 

v Remškar 2007: 65). 

 

Potek in vzdušje med pogajanji je poveljnik protidiverzantskega voda iz Kamnika, Igor Kvas 

(2001: 87), opisal takole:  

S poveljniškega mesta za cvetličarno sem spremljal potek pogajanj za predajo, ki pa niso 

bila prav nič vzpodbudna. Da je stanje čedalje resnejše, sem ocenil, ko so nad nas 

prileteli sovražnikovi helikopterji. Od nekje je sicer prišla informacija, da so pripeljali 

oskrbo za svoje vojake v oklepnikih, vendar nam je bilo takoj jasno, da je glavni cilj 

helikopterskih posadk pregledati razpored naših enot ter oceniti situacijo. Od takrat je 

situacija postajala resna, vendar zaradi pomanjkanja zvez nismo vedeli, kaj se 

pravzaprav dogaja.  
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V času, ko je postajalo vse bolj očitno, da se vojaki JLA v Trzinu ne bodo mogli rešiti  iz obroča 

teritorialcev, je komandant 1. okbr, podpolkovnik Pane Matič (katerega so nadrejeni pozneje 

začasno odstranili zaradi premehkega pristopa), ob 13.30 prvič prosil komandanta 14. korpusa 

JLA za helikopterski desant v pomoč obkoljenim vojakom v Trzinu (glej Stražar 1993: 666, 

Švajncer 1993: 108 in Drašček 2005: 12). 

 

Med potekom pogajanj je kapetan Bojan Končan dokumentiral razmestitev bojnih enot JLA ter 

svojih enot TO, ki jih je imel na razpolago. Na karto naselja Trzin je vrisal položaje enot in na ta 

način dokumentiral ukaz o razmestitvi enot, ki ga je pred tem, ob prihodu v Trzin izdal ustno. 

 

Skica 3.3.1.2: Razmestitev enot. Razmestitev bojnih enot JLA in TO v Trzinu 27. junija 1991 ob 
14. uri. Načrt izdelal kapetan Bojan Končan. 

 
 Vir: glej Stražar 1993: 669. 
 

Po eni uri in dvajset minut brezuspešnih pogajanj, okrog 14.20, je v Trzin prispela skupina 

pripadnikov Specialne enote milice, ki jo je vodil sam poveljnik enote, Vinko Beznik. Ob tem bi 

skoraj prišlo do spopada. Teritorialci novih uniform SEM niso poznali in tudi niso vedeli, da ima 

maskirno zeleno obarvana vozila. Poleg tega njihovega prihoda ni nihče napovedal. Res pa je 

tudi, da so bili teritorialci v obkolitvi brez radijskih postaj (glej Stražar 1993: 666–667 in 

Švajncer 1993: 111). 
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Razloge za nastalo situacijo pojasnjuje Butara (2007: 31–32) v nadaljevanju:  

Dogovorjena je bila lokacija njunega srečanja (kapetana Končana in inšpektorja 

Beznika), do katerega pa ni prišlo, ker je inšpektor Beznik prispel na lokacijo, preden so 

o tem dogovoru uspeli obvestiti stotnika Končana. Razlog poznemu prenosu obvestila je 

bilo pomanjkanje sredstev zvez, katerih enote TO v Trzinu niso imele. Pripeljali so se 

neposredno do postavljenih blokad na južni strani Trzina. Nekoliko neprijetno situacijo 

je rešil stotnik Končan, ki je pritekel do inšpektorja Beznika, s katerim sta se osebno 

poznala. Seznanil ga je z razmerami v blokadi in z razporeditvijo enot TO. Po vpogledu v 

situacijo je Beznik razporedil svojo enoto in izdal konkretne naloge. 

 

Kako so teritorialci videli prihod te skupine na kraj dogajanja in kako neusklajen je bil ta prihod s 

poveljujočimi v TO oziroma z neposredno odgovornim za vodenje akcije proti blokiranim 

vojakom JLA, kapetanom Bojanom Končanom, je mogoče razbrati iz zapisa poveljnika 

protidiverzantskega voda iz Kamnika, Igorja Kvasa (2001: 87):  

V poznih popoldanskih urah je na naše položaje vpadla specialna enota policije s 

poveljnikom Beznikom. Bili so do zob oboroženi z lahkim pehotnim orožjem in orožjem 

za protioklepni boj. S poveljnikom Beznikom sva se pozdravila in od njega sem prejel 

prve uporabne informacije do tedaj. Ko sem mu razložil naše položaje ter situacijo, me je 

opozoril, da bo verjetno kmalu prišlo do oboroženega spopada, ter preveril, če lahko 

računa na našo podporo. Moj odgovor je bil pritrdilen s pripombo, da bodo glavno težo 

morali prevzeti sami, saj imajo bistveno več izkušenj, znanja, predvsem pa neprimerno 

boljšo oborožitev. Dogovorila sva se, da bodo oni prevzeli položaje pri cesti, mi pa se 

bomo pomaknili med hiše in jim varovali hrbet. 

 

Nekoliko drugačno mnenje o celotni situaciji in dogodkih, vsaj do prihoda pripadnikov SEM, pa 

ima poveljnik diverzantskega voda iz Kamnika, Zupančič (2001: 89), ki celotno situacijo opiše 

nekako takole: 

Do preleta prvega helikopterja okrog 14.30 je bila situacija v diverzantskem vodu 

povsem mirna in ni bilo zaznati kakšne napetosti. Obveščanje je bilo vseskozi normalno 

in izvedeli smo, da je helikopter pripeljal samo hrano ujetim v transporterjih. Položaj pa 

se je začel bistveno spreminjati po odletu helikopterja. Tudi pogajanja niso potekala po 

načrtih. Ko pa sem opazil še pripadnike SEM–a, sem predvidel, da se vse skupaj ne bo 

končalo na miren način. Zato sem poklical komandirje skupin in jim ukazal, naj se po 
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nepotrebnem ne približujejo transporterjem in naj zavarujejo sebe in svoje vojake. Od 

takrat so bile prekinjene tudi zveze med drugimi enotami in komandirji. 

 

Po navedbah Stražarja (1993: 667) in Švajncerja (1993: 111) se je po prihodu na kraj dogodkov v 

Trzinu, pogajanjem s kapetanom Radetom Popovićem, častnikom JLA, pridružil tudi Vinko 

Beznik. A tudi on, kljub temu, da sta bila s Popovićem stara znanca še iz časov šolanja na Vojni 

akademiji v Pančevu (glej Radobuljac v Remškar 2007: 65), ni bil prav posebno uspešen.  

 

Pripadniki Specialne enote milice so se v tem času razporedili po položajih ob blokirani koloni, s 

čimer je položaj za obkoljene vojake JLA postal še bolj neugoden. Zato je kapetan Rade Popović 

po radijski zvezi prosil nadrejene za pomoč v nastali situaciji. Poveljstvo brigade se je položaja 

obkoljenih oklepnikov v Trzinu zavedalo ter se odločilo, da jim priskoči na pomoč s 

helikopterskim desantom ter razbije obkolitev vojakov JLA s strani teritorialcev in milice (glej 

Stražar 1993: 667 in Švajncer 1993: 111). 

 

Med tem se je na prizorišče dogajanja ob 14.51 spustil vojaški helikopter JLA, tipa GAZELA, ki 

je vojakom, ujetim v blokadi, pripeljal suhe obroke hrane in vodo. Ker je bil neoborožen, so mu 

pripadniki TO in SEM dovolili pristanek. Pristal je na travniku, ki leži med osnovno šolo, 

mostom čez Pšato in glavno cesto. V tem helikopterju sta bila tudi kapetan Slobodan Džurišić, 

poveljnik baterije havbic in starejši vodnik Ivica Jenič, strokovnjak za artilerijsko orožje, ki sta 

imela nalogo izvidovanja trenutnega položaja pripadnikov JLA. Helikopter je odletel ob 14.55 

(glej Stražar 1993: 667, Švajncer 1993: 111 in Drašček 2005: 13). 

 

Pripadniki JLA se niso hoteli vdati, teritorialci in pripadniki SEM pa se niso nameravali umakniti 

in so zahtevali takojšnjo vdajo. Položaj je postajal čedalje bolj napet, bojno vzdušje je naraščalo. 

Poveljnik SEM Vinko Beznik in kapetan Bojan Končan sta spoznavala, da predaje vojakov JLA 

ne bodo dosegli brez spopada. Dogovorila sta se za napad, in sicer tako, da TO uniči – če bo 

prišlo do boja – prvi transporter, druga dva transporterja in vozilo za zveze pa pripadniki SEM. 

Strelca s protioklepnim orožjem RNMM ARMBRUST iz vrst TO, sta dobila za ta primer 

ustrezne ukaze. Prav tako so bili vsi pripadniki TO in SEM obveščeni o začetku napada (glej 

Švajncer 1993: 111 in Stražar 1993: 667–668). 
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Skica 3.3.1.3: Razmestitev enot TO in SEM po prihodu na prizorišče dogajanja. Razmestitev 
bojnih enot JLA in TO ob 14.51, ko je na prizorišču pristal helikopter JVL tipa Gazela, ki je 
vojakom JLA pripeljal hrano in vodo.15 (Topografska karta: 1:25 000, povečana s pomočjo 
računalniškega programa) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                 
15 Za razumevanje simbolov glej legendo ob skici 3.2.1. 
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Poveljnik SEM Vinko Beznik, ki je imel na tem območju edini radijsko zvezo z nadrejenimi, je 

izvedel, da prihajajo na pomoč obkoljenim vojakom JLA helikopterji Jugoslovanskega vojnega 

letalstva (JVL) tipa MI–8 s pripadniki diverzantskega odreda JLA. O tem je takoj obvestil 

kapetana Bojana Končana, kateri je nato odšel do kapetana Radeta Popovića in mu zagrozil, da 

bodo pripadniki TO streljali nanje, če pridejo helikopterji. Popović je zatrjeval, da o tem ne ve 

nič, ter da helikopterjev in desanta ne more preprečiti, ker z njimi nima zveze. Iz pogovora pa je 

bilo moč sklepati, da je o vsem prav dobro poučen, kar se je pozneje tudi potrdilo. Armada je s 

tem napad pripadnikov TO in SEM samo zavlačevala (glej Švajncer 1993: 111 in Stražar 1993: 

668). 

 

V tem času so se na spopad pripravljali tudi vojaki JLA. Poveljnik SEM Vinko Beznik je medtem 

dobil ukaz, naj najprej streljajo v gume in nato uničijo vozilo za zveze. Z ukazom je seznanil 

kapetana Popovića, kateri je nato avto takoj zapustil, vojaku–vezistu, ki je ostal v avtu, pa je 

ukazal: "Vi radite svoj posao!"16 Do izvedbe teh ukazov zaradi vztrajanja pri pogajanjih ni 

prišlo17 (glej Švajncer 1993: 111 in Butara 2007: 33). 

 

Ob 17.44 so nad Trzinom zaokrožili trije helikopterji JVL, dva skupaj v formaciji in eden 

posebej, ki so nato, ne da bi pristali, odleteli nazaj proti Ljubljani (glej Končan, Urmaš v Stražar 

1993: 668). 

 

Poveljnik protidiverzantskega voda TO Kamnik je dobil namig, da je možno pričakovati pomoč 

obkoljenim vojakom JLA v transporterjih, z manevrom vojaškega desanta s helikopterji. Glede 

na možnost izkrcanja desantnih enot JLA je ugotovil, da se bo njegov vod znašel med vojaki JLA 

v blokiranih transporterjih in vojaki diverzantskega odreda JLA, ki bodo izvršili desant. Zato je 

ukazal tretji in četrti skupini premik na JV stran Trzina. Prva in druga skupina pa sta ostali na 

prvotnih položajih (glej Zupančič 2001: 89). 

