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Silovit slovenski odpor 
proti brutalni agresiji 
Vojaška letala bombardirala letališče Brnik, mejni prehod Šentilj, Mursko Soboto in dolenjsko magistralo 
- Več sto mrtvih in ranjenih, med njimi zelo veliko civilistov in tudi tujcev - Vse več vojakov se predaja 
L J U B L J A N A , 28. juni ja - Drugi dan agresije na Slovenijo j e jugoslovanska armada močno stopnje-

svojo brutalnost . Kot j e z ju t ra j zagrozil poveljnik petega armadnega območja Konrad Kolšek, so 
abili tudi letala in bombardirali letališče Brnik, mejni prehod Šentilj, dolenjsko magistralo in 

vala 
uporabili . . . - . -
Mursko Soboto. Na Šentilju in dolenjski cesti so vžgali tudi po tovornjakih, ki so bili enako kot tanki 
ujeti v blokade, in pri tem ubili ali ranili tudi veliko po naključju navzočih ljudi. Med vestmi o novih in 
novih poletih letal in hel ikopterjev, o tankovskih prodorih in obstreljevanju z minometi, pa j e neka j 
pred 16. uro prišla novica, da j e ZIS zahteval ustavitev vseh akcij v Slovenijr 

Za zdaj se ni zgodilo nič take-
ga, kar bi res obetalo mir. Zvez-
ni sekretariat je nekaj po 16. uri 
cinično sporočil, da so enote JA 
zasedle vse mejne prehode, na 
katerih so želele vzpostaviti nad-
zor in da torej niso več potrebni 
njihovi premiki. Sporočilo doda-
ja, da bo zato slovensko vodstvo 

krivo za vse morebitne nove 
spopade, tako kot je bilo krivo 
tudi za prejšnje, kajti vojska je 
menda uporabljala orožje samo 
v samoobrambi in v skrajni sili. 

Poročila današnjega dne teh 
trditev ne potr jujejo Sicer pa 
pojdimo po vrsti: 

Zjutra j se je sestalo slovensko 

TEMA D N E V A 

Totalna vojna 
Strateško odločitev beograjske generalske klike povze-

mamo po Stanetu Brovetu: iz prve faze - zavarovanje meja 
- prehaja armada v drugo fazo. Tu ne more biti ugibanj ali 
nesporazumov; druga faza lahko »ima za cilj« samo 
popolno okupacijo Slovenije! Taktični načrt za dosego 
strateškega cilja je že pred nekaj meseci razkril Blagoje 
Adžič: Pa kaj, če bo nekaj tisoč mrtvih; tujina se bo malo 
razburjala, potem pa bo vse potihnilo. 

Bestijalni terorizem, ki so ga zaukazali generali, izvajajo 
pa ga posebej izbrani oficirji z bodisi zapeljanimi bodisi 
prestrašenimi golobradimi vojaškimi obvezniki, je presene-
čenje samo za tiste, ki so se tudi ob iraški okupaciji Kuvajta 
čudili spoznanju, koga so dotlej podpirali. Evropa očitno ni 
verjela, da je pol stoletja po tistem, ko se je nacistični 
blitzkrieg spremenil v totalno vojno, na njenih tleh možna 
tolikšna brutalnost. Slepo bombardiranje, raketiranje in 
mitraljiranje po civilistih je vse, kar je ostalo od oficirskega 
kodeksa generalov, ki so obljubljali, »da nikoli ne bodo 
uperili orožja na svoje ljudstvo«. 

Slovenija, njene oborožene sile in njeno prebivalstvo so 
v odporu zoper podivjane beograjske pučiste osamljeni. 
Obnašanje Zagreba in drugih potencialnih zaveznikov iz 
nekdanje federacije je^ajpak njihov problem, toda Slove-
nija ga mora vsekakor vzeti na znanje. Kdor še ni spoznal, 
da gre v teh urah za spopad med temeljnimi civilizacijskimi 
načeli in barbarstvom, v katerem »zvoni vsem«, bo posle-
dice nosil sam. VOJKO FLEGAR 

P O D ŠKORNJEM 

predsedstvo in se seznanilo s po-
ložajem na bojiščih in dosedanji-
mi posledicami agresije JA na 
Slovenijo. Obravnavalo je tudi 

• Vojska j e onesposobila tudi 
nekatere televizijske oddajnike . 
Že dopoldne j e tako umolknil 
oddajnik na Krimu. Nato so vo-
jaška letala napadla še oddajnik 
na Kumu, oddajnik na Nanosu 
pa celo potem, ko j e zvezni se-
kretariat za l judsko obrambo že 
razglasil konec vojaških operacij . 

