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Spoštovani,  
 
 
Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever je v letu 2016, ko 
obeležujemo 25-letnico slovenske osamosvojitve, želela v sodelovanju z RTV SLO pripraviti 
dokumentarno serijo, ki bi z nekoliko drugačne perspektive predstavila še neznane dejavnike in 
dogodke tedanjega časa. S pobudo smo RTV SLO seznanili že spomladi 2015. Koncept 
dokumentarne oddaje je bil zastavljen tako, da se je v zelo majhni meri dotikal političnega vidika 
osamosvojitve, bolj pa smo želeli poudariti vojaško-varnostni del in vse ostale službe, ki so bile vpete v 
takratni čas. Tako bi predstavili delovanje zdravstvene službe, oskrbo enot, delovanje RTV SLO in 
sredstev zvez, ravnanje z zajetimi vojaki in častniki JA itd. 
 
Pripravili smo pisni koncept 13 oddaj, ki je bil predstavljen vodstvu RTV SLO na čelu z gen. 
direktorjem Markom Filijem in direktorico televizije gospo dr. Ljerko Bizilj. Po pregledu koncepta in 
scenarija prve oddaje sta oba ocenila, da je koncept zanimiv, a jih nekoliko omejujejo finance. 
 
Obe veteranski organizaciji sta izrazili pripravljenost, da pri realizaciji tudi finančno sodelujeta. Še več, 
pripravljeni smo bili plačati večino stroškov, RTV SLO pa bi zagotovila ekipe, tehniko in dostop do 
arhiva. Za scenarista smo določili g. Tomaža Letnarja, ki je tudi sam aktivni udeleženec 
osamosvojitvene vojne in je dodobra seznanjen z delovanjem obeh organizacij, saj z njima že dolgo 
sodeluje. Tudi pri tej kadrovski rešitvi niso imeli nobenih zadržkov. 
 
A žal dlje, kot do pogovorov, nismo prišli. Neuradno so bili izgovori, da nimajo zagotovljenih finančnih 
virov, da imajo zasedene termine predvajanja8 Formalnega odgovora tako pozitivnega, kot 
negativnega nismo nikoli prejeli.  
 
Smo pa bili zelo presenečeni, ko smo v letu 2016 na programu RTV SLO videli nekoliko modificiran 
dokumentarec Igorja Pirkoviča: Latentna vojna, ki v marsičem izkrivlja in potvarja osamosvojitvena 
dogajanja. V kolikor je to poklon RTV SLO vsem udeležencem osamosvojitvene vojne, smo nad tem 
dejstvom globoko razočarani.  
 
Ne moremo se otresti občutka, da RTV SLO namerno zavrača poročanje o aktivnostih Zveze 
veteranov in Združenja Sever, tako na zgodovinskem, strokovnem, zakonodajnem, kot tudi 
družbenem področju. Žal nismo ustvarjalci afer in ne barantamo z polresnicami in lažmi, zato tudi 
nismo zanimivi. Mnenja pa smo, da je RTV SLO javni servis namenjen vsem državljanom in ne 
komercialna televizija s svojimi zakonitostmi.  
 



S tem zapisom smo vas želeli opozoriti na pristranski način poročanja in predstavljanja dogodkov iz 
osamosvojitvene vojne, kjer se vedno znova pojavljajo isti (politični) akterji in predstavlja zgolj politični 
vidik osamosvojitve, kot da vseh ostalih zadev sploh ni bilo. Pa vendar, če ne bi bilo oboroženega 
odpora tedanje Milice in Teritorialne obrambe tudi politični vidik ne bi bil izvedljiv brez posledic za 
posameznike in skupnost.  
 
Kot nasprotje takšnemu odnosu pa izpostavljamo Regionalni RTV studio Maribor, kjer vedo prisluhniti 
našim aktivnostim, o njih korektno in profesionalno poročajo ter se jim ob tej priložnosti tudi 
zahvaljujemo. 
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