 

 

 

 

                                                 
16 V tem primeru, bi izrečen stavek pomenil "Opravljajte svoje delo, vojaka za zveze, še naprej". 
17 Tukaj se zapis, komu so bile te besede namenjene nekoliko razlikuje od zapisa v Stražar (1993: 668), ki pravi, da 
je kapetan Rade Popovič v vozilu za zveze pustil samo vojaka za zveze in našim dejal: "Vi radite svoj posao!" V tem 
primeru, pa bi izrečen stavek pomenil "Počnite, kar vam ukazujejo nadrejeni". 
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Skica 3.3.1.4: Položaj enote JLA. Trije oklepni transporterji in vozilo za zveze so obtičali pri 
mostu čez Pšato v Trzinu (Cimos–Citroen)18 

 
Vir: glej Škrlj v Sarnavsky 2001: 55. 
  

 

3.3.2  Spopad 

 

Približno ob 18. uri je poveljnik SEM, Vinko Beznik, zaradi ukaza nadrejenih predal poveljstvo 

nad pripadniki SEM pomočniku in odšel na drugo nalogo. Kapetan Bojan Končan in pomočnik 

poveljnika SEM, ki je prevzel vodenje oddelka od poveljnika Beznika, sta se dogovorila, da boj z 

vojaki diverzantskega odreda JLA, ki bodo izvršili manever zračnega desanta s helikopterji, 

prevzame diverzantski vod Kamnik z dodeljenima strelcema z ročnimi protioklepnimi sredstvi 

NRMM ARMBRUST. Ta vod je bil v tem trenutku najbližji primernemu položaju za manever 

desanta. S posadkami oklepnikov v blokadi naj bi se spopadli pripadniki SEM, protidiverzantski 

vod TO Kamnik in del zaščitne čete TO iz Domžal. Nove ukaze je poveljniku diverzantskega 

voda Božu Zupančiču, posredoval poveljujoči enotam TO v Trzinu, kapetan Bojan Končan 

osebno ter vodu določil položaje na severni strani nasipa železniške proge Ljubljana – Kamnik 

(glej Švajncer 1993: 112 in Stražar 1993: 668). 

 

Ob 18.30 je bilo ponovno slišati brnenje helikopterskih motorjev. Trije helikopterji JVL so 

prileteli iz črnuške strani za hribom. Dva sta nad Trzinom zavila čez križišče pri gasilskem domu 

                                                 
18 Situacija na skici ne ustreza dejanskemu stanju, ker je vozilo za zveze na njej vrisano pred kolono oklepnih 
transporterjev, njegov dejanski položaj je bil za zadnjim vozilom v koloni pred mostom na cesti, oz. na skrajnem 
desnem robu skice. 



 45

proti Pimberku, kjer sta nad cesto v Dragomelj nekaj časa krožila, eden pa je odletel proti 

Mengšu (glej Švajncer 1993: 112 in Stražar 1993: 668). 

 

Ob 18.37 sta čez križišče pri gasilskem domu ponovno priletela že omenjena helikopterja in nad 

posestvom Pšata zaokrožila. Ob 18.38 se je 250 metrov južno od proge med Depalo vasjo, 

plinsko postajo in Trzinom spustil na tla transportni helikopter. Iz njega se je izkrcalo 23 vojakov 

diverzantskega odreda JLA in 4 častniki. Poveljeval jim je kapetan Duško Popović, zaposlen v 

Skopju. Za boj v Sloveniji so jih nekaj dni prej pripeljali iz Skopja (glej Stražar 1993: 668, 

Švajncer 1993: 108, 112 in Franjič 1991: 1). 

 

Skica 3.3.2.5: Položaji enot neposredno pred spopadom. Razmestitev bojnih enot JLA, TO in 
SEM tik pred spopadom  ob 18.37, ko je vod diverzantskega odreda JLA izvedel helikopterski 
desant19 (Topografska karta: 1:25 000, povečana s pomočjo računalniškega programa). 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

SE

 

 
 
                                                 
19 Za razumevanje simbolov, ki jih ni v tej legendi, glej legendo ob skici 3.2.1. 



 46

 

O položaju in psihološkem pritisku v trenutku helikopterskega desanta je Stražar (glej Gregorič v 

Stražar 1993: 671) zabeležil naslednje: 

Poleg že omenjenih helikopterjev z armadnimi specialci sta ob 18. uri in 38 minut južno 

od blokiranih transporterjev zakrožila še dva helikopterja MI–8. Razmere so bile skrajno 

napete, tako med posadkami v oklepnikih kot med našimi. Kdo je prvi sprožil strel, bi 

bilo najbrž težko ugotovili. Janez Gregorič, ki je bil na položaju samo nekaj deset metrov 

stran, in tudi drugi menijo, da je prva vžgala posadka v helikopterju, in sicer tako po 

miličnikih in teritorialcih kot po posadkah v oklepnikih, zato da so jih izzvali in potegnili 

v boj. Teritorialci in specialci milice so na ogenj takoj odgovorili.  

 

Vojaki diverzantskega odreda JLA so s tem manevrom diverzantski vod TO, ki je bil predviden 

za boj z njimi, spravili v zelo nevaren položaj. Na eni strani so imeli oklepne transporterje ter na 

drugi helikopterski desant (glej Švajncer 1993: 112). 

 

Od tega trenutka dalje so se dogodki pričeli bliskovito odvijati (Kvas 2001: 87). V povsem novih 

okoliščinah se je kapetan Bojan Končan odločil za napad in Dušanu Mihaliču, pripadniku 

protioklepnega voda 2. jurišnega bataljona iz Domžal in strelcu s protioklepnim sredstvom 

RNMM ARMBRUST, ukazal: "Streljaj na helikopter!" Po nekajkratnih neuspelih poskusih, da bi 

sprožil, ga je odvrgel in vzel drugega. Ustrelil je proti helikopterju, toda izstrelek je na poti zadel 

ob vejo in se sprožil tako, da helikopterja ni zadel. Ta strel je bil dogovorjen znak za odpiranje 

ognja. Z njim se je ob 18.38 pričel spopad v Trzinu. Nakar so po vojakih JLA udarili tudi 

preostali teritorialci in miličniki z vsem pehotnim in protioklepnim orožjem, ki so ga imeli na 

razpolago. Pripadniki SEM so udarili po oklepnih transporterjih na cesti (glej Končan, Mihalič v 

Stražar 1993: 668–669 in Švajncer 1993: 112). 

 

Še preden se je prvi helikopter po uspešnem desantu dvignil, se je od pimberške strani, samo 

nekaj deset metrov južno od železniške proge začel spuščati drugi. Nanj je iz avtomatske puške 

odprl ogenj Milan Narat (glej Narat v Stražar 1993: 669). 

 

Desant tega helikopterja zaradi napada nanj ni uspel. Zato se je bil prisiljen umakniti s prizorišča 

spopada. Po poročilih obeh strani se je iz obeh helikopterjev uspelo izkrcati 27 vojakov 

diverzantskega odreda JLA (glej Stražar 1993: 670). 
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Trenutnega položaja v spopadu se poveljnik protidiverzantskega voda iz Kamnika, Igor Kvas 

(2001: 87), spominja takole: 

Opazil sem, da so pripadniki specialne enote policije pričeli uporabljati protioklepno 

orožje, saj so vojaki v oklepnikih pričeli streljati na nas z orožjem velikega kalibra. 

Trava okrog nas je letela na vse strani, na cesti pa se je vžgal avtobus v barikadi. Do nas 

je prišla informacija, da se za našim hrbtom za hribom verjetno pripravlja nov desant, ko 

naj bi nas s specialno enoto policije praktično obkolil. Ker informacije nisem mogel 

preveriti, sem se odločil, da enoto premaknem na vrh hriba, od koder bi imeli pregled na 

položaj na vse strani. Na vrhu hriba sem poslal izvidnico v smer, od koder naj bi priletel 

nov desant. Ko se je patrulja vrnila s sporočilom, da niso opazili nič sumljivega, smo se 

vrnili na kraj spopada z oklepniki. 

 

V najtežjem položaju v tem trenutku se je znašel diverzantski vod TO, in sicer v ognju med 

vojaki v blokiranih oklepnikih in vojaki diverzantskega odreda JLA, ki so se poskušali združiti z 

njimi. Z desantom so poskušali rešiti blokirano kolono, zato so napadli položaje diverzantskega 

voda TO, ki jim je preprečeval stik z vojaki v blokirani koloni. Vnel se je srdit boj. Pritisk 

vojakov JLA na ta vod TO je bil tako hud, da so se po 20–minutnem obstreljevanju pripadniki 

diverzantskega voda TO,  brez povelja začeli umikati s položajev. Umikali so se proti križišču v 

Trzinu, za gasilskim domom, kjer so prečkali cesto Ljubljana – Maribor, ter nadaljevali umik čez 

čistino, do starega dela Trzina. Med tem je bil na Tomšelnovi njivi ob 18.45, tik pred varnim 

zaklonom ob Kmetičevi cesti, zadet Edvard Peperko (glej Švajncer 1993: 106, 112 in Stražar 

1993: 670). 

 

V pogovoru s pripadnikom policije20 sem izvedel, da se je v navzkrižnem ognju, ob začetku 

spopada, znašla tudi skupina pripadnikov SEM, ki so se zaradi tega umaknili za cvetličarno na 

dvorišče Gregčeve hiše, čez cesto. Vojaki JLA iz oklepnih transporterjev, ki so bili tarča strelcev 

s protioklepnim orožjem, so se po prvih strelih umaknili od oklepnih transporterjev za tovorna 

vozila, ki so bila v barikadi na stari cesti pred Knoftrovo domačijo. 

 

V tem času je kapetan Bojan Končan ugotovil, da sta z Dušanom Mihaličem ostala na položaju 

sama. Zaradi tega sta se umaknila v hišo Slavka–Alojza Bajca na Ljubljanski cesti 9, ki je komaj 

nekaj več kot 20 metrov oddaljena od železniške proge in položaja, ki sta ga posedala. 

Domačemu sinu Marku, ki je že odslužil obvezni vojaški rok, je kapetan Končan dal svojo 

                                                 
20 Intervju s pripadnikom policije št. 2. 
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avtomatsko pištolo in ga na hitro poučil, kako naj jo uporablja, če bi vojaki JLA poskušali vdreti 

v hišo. Kapetan Končan in Mihalič pa sta iz podstrešnih prostorov, od koder sta imela odličen 

pregled nad položaji vojakov diverzantskega odreda JLA, ki so se približali hiši že na dobrih sto 

metrov, uspešno odbijala njihovo napredovanje, vse dokler se le–ti niso umaknili. V njuni 

neposredni bližini se je z bombometom v roki, proti vojakom diverzantskega odreda JLA boril 

tudi pripadnik SEM. O bližini vojakov JLA priča tudi dejstvo, da sta med bojem celo slišala 

povelje, ki je bilo sledeče: "Po bandi teritorialaca, koja nas je mučki napala, brzom paljbom, 

pali!" ter vprašanje: "Dali si ranjen? Jeli ti treba pomoć?" (glej Končan, Mihalič v Stražar 1993: 

670 in Švajncer 1993: 112). 

 

Ko so se vojaki diverzantskega odreda JLA umaknili ter jih ni bilo opaziti v neposredni bližini, je 

kapetan Končan s telefona v hiši poklical poveljnika 55. Obm ŠTO v Domžale kapetana Marjana 

Mahniča in ga obvestil o trenutnih razmerah in dogodkih, ki so se odvijali zadnje pol ure v 

spopadu v Trzinu. Poveljnik Mahnič je zahteval, da naj takoj, ko bo mogoče, pride v štab in ga s 

potekom spopada podrobneje seznani (glej Končan, Mihalič v Stražar 1993: 670 in Švajncer 

1993: 112). 