Ob 16.36 so oddajnik na Na-
nosu prvič, zatem pa še dvakrat 
napadla letala. Radijski oddaj-
nik še deluje, medtem ko j e tv 
signal izpadel. Primorska od te-
da j ni mogla več spremljati pro-
grama l jubljanske televizije. 
Delno j e bil poškodovan tudi 
oddajnik na Trdinovem vrhu na 
Dolenjskem, zato so bile pretr-
gane telefonske in teleprinterske 
zveze. 

teleks, ki ga je poveljnik 5. voja-
škega območja Konrad Kolšek 
navsezgodaj poslal predsedniku 
slovenske vlade Lojzetu Peterle-
tu. V teleksu je poveljnik zapisal 
očitno neresnico, da so enote JA 
uporabljale strelno orožje samo 
v samoobrambi in nikoli prve, 
hkrati pa zagrozil, da bodo pri-
padniki J A odslej »odgovarjali« 
z vsem strelnim orožjem. 

Medtem ko je slovensko pred-
sedstvo še zasedalo, sta dve vo-
jaški letali že napadli letališče na 
Brniku, na katero sta odvrgli ne-
kaj bomb, pri tem pa sta s streli 
iz mitraljezov poškodovali han-
gar slovenskega avioprevoznika 
Adrie Airways in več avtomobi-
lov na bližnjem parkirišču. 

Karikatura: Franco Juri 

Po napadu so letala odletela 
nad Šentilj, kjer so bombardirala 
mejni prehod in blokado na cesti 
med Mariborom in Šentiljem. 
Pri tem napadu je bilo veliko 
mrtvih in 'ranjenih. Močna blo-
kada nekaj kilometrov pred Šen-
tiljem preprečuje tankom JA 
pristop do tega mejnega pre-
hoda. 

Okrog poldneva se je v Gornji 
Radgoni razvila prava vojna 
med J A in slovensko T O . Arma-
da je s tanki brezobzirno prodi-
rala skozi mesto proti mejnemu 
prehodu in streljala kar pov-
prek, tako da je bilo več civili-
stov ranjenih, materialna škoda 
v mestu pa je precej velika. Ne-
kaj po 14. uri so okupatorj i zav-
zeli radgonski mejni prehod. JA 
je danes letala uporabila tudi 
v Murski Soboti, kjer je raketi-
rala položaje prekmurske T O , ki 
je popolnoma blokirala vojašni-
co v Murski Soboti. 

Svoj smrtonosni tovor pa so 
vojaška letala danes trosila tudi 
pri vasi Veliki Gaber ob dolenj-
ski magistrali, kjer se je kolona 
oklepnikov JA poskušala na 
klancu Medvedjek prebiti skozi 
blokado tovornjakov. O b prvem 
naletu so letala poskušala »oči-
stiti« blokado na vrhu klanca. 

Bombe so ubile osem voznikov, 
po narodnosti Turkov, Bolgarov 
in Romunov, s strojnicami pa so 
letala prerešetala hišo Antona 
Kotarja v neposredni bližini blo-
kade. Ob tem so ubili lastnika. 
Med žrtvami sta tudi domačina 
Jože Kozlevčar in Bojan Štepec. 

Popoldne je bilo znova slišati 
strele v bližini brniškega letališ-
ča. Po neuradnih vesteh je bil,na 
južni strani letališča ubit en av-
strijski novinar, po drugih virih 
pa dva. 

Z A D N J A N O V I C A 

Ustavitev ognja 
in prve kršitve 

U U B U A N A , 28. juni ja 
— Pozno popoldne se j e 
predsednik slovenskega 
predsedstva Milan Kučan po 
telefonu pogovarjal z admi-
ralom Stanetom Brovetom. 
Dogovorila sta se, na j obe 
strani ukažeta svojim silam, 
da ob 21. uri prekineta so-
vražnost. Po tem pogovoru 
j e republiški sekretar za LO 
Janez Janša navezal nepo-
sreden stik z generalom An-
drijo Rašeto, ki vodi opera-
cije na slovenskem ozemlju, 
in se z nj im dogovoril o po-
drobnostih tega premir ja . 