 

Istočasno je v neposredni bližini potekal srdit boj med posadkami v oklepnikih JLA na eni in 

pripadniki TO in SEM na drugi strani. Takoj po napadu vojakov diverzantskega odreda JLA, ki 

so izvedli zračni desant s helikopterjem in vojakov, ki so streljali iz oklepnih transporterjev, je 

miličnik z dvorišča Gregčeve hiše s protioklepnim sredstvom RNMM ARMBRUST ustrelil v 

kabino transporterja. Ker streljanje iz transporterja ni prenehalo, je ustrelil še enkrat. Po tem 

strelu je streljanje iz tega transporterja prenehalo. Pri tem sta bila dva vojaka JLA takoj mrtva, 

tretji pa je padel pod streli iz avtomatskega orožja pripadnikov TO in SEM. Iz preostalih dveh pa 

so vojaki še naprej iz vsega orožja obstreljevali položaje pripadnikov TO in SEM. Iz oklepnega 

transporterja za Nacetovo hišo so s protiletalskim topom streljali kar skozi avtobus, ki se je vnel. 

Prav tako se je vnelo tudi jedilno olje v avtocisterni, ki je povzročilo velik požar, ki se je razširil 

še na  Gregčevo hišo in gospodarsko poslopje.  Omenjeni transporter se je med bojem poskušal 

premakniti na bolj ugoden položaj, a je za Nacetovo hišo zapeljal na betonsko ploščo na greznici, 

ki tolikšne teže ni vzdržala, zato ni bil več sposoben za premik (glej Švajncer 1993: 112–113 in 

Urmaš, Gregorič v Stražar 1993: 671, 674). 

 

Poveljnik voda zaščitne čete iz Domžal, Janez Gregorič, je med spopadom opazil tretji 

helikopter, ki je letel mimo bojišča in se zasukal proti Mengšu. Menil je, da bo vojake 

diverzantskega odreda JLA odložil na Mengeškem polju, nekje pri Jabljah. Da bi preprečil napad 
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vojakov JLA v hrbet pripadnikom TO in SEM, je svojo skupino prerazporedil na hrib Onger (glej 

Stražar 1993: 671). 

 

Po uspešnih zadetkih s protioklepnim sredstvom RNMM ARMBRUST so se kmalu vdale 

posadke dveh oklepnih transporterjev in vozila za zveze. Vozilo za zveze je bilo uničeno, dva 

oklepna transporterja premagana. Miličniki so največ napadali z dvorišča Gregčeve hiše, kjer so 

imeli dobro kritje zase in za ujetnike21 (glej Stražar 1993: 671–673 in Švajncer 1993: 112–113). 

 

Že med samim spopadom je prihajalo do predaje posamičnih vojakov JLA iz sestave posadk 

oklepnih transporterjev pripadnikom SEM in TO. Iz dokumentarnega gradiva Bitka v Trzinu 

(1991 in 2001: videokaseta) je razbrati, da se je prvi vojak JLA predal ob 19.24 uri. 

 

Boj v Trzinu je trajal slabo uro, potem je bilo slišati le še posamezne strele (glej Urmaš v Stražar 

1993: 672). To dejstvo potrjuje tudi ura na video posnetku dokumentarnega gradiva Bitka v 

Trzinu (1991 in 2001: videokaseta), ki kaže 19.38.  

 

Ko je streljanje potihnilo, vendar še pred koncem borbenih aktivnosti, so se s kraja spopada 

umaknili pripadniki SEM, ki so odšli na novo nalogo. Za njimi so se s položajev umaknili tudi 

kamniški teritorialci, ki so se vrnili na zborno mesto v Mekinje (glej Stražar 1993: 672 in Kvas 

2001: 87–88). 

 

Ranjenim armadnim vojakom so pripadniki TO že med potekom spopada nudili prvo pomoč in 

jim omogočali prevoz z reševalnimi vozili v Klinični center v Ljubljano22. Pred Gregčevo hišo je 

že med spopadom pripeljalo pet reševalnih vozil, tri manjša in dve kombinirani vozili. Prvo 

reševalno vozilo je pripeljalo ob 18.58 uri (glej Končan v Stražar 1993: 671–672 in Švajncer 

1993: 113). 

 

Po končanem spopadu je kapetan Bojan Končan dokumentiral razmestitev bojnih enot JLA, TO 

in SEM ter označil pomembnejše dogodke, ki so se zgodili med potekom spopada. Prav tako je 

na karti vrisana smer umika vojakov diverzantskega odreda JLA ter njihov položaj v bližnjem 

gozdu, dopoldne naslednjega dne, dobrih 100 m od Koritnikove hiše, v kateri so prenočili. 
                                                 
21 Intervju s pripadnikom policije št. 2. Le–ta je potrdil navedbe Stražarja in Švajncerja o sprejemu vojakov JLA, ki 
so se začeli predajati. Nekatere od teh so po odhodu s kraja spopada tudi odpeljali s seboj in jih predali na različnih 
postajah milice v Ljubljani. Med drugimi tudi vojaškega obveznika iz Maribora. 
22 Intervju z Jožetom Kosmačem. V pogovoru z njim sem izvedel, da so bili iz Zdravstvenega doma Domžale 
prisotni zdravnik dr. Marko Frangež, dr. Mojca Zajc–Kraševec in dr. Matija Goršek. Voznika reševalnih vozil sta 
bila Marjan Kveder iz Prevoj in Stane Starin iz Češenika. 



 50

 
Skica 3.3.2.6: Položaj enot in premiki po spopadu. Razmestitev bojnih enot JLA, TO in SEM ter 
označbe pomembnejših dogodkov v Trzinu zvečer 27. junija 1991. Smer umika vojakov 
diverzantskega odreda JLA in njihov položaj v Depali vasi, dopoldne naslednjega dne. Načrt je 
izdelal kapetan Bojan Končan. 

 
Vir: glej Stražar 1993: 672. 

 

 

3.3.3  Po končanem spopadu 

 

Streljanje se je poleglo okrog 20.30 ure, ko so se vojaki diverzantskega odreda JLA umaknili 

proti Depali vasi. Kapetan Bojan Končan je okrog 20.45 ure odšel v štab poročat o dogodkih v 

Trzinu (glej Končan, Mihalič v Stražar 1993: 670–671). 

 

In kakor je v svoji analizi naknadno zapisal poveljnik 1. okb, Danilo Radovanović (1991: 4), so 

lahko žalostni epilog enote JLA, ki je ostala na barikadi v Trzinu, poslušali preko javnih medijev, 

natančneje radia. 

 

Dan se je prevesil v noč in začelo se je temniti, med drugim tudi zato, ker se je pripravljalo k hudi 

nevihti. Poveljnik voda zaščitne čete iz Domžal, Janez Gregorič, je pripadnike voda, ki so od 

vseh sodelujočih enot v spopadu edini še vztrajali na kraju spopada, na prihajajočo noč pripravil 
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tako, da jih je razporedil na nove položaje in sicer višje, na obrobje hriba Onger. Sam pa se je 

skupaj s še štirimi teritorialci podal na bojišče, kjer so pobrali orožje, ki je ležalo na cesti in v 

dveh oklepnih transporterjih (glej Gregorič v Stražar 1993: 672). 

 

Pri tem je naletel na posadko v tretjem oklepnem transporterju, ki je obtičal za Nacetovo hišo. 

Pripadniki TO in SEM pa je med bojem niso prisilili k vdaji. Ko je streljanje pojenjalo, so se 

vojaki, da bi bili varni pred pripadniki TO in močnim deževjem potuhnili in ostali v oklepnem 

transporterju. Bilo jih je devet. Z njimi je bil še poveljnik oklepno mehaniziranega voda, višji 

vodnik Tomislav Bakračević. Poveljnik voda zaščitne čete iz Domžal, kapetan Janez Gregorič, se 

je z njim in vojaki začel pogajati o predaji. Pri pogajanjih je bil nekaj časa navzoč tudi domačin 

Jakob Franjič (glej Gregorič v Stražar 1993: 676). 

 

V intervjuju je polkovnik Miha Butara23 povedal, da je od občanov krajevne skupnosti Trzin 

dobil obvestilo, da je na kraju spopada ostal nepoškodovan oklepni transporter JLA s kompletno 

posadko. V zvezi s tem je nato izdal ukaz kapetanu Mahniču, poveljniku 55. Obm ŠTO, da 

ustrezno ukrepa s silami TO na kraju in naj zajamejo preostale vojake JLA. 

 

Okrog 21. ure je dežurni postaje milice v Domžalah obvestil 55. Obm ŠTO Domžale, da se v 

Trzinu še vedno nahajajo zajeti vojaki JLA. Sporočilo je omenjalo vojake, ki so se predali 

pripadnikom SEM pri Gregčevi hiši, le–ti pa so jih tam tudi pustili. Medtem so jih domačini kar 

sami prepeljali na postajo milice v Črnuče. Ukaz, naj gre po zajete vojake, je ponovno dobil 

kapetan Bojan Končan (glej Stražar 1993: 676 in Švajncer 1993: 113). 

 

V zvezi z zgoraj omenjenimi vojaki JLA, ki so se predali pripadnikom SEM in jih le–ti niso vseh 

odpeljali s seboj, je novinar časnika Delo, Vinko Vasle (1991) v svojem članku "Kratko poročilo 

o smrti" zapisal: 

Stečem nazaj na dvorišče. Pri štirih zajetih vojakih JA kakšnih pet možakarjev. Kaj bomo 

zdaj? Kje so teritorialci? Iz hiše kličem 92. Povem, kje sem, kdo sem. Pošljite nekoga po 

fante, mi res ne vemo, kaj naj storimo. Pravijo, da bo že nekdo prišel, da naj počakamo. 

Po pol ure nič, kličem še enkrat. Že pridejo, pravi glas na drugi strani.  

Spet nikogar. Domačina vprašam, kje je najbližja postaja milice. V Črnučah, pravi. Kdo 

ima avto? Nihče. Potem mi nekdo pravi, da ima malo više parkiran avtomobil. Dva bi 

lahko peljal. Stečem sto metrov med hišami in nekoga poprosim, če bi nas odpeljal do 

                                                 
23 Intervju s polkovnikom Miho Butaro. 
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Črnuč. Pa je varno? vpraša. Je, mu zagotovim. Fantje so mirni. Potem se odpeljemo. 

Tam čakamo slabi dve uri, da pridejo policaji iz Ljubljane. 

 

Kapetan Bojan Končan je vzel s seboj še Edvarda Goloba in Dušana Mihaliča, na dvorišču pa se 

jim je pridružil še Domine Koritnik iz Domžal. Kapetan Končan jim je med potjo razložil, da je 

njihova naloga zajete vojake JLA pripeljati v štab. Pripeljali so se do prvih tovornjakov v 

barikadi pri gasilskem domu. Od tu so pot nadaljevali peš ter z naperjenim orožjem proti mestu 

spopada. Ker je bilo temno in še deževalo je, niso videli ne oklepnih transporterjev, ne zajetih 

vojakov JLA. Streljanja ni bilo več, med potjo pa so videli le nekaj civilistov ter pred cvetličarno 

ogenj. Gregorič, ki se je pred tem pogajal s posadko v oklepnem transporterju, ni vedel, kdo 

prihaja, zato se je raje odmaknil in si poiskal kritje (glej Stražar 1993: 676). 

 

Ko so bili kapetan Končan, Mihalič in Koritnik, ne da bi vedeli za nevarnost, pred oklepnim 

transporterjem s posadko, je nekdo iz kabine sprožil rafal nad njihovimi glavami. Skočili so v 

kritje, za bližnji tovornjak. Očitno jih ni poskušal zadeti, ampak samo opozoriti nase. Šele takrat 

so ugotovili, da je ta oklepni transporter med spopadom ostal popolnoma nepoškodovan s 

kompletno posadko, ter da vojaki še zmeraj čakajo na za njih ugoden razplet dogodkov (glej 

Koritnik, Mihalič v Stražar 1993: 676 in Švajncer 1993: 113). 