Kljub dogovorom o ustavi-
tvi vseh vojaških operacij na 
ozemlju Republike Sloveni-
j e , ki j e bil sklenjen na naj-
višji ravni med Ljubl jano in 
Beogradom, enote J A na 
ozemlju Republike Slovenije 
dogovora ne spoštujejo. Po-
skušajo zapustiti dosedanje 
položaje, odstraniti barikade 
in zasesti nove položaje v bli-
žini državne meje in v notra-
njosti . Od 21. ure, ko j e za-
čela veljati ustavitev vseh 
vojnih operacij , j e bilo zabe-
leženih 12 kršitev tega dogo ; 
vora predvsem v enotah, ki 
j im poveljujeta generala 
okupatorske vojske Delič in 
Pavlov, sporoča republiški 
sekretariat za informiranje . 

BOMB~E NA LETALIŠČE - Po zračnem napadu na Brnik je ostalo opustošenje (Foto: Igor Modic) 

• Po podatkih ministrstva za in-
formiranje j e prestopilo v T O 
Slovenije 30 oficirjev in 550 vo-
jakov J A ter 19 civilnih oseb, 
zaposlenih v armadi . Slovenska 
T O j e do devete ure dopoldne 
ujela sedem vojaških starešin, 
250 vojakov in 16 pripadnikov 
zvezne milice. Po neuradnih po-
datkih na j bi bilo na obeh stra-
neh več kot sto mrtvih, med nji-
mi na strani T O kakih deset . 

Nekaj po 15. uri se je danes 
vnovič sestalo predsedstvo Re-
publike Slovenije v razširjeni se-
stavi. Na predlog, naj se pred-
sednik Milan Kučan sestane 
s tremi ministri, ki prihajajo da-
nes popoldne v Beograd kot 
predstavniki evropske dvanajste-
rice, je predsedstvo odgovorilo 
pozitivno, vendar zaradi inten-
zivnih bojev in letalskih napadov 
ni mogoče zagotoviti odhoda 
predsednika v Beograd. Pred-
sedstvo ni dobilo iz Beograda 
uradnega zagotovila, da bo ob 
16. uri J A ustavila bojne akcije, 
kot je napovedoval Ante Marko-
vič. Spričo vse bolj srditih letal-
skih napadov tega ni mogoče 
pričakovati. Teritorialna obram-
ba in slovenska milica z obramb-
nimi akcijami nadzorujeta veči-
no mejnih prehodov, pa tudi blo-
kade tankovskih enot. Predsed-
stvo si prizadeva za čimprejšnjo 
ustavitev vojaških operacij. 

Na popoldanski tiskovni kon-
ferenci je obrambni minister 
Janša povedal, da je odstopil pr-
vi slovenski general. Kot smo iz-
vedeli, gre za generalmajorja Ci-
rila Zabre ta , pomočnika povelj-
nika petega armadnega območja 
generalpolkovnika Konrada 
Kolška. Obrambni minister je 
tudi dejal, da se napoved iz 
Beograda, da bo armada po-
poldne ustavila vse aktivnosti, 
ni uresničila. Predsednik Ku-
čan je tako zagotovilo po Janše-
vih besedah dobil od Staneta 
Broveta. vendar je slovenski 
predsednik od jugoslovanske ar-
made zahteval pisno zagotovilo 
s podpisom Veljka Kadijeviča. 
Vendar pa je armada nadaljeva-
la svoje akcije. 

Popoldne okrog pete ure je 
vojaško letalo raketiralo mejni 
prehod pri karavanškem predo-
ru. Pri tem je bil ranjen kolesar. 
Še pred tem so teritorialci jese-
niške občine skupaj s policisti 
uničili tovornjak JA. V Murski 
Soboti so branilci blokad pred 
vojašnico doživeli letalski napad. 
Kolona oklepnikov je streljala 
na civilne objekte v bližini klan-
ca Medvedjek pri Trebnjem. Pri 
tem so ubili tri civiliste. Sloven-
ska T O jim je za ta napad vrnila 
tako, da je uničila vseh 19 oklep-
nikov. Popoldne se je začelo za-
pletati tudi v Mariboru. Koman-
dant mariborskega korpusa JA 
Mičo Delič je namreč zagrozil, 
da bo armada streljala na vsako-
gar, ki bo oviral vozila za pre-
skrbo mariborskih vojašnic. 