 

S posadko v oklepnem transporterju in njihovim poveljnikom je kapetan Končan pričel 

pogajanja, ne vedoč za predhodna pogajanja med posadko transporterja in kapetanom 

Gregoričem. Povedal jim je, kakšna usoda je pred tem doletela njihove vrstnike iz drugih dveh 

oklepnih transporterjev in vojake diverzantskega odreda JLA, ter da nima nobenega smisla, da 

nasprotujejo vdaji. Pogajanjem sta se medtem pridružila tudi kapetan Janez Gregorič in domačin 

Jakob Franjič. Prisotnih je bilo seveda tudi nekaj drugih teritorialcev in civilistov, ki so vojakom 

JLA prinesli vodo in hrano. Poveljnik preostalega oklepnega transporterja, višji vodnik, Tomislav 

Bakračević, je v vdajo privolil šele okoli 22.30 ure. Tako se je v Trzinu predalo še zadnjih devet 

vojakov in njihov poveljnik (glej Stražar 1993: 676 in Švajncer 1993: 113). 

 

Pripadniki TO so pobrali orožje, zaklenili oklepne transporterje in odpeljali s seboj vozilo za 

zveze. Zajete vojake so s tovornim vozilom prepeljali v prostore 55. Obm ŠTO v Domžale in jih 

namestili v sejni sobi občinske skupščine. Nato so jim priskrbeli suho perilo in obleko, hrano in 

pijačo. Čeprav so bili tudi teritorialci premočeni, je bilo suhih oblačil samo za zajete vojake JLA 

(glej Stražar 1993: 677). 
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Med razlogi, zakaj je v Trzinu prišlo do oboroženega spopada, sta med drugimi tudi dva, ki ju je 

zabeležil Stražar (1993: 666):  

Po pripovedovanju dr. Strusa, ki je ranjene vojake v ljubljanski bolnici operiral, so se 

oficirji že odločili za predajo, a so jim bližajoči se helikopterji namero preprečili. Drugi 

razlog pa je mogoče zaključiti iz besed armadnega oficirja Končanu. Vladimir Stanič iz 

Kamnika se spominja, da mu je armadni oficir, s katerim sta se poznala že od prej, rekel: 

"Bojane, pa vi nečete pucati, Slovenci niste takvi." 

 

Po uničenju dveh oklepnih transporterjev JLA so se vojaki diverzantskega odreda JLA iz 

helikopterskega desanta umaknili proti Depali vasi. Poveljeval jim je kapetan Duško Popović. 

Zajela jih je okoli 12. ure naslednjega dne enota SEM (glej Švajncer 1993: 113, Drašček 2005: 

13–14 in Janša 1992: 174). 

 

Pripadniki TO, pod vodstvom Staneta Vavpetiča, so le–te opazili v grmovju in v jarku med 

Jermanovo hišo in strnjenim delom Depale vasi. Nekaj minut za tem sta od pimberške strani 

priletela dva helikopterja, nekateri trdijo, da so bili trije. Pripadniki TO so streljali na oba. Letela 

sta samo nekaj metrov nad tlemi, kar je pomenilo, da sta nameravala pristati, pobrati in odpeljati 

vojake JLA, ki niso bili zajeti. Tudi te naloge jima ni uspelo izvršiti, najverjetneje zaradi strelov 

na njiju s strani pripadnikov TO (glej Vavpetič v Stražar 1993: 675). 

 

Kako so videli potek dogodkov v Trzinu visoki častniki JLA, lahko razberemo iz kratke analize, 

ki jo je zabeležil in prevedel Vid Drašček (2005: 13), (priloga D): 

V zvezi z bitko v Trzinu piše v svoji analizi načelnik štaba 1. okbr, podpolkovnik Nikola 

Bobič, naslednje (prevajam): "Desna kolona je brez večjih težav prispela na področje 

Trzina, kjer naleti na težke in neugodne cestne barikade v samem naseljenem mestu, na 

mostu, kjer je obvoz zaradi samega mostu in strmih bankin zelo težak. Tanki, ki so bili na 

čelu, so sebi delali prost prehod s porivanjem kamionov s tovorom in gradbenih strojev. 

To uspevajo tudi BVP 80, ki so bili neposredno za tanki. No, medtem tanki z vožnjo, eden 

za drugim po bankini, bankino poškodujejo tako, da zadnji trije BVP niso uspeli z vožnjo 

mimo barikade, oziroma se je prvi od treh zvrnil v kanal."  
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3.3.4  Človeške žrtve in materialna škoda, kot posledice spopada 

 

Mrtvi 

Helikopterski desant, ki ga je izvršila JLA, je imel za posledico 5 mrtvih. Od tega enega 

pripadnika TO Republike Slovenije, Edvarda Peperka, doma iz Kamnika in štiri vojake JLA na 

služenju vojaškega roka v 1. okbr: Slobodana Stojkoviča in Ratka Jovanoviča iz  Srbije, Dušana 

Peno iz Bosne in Hercegovine, po nacionalnosti Srba in Domagoja Sotinca iz Hrvaške (glej 

Drašček 2005: 13, Končan, Vrbančič v Stražar 1993: 674, Bakračevič 1991: 21 in Babič 1991: 

delovni zvezek). 

 

Vsi pokojni vojaki JLA so bili na služenju vojaškega roka pri VP (vojna pošta) 5312/6 Vrhnika. 

Po identifikacijskem postopku so jih prevzeli starešine JLA iz iste VP. (glej Franjič 1991: 2) 

 

Na podlagi zapiskov desetnika Babiča, ki so bili najdeni v enem od zajetih oklepnih 

transporterjev, ter dejstva, da je bilo naslednji dan od 27 vojakov diverzantskega odreda JLA, ki 

so izvedli helikopterski desant, zajetih 26, in da je bil eden od teh prejšnji dan ranjen in odpeljan 

v Klinični center v Ljubljano in na podlagi ugotovitev identifikacije trupel v Franjičevem 

poročilu Temeljnemu javnemu tožilstvu, lahko sklepam, da je mrtev vojak, ki se je znašel pri 

skupini vojakov diverzantskega odreda JLA, pripadal skupini iz oklepnih transporterjev in je med 

spopadom poskušal vzpostaviti stik s temi vojaki. Pri tem pa je bil zadet in je na kraju samem 

umrl. 

  

Šestindvajsetletni teritorialec Edvard Peperko je padel v boju okrog 18. ure 45 minut. Vojaki 

diverzantskega odreda JLA so ga z južne strani železniške proge od strani zadeli v prsa. Obležal 

je na Tomšelnovi njivi, ob Kmetičevi cesti, blizu križišča z glavno cesto pri Križišnikovi hiši, Za 

hribom št. 2 (glej Končan v Stražar 1993: 671 in Franjič 1991: 2). 

 

Za hudo ranjenega Peperka so poklicali rešilni avtomobil iz Domžal; z njim se je pripeljal tudi dr. 

Marko Frangež. Iz Trzina so Peperka odpeljali ob 19. uri 5 minut, a je že med prevozom v 

bolnico nekje na poti pri Šentjakobu umrl (glej Končan v Stražar 1993: 671 in Franjič 1991: 2).  

 

Bil je tudi edini padli pripadnik TO Ljubljanske pokrajine (glej Švajncer 1993: 106). 

 

V blokadi na mostu čez Pšato so padli trije vojaki JLA iz oklepnih transporterjev. Enega so rafali 

podrli, ko je zaradi vročine skočil iz kabine. Drugemu je ob zadetku iz protioklepnega orožja 
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RNMM ARMBRUST razneslo glavo, tretji je mrtev obvisel pri topu na kupoli, četrti je padel pod 

streli, medtem ko je tekel proti vojakom iz diverzantskega voda (glej Stražar 1993: 673–675). 

 

Enega mrtvega armadnega vojaka je domžalska pogrebna služba odpeljala ponoči okrog 11. ure, 

dva naslednje jutro ob 5.30 in tistega pri Kmetičevi hiši ob 9. uri dopoldne. Vsa štiri trupla so 

izročili sodni medicini v Ljubljani (glej Končan, Vrbančič v Stražar 1993: 673–674). 

 

Ranjeni 

Delo je 28. 6. 1991 zapisalo, da je bilo na kirurški oddelek UKC, dne 27. 6. 1991, pripeljano 14 

ljudi, ki so bili poškodovani v Trzinu med spopadom. Od tega je bilo 8 pripadnikov TO, 4 

pripadniki JLA in 2 civilista (glej Vojko Flegar v Sarnavsky 2001: 57). 

 

Med pripadniki TO sta bila Aleš Kodra (huje ranjen v glavo) in Miha Papler (lažje ranjen v desno 

stegno), oba iz zaščitne čete TO Domžale. En pripadnik SEM24 ter dva pripadnika JLA: načelnik 

za zveze v 1. okbr major Frane Radobuljac in vojak diverzantskega odreda JLA, oba lažje 

ranjena. Od civilnega prebivalstva je bil lažje ranjen (v nogo), Vinko Jerman iz Depale vasi (glej 

Stražar 1993: 672–674, Švajncer 1993: 112–113 in Drašček 2005: 12).  

  

Že ob prvem rafalu iz oklepnega transporterja na mostu so drobci krogle, ki so se odbili od 

Gabrovškove hiše Za hribom 2, Aleša Kodra nevarno zadeli v glavo. Miha Papler pa je bil lažje 

ranjen v desno stegno. V bolnici so zdravniki ugotovili, da so 25–letnega Aleša Kodra nevarno 

ranili trije drobci krogle in te ima še zmeraj v glavi. Iz nezavesti se je zbudil šele nekako po štirih 

mesecih. Njegovo zdravje je bilo dolgo kritično, vendar se je po polletnem zdravljenju v bolnici 

vrnil k svoji družini. Kovinski drobci so mu poškodovali živčevje in je ostal slep (glej Stražar 

1993: 672–673 in Švajncer 1993: 112–113). 

 

Miha Papler je šele pozno ponoči, ko se je vrnil z bojišča, opazil rano na nogi. Odpeljali so ga v 

domžalski zdravstven dom, kjer so mu iz noge odstranili drobec krogle. Na magistralni cesti, pri 

barikadi iz črnuške strani, pa je bil ranjen pripadnik SEM (glej Stražar 1993: 672–673). 

 

Takoj po pričetku spopada, ko je bil strelski obračun najbolj srdit, je bilo lažje in težje ranjenih 

več vojakov JLA. Pripadnikom TO in SEM se je predalo sedem ali osem vojakov JLA, ki po 

                                                 
24 Intervju s pripadnikom policije št. 2. Le–ta je potrdil navedbe Stražarja in Švajncerja o ranjenem pripadniku SEM 
v spopadu in dodal, da je bil lažje ranjen v nogo, ter da ga je v KC Ljubljana odpeljalo reševalno vozilo SEM z 
zdravnikom. 
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poldrugi uri z maskami na obrazih in zaradi vročine niso več vzdržali v kabinah oklepnih 

transporterjev. Res, da so prvim ujetnikom nataknili lisice, drugim pa so roke zvezali in so morali 

na Gregčevem dvorišču precej časa ležati na tleh, a so bili tako miličniki kot teritorialci in 

domačini z njimi prijazni, saj so jim v stiski tudi pomagali. Vsem ranjencem so takoj po predaji 

nudili prvo pomoč. Težko ranjene vojake in teritorialce so že med bojem skozi Črnuče odpeljali v 

bolnico. Z zajetimi vojaki so se domačini pogovarjali in jim dali vode, nato pa so jih, po odhodu 

pripadnikov SEM s civilnim avtomobilom odpeljali na postajo milice v Črnuče (glej Stražar 

1993: 673). 

 

Med ranjenimi pripadniki JLA sta bila tudi oba častnika, major Frane Radobuljac in kapetan 

Rade Popović. Radobuljca so najprej odpeljali na postajo milice v Črnuče, nato pa v Klinični 

center v Ljubljano. S 1. julijem 1991 je uradno prestopil v TO (glej Radobuljac v Remškar 2007: 

65–66). 

 

Okrog sedme ure zvečer so vojaki diverzantskega odreda JLA streljali na Vinka Jermana v 

Depali vasi, ki je šel z balkona v kuhinjo. Krogla je Vinku prestrelila gleženj (glej Jerman v 

Stražar 1993: 674 in Franjič 1991: 1). 

 

Zajeti vojaki JLA 

Takoj po končanem spopadu, ko so se slišali še posamični streli in so pripadniki SEM zapustili 

prizorišče spopada, so s seboj odpeljali tri pripadnike JLA, in sicer enega vojaka iz Maribora, 

Albanca iz Kosova in častnika, Hrvata iz Splita25. Na dvorišču so za njimi ostali še štirje vojaki 

JLA, katere je avtor skupaj z domačinom odpeljal do Črnuč, kjer so jih nato prevzeli miličniki iz 

Ljubljane (glej Vasle 1991: Delo).  

 

Devet vojakov in en podčastnik iz tretjega oklepnega transporterja so se predali pozno zvečer 

kapetanu Bojanu Končanu. Skupaj je bilo tako po zbranih podatkih zajetih 17 pripadnikov JLA. 

 

Zajeti civilisti s strani JLA 

Tri civiliste so vojaki diverzantskega odreda JLA zajeli kot talce, in sicer brata Vlada in Iztoka 

Seničar ter soseda Camara Jantulaj, ko so v Trzinu izstopili iz vlaka. Odvedli so jih v smeri 

Depale vasi. Od Jantulaja in Iztoka Seničarja so zahtevali, da mrtvega vojaka preneseta do bližnje 

Kmetičeve hiše, ranjencu pa priskrbita rešilni avtomobil in zdravniško pomoč. Vlada Seničarja so 

                                                 
25 Intervju s pripadnikom policije št. 2. Le–ta je potrdil navedbe Vinka Vasleta. 
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vojaki diverzantskega odreda JLA obdržali za talca. Pri Kmetičevih sta fanta prosila pomoči. 

Ranjenca je odpeljal rešilni avtomobil, Vlada pa kljub temu niso izpustili. Vlada so kot talca 

odvedli po polju mimo Depale vasi proti hiši Vinka Jermana in Staneta Koritnika. To sta v Depali 

vasi v smeri posestva Pšata zadnji hiši (glej Seničar v Stražar 1993: 674–675 in Franjič 1991: 1). 

 

Okoli 11. ure ponoči so vojaki diverzantskega odreda JLA s talcem prišli v Koritnikovo hišo. 

Hišo so razdejali, nakit in druge dragocenosti pa odnesli. Okrog 4. ure zjutraj, to je bilo že v 

petek 28. junija, so vojaki hišo zapustili. Razdelili so se v tri oddelke. Vsak oddelek je odšel v 

svoje skrivališče. Skupina s talcem Vladom se je skrila v gozdu, komaj 10 metrov od Koritnikove 

hiše. Koritnikovi so se okrog 7. ure zjutraj vrnili domov ter o razdejanju v hiši obvestili postajo 

milice Domžale, katere miličniki so se pripeljali na kraj v dveh avtomobilih ter se pri njih dolgo 

zadržali. Okrog 10. ure je skupini, ki je dogajanje okrog Koritnikove hiše opazovala iz gozda in v 

kateri je bil Vlado, postalo sumljivo. Stekli so čez cesto ter se tako pridružili drugima dvema 

skupinama. Na Vlada so pri tem pozabili. Le–ta, pa je čez nekaj časa počasi in previdno odšel do 

Koritnikove hiše, kjer je vse povedal miličnikom (glej Seničar v Stražar 1993: 679–681). 

 

Okrog pol enajstih so se miličniki SEM začeli pogajati z vojaki diverzantskega odreda JLA o 

predaji. Medtem so helikopterji JVL vojake iskali pri Podgorici in Nadgorici, ne pa tudi v Depali 

vasi. Okrog pol dvanajstih so se vojaki le predali. Miličniki so tako zajeli vseh 26 vojakov 

diverzantskega odreda JLA, eden pa je, kot smo že omenili, padel na južni strani železniške 

postaje (glej Stražar 1993: 681). 

 

Ta podatek je samo delno pravilen. Kot sem že zgoraj navedel, sem na podlagi virov (Babič, 

Franjič) prišel do zaključka, da je bilo naslednji dan od 27 vojakov diverzantskega odreda JLA, 

zajetih 26, eden je bil ranjen in odpeljan v Klinični center v Ljubljano že dan prej. To pa potrjuje 

tudi identifikacija trupel in zapis v poročilu Temeljnemu javnemu tožilstvu, ki trdi, da so vsi štirje 

mrtvi vojaki JLA pripadali isti VP5312/6 Vrhnika. 

 

Materialna škoda 

V nedeljo, 30. junija je Janez Jemc–Vesel iz Trzina z rotacijsko traktorsko kosilnico kosil na 

svojem travniku. Pri tem je sprožil še neaktiviran izstrelek iz protioklepnega sredstva RNMM 

ARMBRUST, ki ga je Mihalič med spopadom odvrgel. Eksplozija je kosilnico zelo poškodovala, 

človeških žrtev pa ni terjala (glej Trojanšek v Stražar 1993: 682). 
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Materialna škoda kot posledica spopada v Trzinu je nastala na stanovanjskih hišah Janeza 

Žnidaršiča, Marije Lotrič, Andreja Ručmana, Marije Kepic, Gobrovška, Pirnata, na cvetličarni 

Zvonke Žnidaršič, gospodarskih poslopij Feliksa Tavčarja in Janeza Žnidaršiča in avtobusni 

postaji, last Krajevne skupnosti Trzin. V Depali vasi pa na poškodovani hiši Staneta Koritnika in 

Majde Jerman. Največ škode je torej bilo v Trzinu. V občini Domžale je nastala škoda na 

poslopjih, kmetijskih površinah, cestah in uničenih motornih vozilih, znašala skupaj 2,477.640 

SIT (glej Arhiv SO Domžale v Stražar 1993: 681 in Franjič 1991: 2). 

 

Vojni plen 

Ob materialnih sredstvih in osebni oborožitvi vojakov JLA, so bila v spopadu zajeta tudi 3 bojna 

vozila pehote M–80 in vozilo za zveze, ki so jih nato pripadniki TO očistili, jih opremili s 

slovensko zastavo, znakom in napisom TO  ter jih pripravili za nadaljnje bojevanje. V nedeljo, 

30. junija, pa so jih odpeljali v Ljubljano za obrambo glavnega mesta (glej Švajncer 1993: 238 in 

Stražar 1993: 676, 681). 

 

 

3.3.5  Posledice spopada za nadaljnji vojaški položaj OS Slovenije v okolici Ljubljane 

 

Janez Janša (1992: 173), minister za obrambo, je v spominih na kritične trenutke v knjigi Premiki 

zapisal:  

"Končno! In kot da je nekdo obrnil peščeno uro, so začele z vseh koncev deževati novice  

o novih zadetih helikopterjih. Dva so zadeli v Trzinu, enega celo s protioklepnim 

orožjem. Boji so se razmahnili zlasti na Dolenjskem, Vzhodno štajerskem in v Ljubljanski 

pokrajini. "  

 

Iz teh besed je jasno, da spopad v Trzinu z JLA ni imel pozitivnih psiholoških posledic samo za 

nadaljnji vojaški položaj oboroženih sil Slovenije v okolici Ljubljane, ampak tudi za oborožene 

sile celotne Slovenije. 

 

Takratni poveljnik 5. PŠTO polkovnik Miha Butara26 je posledice zmage v Trzinu, za nadaljnji 

vojaški položaj oboroženih sil Slovenije v okolici Ljubljane, ocenil: 

Ta vojni uspeh, se mi zdi, da je dal vsem skupaj strahotno veliko energijo. Tisti, ki smo 

dobro poznali ognjeno in bojno moč armade, smo bili na nek način navdušeni nad tem 

                                                 
26 Intervju s polkovnikom Miho Butaro. 
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uspehom. Po drugi strani pa smo bili pa prepričani, da bomo ta cilj, zaradi katerega smo 

tudi bili delujoči, dosegli. Da bomo obranili Slovenijo pred to agresijo, ki smo jo pa pred 

tem vsi pričakovali. Na koncu koncev, smo se mi tudi pripravljali za to, da obranimo 

Slovenijo pred vsakršno agresijo. Tudi pred agresijo s strani JLA, in to nam je uspevalo. 

Ta akcija pa nas je dejansko napojila, mislim, da vse v Sloveniji, z novo energijo, novimi 

močmi in res je, da se je kontingent prostovoljcev v TO, po tem, povečal. Mi smo imeli v 

Sloveniji, še posebej pa v Ljubljani, prva dva dneva katastrofalno mobilizacijo. Po bitki v 

Trzinu se mi pa zdi, da je popolnitev skokovito narasla. Da so se  tisti, ki so ostali doma, 

tudi zaradi tega odločili, da so prišli. Ljudje so videli, da smo odločni, da stojimo na 

obrambi slovenskih pozicij. Armada pa je videla, da se z nami ni za igrat, da smo 

pripravljeni na vse! Tu smo mi dobili strahotno psihološko prednost in ugotovilo se je, 

da je armada ranljiva. Da je sistem, ki ga lahko zlomimo in smo ga tudi zlomili. 

 

V pogovoru s polkovnikom Milošem Šoncem27 sem izvedel, da je imel izid spopada izjemen 

psihološki vpliv na pripadnike TO v celotni Ljubljanski pokrajini, saj je borcem dal vedeti, da 

tudi tako mogočna armada, kot je to bila JLA, ni nepremagljiva. Predvsem je to vplivalo na dvig 

samozavesti pripadnikov TO. Ta zmaga v Trzinu je pomenila, da se tudi z obstoječimi sredstvi in 

oborožitvijo TO lahko uspešno postavi po robu enotam, ki so se znašle blokirane na prometnih 

poteh po Sloveniji ali v vojašnicah in postojankah (karavlah). Ta zmaga je bila prikaz ranljivosti 

nasprotnika, kljub njegovi prednosti v tehniki. Poveljujočemu kadru pa je to dalo misliti, da 

nevarnost preži tudi iz smeri, na katere pred tem niso računali, da grožnja JLA ne prihaja samo iz 

novomeške in zagrebške smeri, ampak tudi iz notranjosti Ljubljanske pokrajine oz. iz Vrhnike, iz 

1. okbr, ki lahko udari na katero koli stran po Sloveniji, če ji tega ne bi bili preprečili že v sami 

vojašnici. Humano ravnanje z zajetimi vojaki v Trzinu je potrdilo vrednote pripadnikov TO, ki so 

s tem dokazali, da spoštujejo mednarodno humanitarno pravo in njegove konvencije, ki 

opredeljujejo ravnanje z vojnimi ujetniki.  

 

V nadaljevanju je sogovornik omenil tudi vpliv medijev, predvsem radia in televizije, na dvig 

morale med pripadniki TO in njihovimi poveljniki:  

Sprotno poročanje o Trzinskem dogajanju v javnih medijih (radio, televizija) je imelo za 

posledico tudi lažje, hitrejše in pravilnejše ukrepanje posameznih poveljnikov v trenutni 

situaciji.  

  

                                                 
27 Intervju s polkovnikom Milošem Šoncem. 
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Prav tako je imel izid spopada pomemben vpliv na nadaljnji potek aktivnosti JLA v Sloveniji. 