V E S O S T O J A N O V 

V Luksemburgu se še 
odločajo o resoluciji 
O D N A Š E DOPISNICE 
B R U S E U , 28. juni ja - V tiskovnem središču v Luksemburgu. 
k jer se j e danes začel dvodnevni vrh Evropske skupnosti 
- z glavno temo današnjega dne položaj v Jugoslaviji - so 
pravkar objavili osnutek deklaracije o Jugoslaviji . Medtem pa j e 
ministrska t rojka De Michelis, Poos in Van Den Broek že 
odpotovala v Jugoslavijo. 

V osnutku deklaracije, ki še ni dokončna, kajti o odstavku 
o ustavitvi gospodarske pomoči in podpore Jugoslaviji še raz-
pravljajo. je rečeno: voditelji Evropske skupnosti spremljajo 
razvoj položaja v Jugoslaviji s skrajno zaskrbljenostjo, pri čemer 
poznajo vsebino deklaracij o neodvisnosti, ki so ju slovenske in 
hrvaške oblasti objavile 25. junija. Prav tako so voditelji dobro 
seznanjeni s prvimi reakcijami zveznih oblasti, s tragičnimi posle-
dicami premikov čet (ni precizirano, katerih) in z nevarnostjo, da 
bi prišlo še do hujše zaostritve. 

Sklicujoč se na prejšnje bruseljske deklaracije in demarše, 
izražajo voditelji t rdno prepričanje, da je mirno in trajno rešitev 
jugoslovanske krize mogoče poiskati le z mirnim dialogom in 
pogajanji , nikakor pa ne z enostranskimi dejanji ali z uporabo 
sile. Voditelji ES menijo, da so potrebni pogoji za vzpostavitev 
resničnih pogajanj v Jugoslaviji: vzpostavitev ustavnega reda 
z zagotovitvijo redne zamenjave na vrhu skupnega predsedstva, 
drugič, spoštovanje ozemeljske celovitosti države, človekovih 
pravic, pravic narodov in pravic posameznikov, vključno s pravi-
cami manjšin. Voditelji dvanajsterice se v deklaraciji zavzemajo 
za poglabljanje demokratizacije v Jugoslaviji, vključno s tisto, 
začeto s programom gospodarskih reform (deklaracija ne govori 
eksplicitno, na katere reforme misli, verjetno pa gre za Markovi-
čeve, s čimer je posredno znova izražena podpora zveznemu 
premieru). Povrh pa se v deklaraciji pošilja poziv sprtim stra-
nem, da se vzdržijo groženj ali uporabe sile in da se izognejo 
položaju, v katerem bi lahko prišlo do novih spopadov. 

M I R J A M A C I M O V - O B L A K 

Svetovni 
kongres 
konstituiran 

L J U B L J A N A , 28. junija 
- Delegati prvega Svetovnega 
slovenskega kongresa so dopold-
ne delali v komisijah za statut, 
program in kongresne dokumen-
te ter v štirinajstih tematskih 
sekcijah. Zaradi negotovih raz-
mer v Sloveniji so ob 13. uri ne-
pričakovano nadaljevali delo na 
plenarni seji. 

Uvodoma je udeležence druge 
plenarne seje pozdravil dr. Janez 
Dular, v imenu zadržanega 
predsednika vlade Lojzeta Pe-
terleta in v imenu vlade, ki pri-
čakuje od kongresa bistven ko-
rak v smer sprave med vsemi 
Slovenci, ker smo zdaj sloven-
stvu potrebni vsi. Delegati so 
nato z minuto molka počastili 
spomin na prve žrtve surove 
agresije JA na ozemlje samostoj-
ne Slovenije ter z javnim glaso-
vanjem soglasno sprejeli statut, 
program in resolucijo o delova-
nju Svetovnega slovenskega 
kongresa. Z enim vzdržanim gla-
som so sprejeli tudi stališče o po-
sebnem statusu Slovencev v sve-
tu. Do večera bodo tajni? izvolili 
organe in funkcionarje kongre-
sa. Več na 7. strani. 