Zaradi odločilnih posegov TO in milice, zaradi uspešnega bojnega delovanja v Trzinu, kot trdi 

polkovnik Butara28, si JLA namreč ni dovolila ali ni upala iz vojašnic. Morda je čakala samo 

ugodnejših odzivov iz drugih krajev Slovenije ali bolj sistematičnega skupnega delovanja, ki bi 

bilo podkrepljeno z delovanjem enot iz zaledja, oz. iz zagrebškega armadnega območja. 

 

O tem nazorno priča tudi naslednji opis Nanuta (2002d: 247): "Poleg cestnih blokad so enote JLA 

po 27. juniju morale spoznati, kakšni so učinki bočnega protioklepnega in protipehotnega 

bojnega delovanja. Branjene cestne blokade in hkratno bojno delovanje enot TO in milice je 

zmanjšalo dinamičnost nasprotne strani do takšne mere, da so marsikje postali mirujoča tarča s 

komaj omembe vredno obrambno možnostjo." 

 

Aktivnosti JLA po tem dogodku niso bile več tako intenzivne in samozavestne, kot pred njim. 

Vojaški vrh JLA je moral sprejeti dejstvo, da so oklepno mehanizirane enote še kako ranljive v 

spopadu s protioklepnimi sredstvi, ki so jih imele oborožene sile Slovenije, ter da so se Slovenci 

resnično pripravljeni boriti za zmago in uveljavitev samostojne države, ne glede na morebitne 

posledice in žrtve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Intervju s polkovnikom Miho Butaro. 
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4.       POROČANJE TAKRATNIH MEDIJEV O SPOPADU 

 

Tega dne je Sekretariat za informiranje (glej Sarnavsky 2001: 55), podal naslednjo informacijo za 

javnost: 

Danes zjutraj ob 02.uri in 45 minut so deli 1. in 2. bataljona oklepne brigade na Vrhniki, 

sestavljeni iz 40. tankov in dvajsetih transporterjev, krenili proti Ljubljani. Na poti so jih 

enote TO in organov za notranje zadeve skušale ustaviti z nenasilnimi sredstvi. 

Blokade so napredovanje enot, ki sta se razdelili na dve koloni, upočasnile, niso pa jih 

zaustavile. Pri tem so tanki ob prebijanju posameznih blokad povzročili veliko 

materialno škodo na vozilih. Koloni sta se usmerili po ljubljanskih obvoznicah proti 

letališču Brnik. V središče Ljubljane se nista skušali prebiti. 

Za obrambo mesta Ljubljane so bile aktivirane enote teritorialne obrambe in milice in se 

razporedile na obrambne položaje. 

 

 

4.1     Poročanje v tiskanih medijih 

 

V publikaciji Vojna v Sloveniji (1991: 57), ki jo je izdalo Mednarodno tiskovno središče v 

Ljubljani, je bil zapisan naslednji stavek pod datumom 27. junij: "V Trzinu pri Ljubljani je JA 

izvedla helikopterski desant. V spopadu med JA in TO so življenje izgubili štirje vojaki in en 

civilist." 

 

Časnik Delo je o jutranjem dogajanju v Trzinu poročal naslednje: 

27.6.1991 ob pol petih je neznanski hrušč prebudil Trzin. V blokadi je bilo uničeno veliko 

vozil: vlačilec podjetja Viator, cisterna Transjuga, avtobus Kompas Hertz, Mercedes 

kombi iz Mengša, policijski golf, tovornjak iz Celja, ki je prevažal izdelke Gorenja 

(pralni stroji so se razsuli po cestišču). Po vsej širini štajerske magistrale stojijo 

transporterji. Eden ima zmleto gosenico (glej Nevenka Škrlj v Sarnavsky 2001: 55). 

 

Dva dni po spopadu v Trzinu, 29. 6. 1991, je bil v Delu objavljen naslednji članek: 

Pripadniki specialne enote milice so danes nekaj pred 13. uro pri Depali vasi v gozdičku 

zajeli približno 20 specialcev, vojakov JA, ki so se 27. 6. 91 popoldne izkrcali iz 

vojaškega helikopterja, s katerim so se pripeljali pomagat vojakom JA, ki so bili 

obkoljeni v cestni blokadi v Trzinu. Vojaki so se po spopadu s specialci milice in 
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pripadniki TO umaknili in potuhnili v bližnjem gozdičku, kjer so jih ob 10.30 min. odkrile 

enote milice. Vdali so se šele ob 13. uri (glej Ž. H. v Sarnavsky 2001: 57). 

 

 

4.2     Poročanje RTV Slovenija 

 

Novinar RTV, Tone Smolnikar, je za TV Dnevnik, dopoldan na dan spopada, poročal naslednje: 

Čeprav so nekaj po osmi uri že po radiu objavljali, da je cesta Ljubljana – Celje odprta, 

pa smo sedaj, le nekaj minut pred pol enajsto, še vedno pred ogromnimi barikadami in 

seveda ukleščenimi tremi oklopnimi vojaškimi vozili. Ti trije tanki niso mogli prebroditi 

sicer precej nizke Pšate, eden od njih je seveda obtičal v vodi in tako je trojica oklopnih 

vozil ostala tu v Trzinu. Domačini in seveda vsi, ki so zadolženi za to, še vedno 

okopavajo okoliške dovozne in odvozne poti. Za nekaj trenutkov so organizatorji oziroma 

vsi tisti, ki skrbijo za red na tem območju, skušali spustiti promet na tej cesti. Ko so 

vojaki slišali, da se tovornjaki umikajo osebnim avtomobilom, so seveda tudi vojaki takoj 

dobili ukaz, da so vžgali motorje oklopnih vozil. Ne vemo sicer, kaj se bo v tem trenutku 

še dogajalo, upajmo, da bo tudi ta spor na tej glavni cesti razrešen kaj kmalu (Bitka v 

Trzinu 1991: videokaseta). 

   

Novinar RTV, Vili Guček, je nato istega dne za TV Dnevnik, okrog 21. ure poročal: 

Ob 21. se vam javljamo s ceste med Domžalami in Šentjakobom, točneje s kraja 

Dragomelj, pri cestni zapori. Kraja, ki je približno 6 kilometrov oddaljen od Trzina. 

Prizorišča močnih spopadov med teritorialnimi enotami, milico in pa Jugoslovansko 

ljudsko armado. Poskušali smo sicer priti do samega kraja streljanja, vendar nam dalj, 

kot približno 200 metrov od prizorišča, ni uspelo priti. Zraven nas so sledovi rafalnih 

strelov. Slišimo posamezne strele. No ravnokar je pa mimo nas pripeljal tudi rešilni 

avtomobil z ranjencem. Kot smo izvedeli, je to vojak Jugoslovanske ljudske armade. Vse 

skupaj se je začelo tako, da so vojaki pristali s helikopterji z namenom, da poskušajo 

rešiti zajete vojake iz dopoldanskih blokiranih treh transporterjev, vendar zaenkrat jim to 

še ni uspelo. Od daleč sicer slišimo streljanje, se pravi boji še potekajo (Bitka v Trzinu 

1991: videokaseta). 

  

Naslednjega dne je novinar RTV, Tone Smolnikar, ponovno poročal iz Trzina in Depale vasi: 

Smo na poti v Depalo vas, vas med Trzinom in Domžalami. Pravo naključje je hotelo, da 

smo tu v Trzinu, kjer je še vedno zaprta cesta, točno 24 ur po včerajšnjem javljanju s 
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tega mesta. Še vedno številni ljudje tu, domačini, ne morejo pozabiti sinočnega 

streljanja, sinočnega napada vojakov in oficirjev Jugoslovanske armade. Slišimo tu v 

kabini tovornjaka, še vedno radio dela. Poslušamo poročila. Pravkar se novinarji radia 

javljajo z Brnika, oziroma poročajo o napadu letal na Brnik. Mi pa seveda naprej med 

ljudi, ki so doživeli sinoči pravo katastrofo, pravo vojno. Ko so se domačini zjutraj vrnili 

v hišo, so imeli kaj videti. Prestreljene ključavnice, razbita stekla, vlomljena vrata, ob 

vhodu raztrošen solzivec, ki ga je bilo čutiti še ves dan. Znotraj pa, prave razvaline. Vse 

razmetano, zasvinjano, odprti vsi predali, iz omar raztrošeno perilo, obleke, pa ničesar 

na svojem mestu v kuhinji, shrambi. Pobrali so hrano, pijačo. Jasno je bilo, da so vse to 

ponoči naredili vojaki. Očitno po tistem strahovitem streljanju v Trzinu in tu v Depali 

vasi. Sosed Staneta Koritnika, kjer smo bili z našo ekipo nekaj ur ujetniki, je pred 

streljanjem sina še rešil. Sam je dobil strele v nogo. Ko smo iz Trzina nadaljevali pot 

proti Depali vasi in se približali hiši Staneta Koritnika, pravzaprav nismo vedeli, kam se 

podajamo. Čez nekaj minut smo v grmovju zagledali nekaj ljudi in seveda v tistem 

trenutku je bilo že jasno, da je v neposredni bližini nekaj deset vojakov Jugoslovanske 

armade. Specialci in teritorialci so jih sredi dopoldneva stisnili v obroč, v jarek. Dobro 

uro smo jih opazovali skozi okna. Najprej smo jih našteli nekaj nad deset. Po vseh 

pripravah je naša stran predlagala pogovore. Težko so se na nekaj sto metrov razumeli, 

končno so vojaki v grabnu dojeli, da so obljube, da streljanja ne bo, resne. Komandant je 

s pomočnikom prišel na čistino, na pogajanja. Zatem vrnitev k svojim, čez dobre četrt ure 

skupina za skupino. Orožje in opremo zlagajo na kup. Domačini izmučenim vojakom 

postrežejo s pijačo, ki so jo še imeli, in ki je vojska ni odnesla že ponoči (Bitka v Trzinu 

1991: videokaseta). 

 

Iz izjav polkovnikov Butare in Šonca, sem ugotovil, da so pomembno vlogo pri dvigu morale v 

vrstah TO odigrali tudi takratni mediji. Saj je bila osrednja tema dogodkov 27. junija in 

naslednjega dne v medijih, prav spopad pripadnikov TO in milice z vojaki JLA, ki so bili 

blokirani na mostu čez Pšato v Trzinu in vojaki protidiverzantskega odreda JLA, ki so jih 

poskusili rešiti iz nastale situacije. Nekoliko primarno vlogo v tem poročanju, sta imela televizija 

in radio. Radio je bil tisti medij, ki je novice posredoval poslušalcem že med samim dogajanjem, 

ko je borba pravzaprav še potekala. Televizija pa ima to prednost pred ostalimi mediji, da je 

posledice spopada v Trzinu gledalcem predstavila s sliko, ki ima močnejši učinek na gledalce, kot 

samo izgovorjena ali pa napisana beseda.  
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Mediji so z uporabo  izrazov, kot so: "tanki" namesto oklepni transporterji; "niški specialci" za 

vojake protidiverzantskega odreda JLA, ki so bili vojaški obvezniki; prikazovanjem razdejanja po 

spopadu v Trzinu in drugod, ujetih, ranjenih in mrtvih vojakov JLA ter poudarjanjem humanega 

ravnanja pripadnikov TO in milice z zajetimi, ranjenimi ali mrtvimi, izdatno prispevali k dvigu 

morale in pripravljenosti za sodelovanje v osamosvojitveni vojni med teritorialci in civilnim 

prebivalstvom na celotnem slovenskem ozemlju in ne samo v Ljubljanski pokrajini.  

 

Da to res drži, potrjuje tudi ugotovitev zgodovinarja Karla Nanuta (2002b: 29):  

Za takšno visoko stanje morale v vrstah TO so bili v veliki meri zaslužni tudi mediji in 

osrednji informacijski center v Ljubljani. Ta je zelo veliko prispeval k informiranju in 

motiviranju vseh, ki so sodelovali v vojni ali pa bili z njo kakor koli povezani. 

Informacije so sproščale energijo in iniciativnost ljudi. Vse to je prispevalo k 

dinamičnosti oziroma odporu vseh potencialov na vsem slovenskem ozemlju.  

 

Poročanje medijev in nastopi Jelka Kacina na televiziji so dokaz uspešnega in učinkovitega 

informacijskega bojevanja v času osamosvajanja Slovenije. 
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5.       SKLEP IN VERIFIKACIJA HIPOTEZ 

 

Kot je zapisal Drašček (2005: 13), je bila to: 

"Ena najpomembnejših bitk v slovenski osamosvojitveni vojni. Bila je prikaz enotne in 

usklajene zelo nevarne borbene akcije policije in TO ali pa TO in policije, da ne bo 

zamere. Trzin bi moral biti spoznaven kot predmet obravnave policijske in vojaške 

slovenske akademije, kot simbol strokovne, hrabre in enotne izvedbe akcije, z dosti 

močnejšim agresorjem, sploh pa v tehniki, kjer je JLA dejansko dobila lekcijo". 

 

"Še danes lahko zatrdim, da bi glede na nadaljnji razvoj dogodkov, brez specialne enote milice, 

veliko pripadnikov našega voda v Trzinu izgubilo življenje" (glej Kvas 2001: 87). 

 

Zmaga v vojni za obrambo Slovenije je bila vojaška. Slovensko samostojnost sta z orožjem 

obranili slovenska vojska in milica ter omogočili uspešno politično in mednarodno diplomatsko 

dejavnost za dokončanje vojne (glej Švajncer 2001). 

 

Med proučevanjem bojnih delovanj sem spoznal, da so se sile TO in milice razmestile skladno z 

oceno, ki je bila določena na strateški ravni. Tako so lahko izpeljale posebne taktične in 

operativne postopke ter manevre po vsej Sloveniji. Sile so bile razporejene v nekakšnem 

mrežnem sistemu, ki je omogočal hitro koncentracijo in dekoncentracijo sil TO ter milice brez 

pretiranih pohodov (glej Nanut 2002c: 28). Ti taktični in operativni postopki so bili uporabljeni in 

zelo nazorno prikazani tudi v primeru prihoda in odhoda enot v Trzin. 

 

 

Hipoteza 1: 

V spopadu sodelujoče enote oboroženih sil Slovenije, tako Slovenske milice kot Teritorialne 

obrambe, so imele enakovredno vlogo v vojaškem spopadu v Trzinu, ki se je končal v korist 

oboroženih sil Slovenije.  

 

Upoštevajoč opravljeno analizo pisnih in ustnih virov, ki so mi bili na razpolago, to hipotezo 

potrjujem.  

 

Analiza virov je potrdila domnevo, da sta bila na strani pripadnikov Teritorialne obrambe ključna 

elementa številčna premoč in lastna izbira prostora za obkolitveni manever. Pripadniki SEM so 

bili manj številčni, zato pa bolje oboroženi, zaščiteni in usposobljeni. Ti elementi, skupaj so 
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odločili izid oboroženega spopada. Prav tako je izredno pomembno vlogo v spopadu odigralo 

predvsem protioklepno sredstvo, s katerimi so bili oboroženi pripadniki SEM in za njegovo 

uporabo bolje izurjeni. Ob tem pa vojaki JLA niso imeli prostora, na katerem bi lahko razvili 

učinkovito obrambo. Imeli so samo zaščito oklepnih transporterjev, ki pa se je po uporabi 

protioklepnih sredstev pokazala bolj kot pomanjkljivost, kot prednost.  

 

Vsi ti elementi potrjujejo dejstvo, da so enote 55. Obm ŠT in SEM v tem spopadu imele 

enakovredno in pomembno vlogo za končni izid spopada, ki se je končal v korist takratnih OS 

Republike Slovenije. Na strani TO je bila izključno številčna premoč pehotnega orožja, ki sicer ni 

bilo učinkovito proti oklepu transporterjev, je pa ustvarilo zastrašujoč učinek trušča in množico 

izstreljenih krogel, ki so se vsule na vojake JLA v transporterjih in tiste iz protidiverzantskega 

odreda. Pripadniki SEM s protioklepnimi sredstvi so dodali samo še piko na "i", k vsemu temu 

hrupu pehotnega orožja in dokončno zapečatili usodo 3. mehaniziranega voda, mehanizirane čete, 

1. okb, 1. okbr. Zastrašujoč učinek pehotnega orožja TO in učinkovitost protioklepnega orožja 

SEM, sta tako skupaj in enakovredno opravila svoje poslanstvo in prisilila vojake JLA k vdaji. 

 

 

Hipoteza 2: 

Izid oboroženega spopada v Trzinu 27. junija 1991 je imel pomemben vpliv na nadaljnji potek 

aktivnosti JLA v Sloveniji in je okrepil vojaški položaj oboroženih sil Slovenije v širši okolici 

Ljubljane.  

 

Na podlagi ugotovitev po opravljeni analizi pisnih in ustnih virov, ki so mi bili na razpolago, tudi 

to hipotezo potrjujem.  

 

Analiza virov je potrdila domnevo, da je izid oboroženega spopada v Trzinu imel pomemben 

vpliv tako na nadaljnji potek aktivnosti JLA v Sloveniji, kot na vojaški položaj oboroženih sil 

Slovenije.  

 

Izid spopada je pomembno vplival na dvig morale in samozavesti pripadnikov TO pri izvajanju 

nadaljnjih aktivnosti, saj so se uspehi začeli vrstiti eden za drugim (npr. prisluškovalni center na 

Rožniku, skladišče TO v rokah JLA na Viču itd.). Pomembno vlogo pri tem so imeli mediji, ki so 

poročali o dogodku tako, da so sporočali poslušalcem, med njimi tudi tistim na različnih 

položajih po Sloveniji, da JLA ni nepremagljiva. Pozitiven učinek je imelo tudi poročanje o 

humanem ravnanju pripadnikov TO in milice do zajetih in ranjenih nasprotnikov. Zaradi 
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pomanjkanja sredstev zvez novica iz enote v enoto TO ni pripotovala po liniji poveljevanja, 

ampak so jo enote izvedele iz javnih medijev (radio, televizija). 

 

Prav tako je ta spopad opozoril poveljnike TO v Ljubljanski pokrajini, da jim nevarnost ne grozi 

samo iz smeri Novega mesta in Zagreba, ampak tudi iz enot JLA, ki so bile razmeščene znotraj 

Ljubljanske pokrajine. 

 

 

A vendar sem mnenja, da ne visoka morala, ne patriotizem na višku svoje moči, ne zavest, da se 

borijo za novo samostojno državo, ni bil razlog za uspeh v trenutku, ko je namesto besed in 

zdrave pameti spregovorilo orožje. Izid oboroženega spopada v Trzinu je odločilo orožje, ki je v 

tem primeru prvič na slovenskih tleh in v dejanski situaciji pokazalo svojo grozljivo moč in 

učinkovitost proti oklepnim transporterjem ter videne posledice le–tega. Svoj delež k izidu 

spopada je prispevala tudi premoč v moštvu, ki je iz vsega orožja, čeprav samo pehotnega, 

streljalo na vojake JLA. Psihološki učinek skupnega ognja je bil odločilen za poraz in vdajo 

vojakov JLA, ki so se znašli v tem ognju. To trditev potrjuje dejstvo, da so takoj po končanem 

spopadu prizorišče spopada najprej zapustili pripadniki SEM in nato še pripadniki TO, saj nihče 

od njih ni pričakoval, da bi po tolikšnem streljanju lahko v oklepnikih ostal še kdo živ. 
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Ljubljana, 7. in 8. 8. 2007. 

• Intervju z Jožetom Kosmačem, upokojenim delavcem SV. Trzin, 26. 7. 2007. 

• Intervju s polkovnikom Milošem Šoncem, zaposlenim v Slovenski vojski. Ljubljana, 2. in 6. 

8. 2007. 

• Intervju s pripadnikom policije št. 1, ki ne želi biti imenovan. Ljubljana, 18. 5. 2007. 

• Intervju s pripadnikom policije št. 2, ki ne želi biti imenovan. Ljubljana, 25. 7. 2007. 
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PRILOGE 

 

Priloga A: Kronološki pregled dogodkov 

 

Pred spopadom: 
 

26. junija  ura ni 

znana 

Poveljnik 1. okbr prejme od poveljnika 14. korpusa kuverto s poveljem, 

na kateri je pisalo, da se odpira ob 24.00. 

  24.00 Odpiranje povelja za premik 1. okb / 1. okbr na relaciji Vrhnika – 

Ljubljana – Brnik in zasedbe položajev na letališču Brnik. 

27. junija  01.00 Ukaz poveljnika 1. okbr poveljniku 1. okb, da s svojo enoto krene na 

relaciji vojašnica IC na Vrhniki – Ljubljana – Brnik.  

  02.40 1. okb zapusti vojašnico IC na Vrhniki in krene v smeri Ljubljane in 

Brnika. 

  03.30 O premiku tankov z Vrhnike je bil neuradno obveščen  načelnik 55. 

Obm ŠTO Domžale, kapetan Bojan Končan. 

  04.20 Desna kolona 1. okb je pripeljala pred barikado na mostu čez Pšato v 

Trzinu. 

  04.30 Tanki so prebili barikado in nadaljevali pot proti Brniku. Oklepnemu 

transporterju BVP M–80 se je snela gosenica, s tem je preprečil prehod 

ostalemu delu kolone. 

  06.30 55. Obm ŠTO Domžale iz več virov dobi obvestilo o premiku tankov z 

Vrhnike in blokiranih transporterjih na mostu v Trzinu. 

  11.20 Posredovan ukaz poveljnika 5. PŠTO v 55. Obm ŠTO Domžale, o 

razorožitvi in zaplembi tehničnih sredstev JLA, blokiranih v Trzinu. 

  11.36 Ukaz vodoma iz Kamnika za premik v Mengeš do tovarne Lek. 

  11.45 Povelje za premik do tovarne Lek v Mengšu je sprejel tudi poveljnik 

zaščitne čete Domžale, kapetan Janez Gregorič. 

  12.30 Enote so se zbrale pri tovarni Lek v Mengšu. Seznanjanje poveljnikov s 

situacijo in ukazan premik enot na dvorišče osnovne šole v Trzin. 

  13.00 Razmestitev enot na položaje okrog barikade za zaščito pogajalske 

skupine TO z blokiranimi vojaki JLA. 
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Spopad: 
 

27. junija  13.00 Pričetek pogajanj med pripadniki TO in vojaki JLA. 

  13.30 Komandant 1. okbr podpolkovnik Pane Matič prvič prosi komandanta 

14. korpusa JLA za helikopterski desant v pomoč obkoljenim vojakom. 

  14.20 Na položaje v Trzinu je prispel oddelek specialne enote milice. 

  14.51 Na prizorišče dogajanja se je spustil vojaški helikopter, ki je vojakom 

JLA pripeljal hrano in vodo.  

  14.55 Helikopter je odletel. 

  17.44 Nad Trzinom so zaokrožili trije helikopterji JVL, ki so, ne da bi pristali, 

odleteli nazaj proti Ljubljani. 

  18.00 Poveljnik SEM Vinko Beznik je predal poveljstvo nad oddelkom 

pripadnikov SEM in odšel na drugo nalogo.  

  18.30 Približevanje helikopterjev JVL. 

  18.37 Čez križišče pri gasilskem domu sta priletela dva helikopterja in nad 

posestvom Pšata zaokrožila.  

  18.37 Strel iz protioklepnega sredstva proti helikopterju je pomenil začetek 

oboroženega spopada med vojaki JLA na eni ter pripadniki TO in milice 

na drugi strani. 