S. P. 

• ZMAGA TO V ROŽNI DOLINI - Po celodnevni napetosti so 
enote TO ob 19.40 napadle oklepna vozila J A na mejnem prehodu 
Rožna dolina. Dva tanka so razstrelile in poškodovale več vozil. 
Ubit je bil en vojak JA. več je bilo ranjenih, okoli 50 vojakov pa se 
je vdalo. Zdaj se teritorialci pripravljajo na zavzetje mejnega pre-
hoda Vrtojba. 

• STRELI V MARIBORU - Medtem je v Mariboru še vedno 
napeto. Iz vojašnice Stane Rozman so se okoli 19. ure slišali streli, 
usmerjeni proti Pohorju. Poveljnik garnizije general Delič še zmeraj 
grozi, da bo razdejal mesto, njegovi vojaki pa so panični. 
• ČETRTI LETALSKI NAPAD NA MURSKO SOBOTO - Ob 
19.40 so prebivalci Murske Sobote doživeli že četrti alarm, ki opo-
zarja na letalski napad. Vsakemu alarmu doslej je napad tudi v res-
nici sledil. Polkovnik Popadič. ki se s skupino vojakov še zadržuje 
v tamkajšnji vojašnici, grozi, da bo v primeru napada TO z mino-
meti streljal na mesto. TO poziva vojsko v vojašnici, naj se vda. 
• BOMBARDIRANJE KOČEVSKE REKE - Ob 19.50 sta dve 
armadni letali napadli Kočevsko reko. Poročil o žrtvah ali škodi še 
nimamo. 
PONORELI TAKSI - Nekaj po 23. uri je Ljubljančane vznemiril 
avtomobil z oznako taksi, ki je z veliko hitrostjo švigal po m'estnih 
ulicah. V njem sta po nekaterih pričevanjih sedela vsaj dva človeka, 
ki sta streljala skozi okna. Takoj se je začel lov za tem avtomo-
bilom. 
• KLJUB PREKINITVI SPOPAD NA BRNIKU -Ob 21. uri 40 
minut sta se začeli TO in JA obstreljevati na območju letališča 
v smeri Vodic. Bitka še vedno traja. Po izjavi komandanta TO za 
Gorenjsko Petra Zupana je teritorialcev dovolj, da bodo skušali 
onesposobiti vojaške oklepnike. Streljajo z vsem orožjem in z obeh 
strani. M. K. 
• ŽRTVE NA GORIŠKEM - Ponoči so bile na Goriškem izredne 
razmere predvsem v splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici, kamor 
so po večernem napadu TO na oklepno enoto JA pripeljali več kot 
20 ranjenih, med njimi šest civilistov. Dva pripadnika JA sta umrla, 
eden pa je v kritičnem stanju. Sicer pa so enote JA do polnoči še 
bile na mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba. Kljub dolgotrajnim 
pogajanjem, v katerih so sodelovali pripadniki TO in IS novogoriške 
skupščine, se namreč zvezni vojaki niso hoteli vdati. 

• FLAGRANTNA KRŠENJA PREMIRJA - Kot smo zvedeli 
v operativnem štabu, so nekatere enote JA še tudi po 22. uri 
izvajale nekatere akcije. Nekatere od teh dogodkov je omenil tudi 
republiški sekretar za informiranje Jelko Kacin v večernih poročilih: 
- Iz vojašnice v Polju pri Ljubljani je prišlo sedemdeset vojakov, 
vendar prvi znaki ne kažejo, da bi nameravali v napad. Jelko Kacin 
je dejal, da pripadniki TO obvladujejo položaj. 
- V Mariboru, na Ptuju in na Obali so opazili premike posameznih 
vojaških enot. 
- V Ljutomeru je JA skušala odstraniti barikade. 

ŽRTVE SPOPADOV - Na dolenjski magistrali pri Medvedjeku po zračnem bombnem napadu. (Fpto 
Srdan Živulovič) 
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Posvet s trojko ES v Zagrebu 
Milan Kučan odpotoval v Zagreb na srečanje z zunanjimi ministri Luksemburga, Italije in Nizozemske, 
ki so sinoči odpotovali na posredniško misijo v Jugoslavijo, najprej na srečanje z Markovičem 
U U B U A N A , 28. juni ja - Predsednik predsedstva republike Slo-
venije Milan Kučan j e nocoj ob 21. uri odpotoval v Zagreb, k je r 
na j bi se srečal z odposlanci treh držav Evropske skupnosti, to j e 
Italije, Nizozemske in Luksemburga. Ta t rojka predstavnikov ES j e 
nocoj približno ob 18. uri prispela v Beograd, da bi se z zveznim 
vodstvom pogovorila o razmerah v državi. 