  18.38 Desant vojakov diverzantskega odreda JLA se je začel 250 metrov južno 

od proge med Depalo vasjo, plinsko postajo in Trzinom.  

  18.45 Ranjen pripadnik diverzantskega voda TO iz Kamnika Edvard Peperko 

(umrl med prevozom v bolnišnico). 

  18.58 Prihod prvega reševalnega vozila na kraj spopada. 

  19.05 Reševalno vozilo odpelje hudo ranjenega pripadnika TO Peperka v 

Klinični center. Peperko med prevozom umre. 

  okrog 

19.00 

Vojaki diverzantskega odreda JLA so ranili civilno osebo Vinka 

Jermana iz Depale vasi v njegovem domu. 

  19.24 Predaja prvih vojakov JLA pripadnikom TO in SEM. 

  19.26 Prihod reševalnega vozila SEM, ki odpelje ranjenega miličnika. 

  19.38 Spopad se je končal, po tem je bilo slišati le še posamezne strele. 
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Po končanem spopadu: 
 

27. junija  20.30 Posamezni streli, ki so se razlegali do tega trenutka, so potihnili. 

  20.45 Kapetan Bojan Končan je šel poročat poveljniku, kapetanu Marjanu 

Mahniču na 55. Obm ŠTO v Domžale. 

  21.00 Sporočilo postaje milice Domžale na 55. Obm ŠTO Domžale, da se v 

Trzinu še zmeraj nahajajo zajeti vojaki JLA ter odhod kapetana 

Končana v Trzin, da preveri situacijo. 

  22.30 Vdaja posadke iz tretjega oklepnega transporterja, ki je ostal 

nepoškodovan na kraju spopada. 

  okrog 

23.00 

Vojaki diverzantskega odreda JLA so vdrli v hišo Staneta Koritnika iz 

Depale vasi. 

28. junija  okrog 

04.00 

Vojaki diverzantskega odreda JLA so Koritnikovo hišo zapustili in se 

umaknili vsega 10 metrov vstran v gozd. 

  okrog 

07.00 

Koritnikovi so se vrnili domov in o razdejanju v hiši obvestili postajo 

milice Domžale, katere miličniki so prišli takoj na kraj dogodka. 

  okrog 

10.00 

Vlado Seničar, ki je bil talec vojakov JLA, pobegne in zgodbo o zajetju 

in trenutnem položaju vojakov diverzantskega odreda JLA pove 

miličnikom, ki so bili pri Koritnikovi hiši. 

  10.30 Pripadniki SEM so se začeli pogajati o predaji z vojaki diverzantskega 

odreda JLA. 

  11.30 26 vojakov diverzantskega odreda JLA se je brez boja predalo 

pripadnikom SEM. 

30. junija  ura ni 

znana 

Janez Jemc–Vesel je pri košenju trave s traktorsko kosilnico aktiviral 

neeksplodirano protioklepno sredstvo RNMM ARMBRUST, ki je na 

travniku ostalo od spopada. Pri tem je nastala samo materialna škoda na 

kosilnici. 
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Priloga B: Prepis operativnega dnevnika 5. PŠTO iz leta 1991 

 
Vir: Arhiv Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana. 
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Priloga C: Informacija o stanju morale v 5. VO, z dne 1. 7. 1991  

 

 
 
Vir: Kolšek 2001: 326. 
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Priloga D: Del poročila načelnika štaba JLA, ppk. Bobić Nikole, z dne 13. 8. 1991 

 

 
 
Vir: Stražar 1993: 679. 
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Priloga E: Pripadniki TO, ki so sodelovali v spopadu 

 
Pripadniki TO, ki so sodelovali v spopadu in nosilci bojnega znaka "TRZIN" 

1. Arnež Marko  31. Končan Bojan  61. Sokler Sašo 

2. Balantič Franci  32. Kregar Robert  62. Stanič Vladimir 

3. Barle Franc  33. Krivorotov Iztok  63. Steklasa Marko 

4. Bevc Ljubo  34. Kuret Iztok  64. Svetlin Janez 

5. Berlic Marjan  35. Kvas Igor  65. Šimenc Alojz 

6. Bojec Jože  36. Levec Jože  66. Šinigoj Rudi 

7. Bokal Franc  37. Lisjak Anton  67. Škrjanc Borut 

8. Cigale Dejan  38. Lojen Aleš  68. Šlebir Miran 

9. Cimerman Stanko  39. Lukač Roman  69. Šnabel Iztok 

10. Černelič Miha  40. Marinšek Marko  70. Šuklje Milan 

11. Černivec Slavko  41. Martinjak Janez  71. Šuštar Iztok 

12. Čevka Peter  42. Mihalič Dušan  72. Trpotec Franci 

13. Drčar Bojan  43. Miklavčič Franc  73. Urankar Igor 

14. Golob Edvard  44. Mohar Franc  74. Urankar Janez 

15. Gregorič Janez  45. Narat Milan  75. Vavpetič Andrej 

16. Grilj Dušan  46. Novak Rajko  76. Vavpetič Vladimir 

17. Homar Darko  47. Okorn Igor  77. Vavpotič Stane 

18. Hribar Andrej  48. Papler Mihael  78. Vodlan Feliks 

19. Hribar Mihael  49. Pavič Andrej  79. Vodnjov Mihael 

20. Hrovat Robert  50. Peperko Edvard  80. Volkar Janez 

21. Janežič Marko  51. Pibernik Metod  81. Volmajer Aleš 

22. Jezeršek Janez  52. Podrižnik Robert  82. Vršnik Jože 

23. Kavčič Marjan  53. Poljanšek Mihael  83. Vugrinec Franci 

24. Kešnar Janez  54. Potočnik Bojan  84. Zabavnik Branko 

25. Kisela Sašo  55. Potočnik Rado  85. Zajc Robert 

26. Klančišar Robert  56. Prešern Matjaž  86. Zobavnik Bojan 

27. Klemen Viljem  57. Prešern Tomaž  87. Zule Marko 

28. Kodra Aleš  58. Radej Roman  88. Zupančič Božidar 

29. Komatar Andrej  59. Senožetnik Marko  89. Železnik Anton 

30. Koncilja Gregor  60. Slapnik Rafael  90. Župančič Jože 

Vir: Švajncer 1993: 114–115. 
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Priloga F: Potek dogodkov v Trzinu, zabeležen skozi objektiv fotografskega aparata  
 
Fotografija F 1: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pšata v Trzinu.  

Vir: Sarnavsky 2001: 84. 
 
 
Fotografija F 2: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Most čez Pšato, pred 27. junijem 1991.  

Vir: Sarnavsky 2001: 73. 
 
 
Fotografija F 3: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barikade na mostu čez Pšato v Trzinu.  

Vir: Sarnavsky 2001: 56. 
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Fotografija F 4: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razdejanje po preboju nenasilne 
barikade.  

Vir: Stražar 1993: 670. 
 
 
Fotografija F 5: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poškodovana gosenica.  

Vir: Stražar 1993: 666. 
 
 
Fotografija F 6: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Joco Žnidaršič.  

Vir: Fotodokumentacija časopisne hiše Delo. 
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Fotografija F 7: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popravljanje gosenice na oklepnem 
transporterju JLA.  

Vir: Stražar 1993: 664. 
 
 
Fotografija F 8: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Joco Žnidaršič.  

Vir: Fotodokumentacija časopisne hiše Delo. 
 
 
Fotografija F 9: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na mostu v Trzinu dopoldne, 27. junija 
1991. 

Vir: Stražar 1993: 665. 
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Fotografija F 10: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Joco Žnidaršič.  

Vir: Fotodokumentacija časopisne hiše Delo. 
 
 
Fotografija F 11: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pred bitko v Trzinu. Foto: S. Živulović.  

Vir: Janša 1992: 160. 
 
 
Fotografija F 12: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Foto: Joco Žnidaršič.  

Vir: Fotodokumentacija časopisne hiše Delo. 
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Fotografija F 13: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Joco Žnidaršič.  

Vir: Fotodokumentacija časopisne hiše Delo. 
 
 
Fotografija F 14: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poškodovani avtomobili in drugi oklepni  
transporter v koloni na mostu. 

Vir: Stražar 1993: 667. 
 
 
Fotografija F 15: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helikopter JVL, ki je vojakom JLA 
pripeljal hrano in vodo.  

Vir: Stražar 1993: 667. 
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Fotografija F 16: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pristanek helikopterja, ki je vojakom 
pripeljal hrano in vodo.  

Vir: Arhiv Vida Draščka. 
 
 
Fotografija F 17: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pretovarjanje hrane.  

Vir: Arhiv Vida Draščka. 
 
 
Fotografija F 18: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na mostu pred bližajočim se spopadom. 

Vir: Mikulič 2006: 9. 
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Fotografija F 19: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helikopterja JVL nad Trzinom, ki sta 
pomenila neposredno napoved spopada. 

Vir: Stražar 1993: 669. 
 
 
Fotografija F 20: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reševalci in zdravniki na kraju spopada. 
Foto: Joco Žnidaršič.  

Vir: Fotodokumentacija časopisne hiše Delo. 
 
 
Fotografija F 21: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razbitine na regionalni cesti Ljubljana – 
Maribor, drugi dan po spopadu.  

Vir: Stražar 1993: 662. 
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Fotografija F 22: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posledice spopada in požara na avtobusu 
in cisterni z jedilnim oljem. 

Vir: Stražar 1993: 675. 
 
 
Fotografija F 23: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uničena cisterna Transjuga, ki je 
prevažala jedilno olje.  

Vir: Sarnavsky 2001: 55. 
 
 
Fotografija F 24: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oklepni transporter JLA, ujet 
naslednjega dne za Nacetovo hišo.  

Vir: Stražar 1993: 674. 
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Fotografija F 25: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neme priče spopada in vidne sledi.  

Vir: Stražar 1993: 681. 
 
 
Fotografija F 26: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Vdaja vojakov diverzantskega odreda 
JLA.  

Vir: Sarnavsky 2001: 54. 
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Fotografija F 27: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delovanje 1. okb, 1.okbr JLA na poti iz 
vojašnice na Vrhniki do letališča Brnik. 

Vir: Mikulič 2005: 32. 
 
 
Fotografija F 28: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tragične posledice spopada.  

Vir: Sarnavsky 2001: 85. 
 
 
Fotografija F 29: 

    

 
 
 
 
 
 
Edvard Peperko iz Domžal je bil prva 
žrtev za samostojno Slovenijo (leva 
fotografija).  
 
 
Aleš Kodra iz Domžal je bil hudo ranjen 
v glavo ter ostal slep (desna fotografija). 

Vir: Stražar 1993: 671 in 673. 
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Fotografija F 30: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nova podoba oklepnih transporterjev, 
zajetih v spopadu in opremljenih s 
simboli nove Slovenske države in njene 
vojske.  

vir: Stražar 1993: 676. 
 
 
Fotografija F 31: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevoz zajetih oklepnih transporterjev v 
Trzinu na položaje za obrambo našega 
glavnega mesta.  

Vir: Stražar 1993: 677. 
 
 
Fotografija F 32: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spominski znak na dogodke v Trzinu, ki 
je bil podeljen, udeleženim v spopadu.  

Vir: Švajncer1992: 112. 
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Fotografija F 33: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kapetan Bojan Končan, prejema Zlati 
znak generala Maistra, s katerim je bil 
odlikovan za storjena dejanja v 
osamosvojitveni vojni za Slovenijo, med 
drugim tudi za Trzin. (junij 1992) 

Vir: Stražar 1993: 680. 
 
 
Fotografija F 34: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ročni netrzajni minomet (RNMM) 
"Armbrust". Orožje TO in SEM, ki je 
zaznamovalo dogodke v Trzinu.  

Vir: Švajncer1992: 83. 
 
 
 