Luksemburški, italijanski in 
nizozemski zunanji minister, 
Jacques Poos, Gianni de Miche-
lis in Van der Broek, so se v Be-
ogradu želeli srečati tudi z Mila-
nom Kučanom, Franjom Tu-
dmanom in Slobodanom Miloše-
vičem. Toda Milan Kučan je že 
popoldne zavrnil vsakršno mož-
nost, da bi odšel v Beograd. Ne 
samo zato, ker so bile vse mož-
nosti za potovanje blokirane, 
zračni prostor pa prenevaren, 
ampak tudi zato, kot je dejal, 
»ker v Beogradu nima več kaj 
iskati.« 

Slovensko vodstvo je že 
v zgodnjih popoldanskih urah 
sprožilo diplomatsko akcijo, da 
bi bil sestanek z vodilno trojko 
ES na Dunaju in avstrijski zuna-
nji minister Alois Mock je ne-
mudoma ponudil pomoč pri or-
ganizaciji takšnega srečanja. 
Hkrati pa je zvezi zunanji mini-
ster Budimir Lončar popoldne 
ponudil , da organizira srečanje 
v Zagrebu. Milan Kučan je želel 

to ponudbo najprej skrbntr pro-
učiti, nazadnje pa se je vendarle 
odločil za pot , kljub določenemu 
tveganju zaradi negotovih raz-
mer v Sloveniji. Zvedelo se je, 
da tudi Tudman ni hotel oditi 
v Beograd, tako da je tudi to 
prispevalo o organiziranju sreča-
nja z evropsko trojko v Zagrebu. 

Seveda pa je hrvaško stališče 
do aktualnih dogajanj v tem času 
precej drugačno od slovenskega, 
saj se zdi, da so v Zagrebu pri-
pravljeni pristati na to, da Mesič 
prevzame mesto predsednika 
predsedstva SFRJ, s čimer bi po-
stal tudi vrhovni poveljnik jugo-
slovanske vojske, ki ravno v tem 
času opravlja agresivne akcije 
v Sloveniji. Tik pred odhodom 
pa se je vendarle Kučan spora-
zumel z namestnikom zveznega 
sekretarja za ljudsko obrambo 
Brovetom za premirje, ki naj bi 
obveljalo ob 21. uri, kar naj bi 
tudi olajšalo pogovore v Zagre-
bu z evropsko trojko. 

Tri evropske zunanje ministre 

ter člana komisije Evropske 
skupnosti, ki ima na skrbi sredo-
zemske države, Abela Matutesa, 
je ob prihodu v Beograd sprejel 
zvezni sekretar za zunanje zade-
ve Budimir Lončar. Kmalu za-
tem se je evropska trojka sestala 
s premierom Antejem Markovi-
čem. Tema pogovorov je bila za-
ostritev jugoslovanske krize in 
pa iskanje možnosti, da bi jo 
razrešili po mirni poti. Za poz-
neje je predvideno še srečanje 
s Slobodanom Miloševičem, ki 
naj bi popustil pri imenovanju 
Stipeta Mesiča. 

Nenadni prihod evropske troj-
ke v Beograd potrjuje zaskrblje-
nost ES zaradi nevarnih razmer 
v Jugoslaviji. Iz krogov, ki so 
blizu ES, je slišati, naj bi trije 
posredniki zahtevali od Sloveni-
je in Hrvaške, da za tri mesece 
zamrzneta svoje osamosvojitve-
ne odločitve. Za razplet dogod-
kov v Jugoslaviji bodo uporabili 
mirovne mehanizme KVSE in 
ES, je rečeno v pismu, ki so ga 
Markoviču prinesli gostje v ime-
nu predsedujočega Evropske 
skupnosti, luksemburškega pre-
miera Jacquesa Santerja. 

Grajske Poletne Prireditve v Laškem 
petek, 5. julija 1991, ob 21. uri 
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