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SLOVENSKI ZNANSTVENI INŠTITUTI ODLOČNO PODPIRAMO NEODVISNO 

JAVNO RTV 

 

V Koordinaciji samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KoSRIS) odločno podpiramo ustvarjalke 

in ustvarjalce informativnega programa javne RTV pri njihovem strokovnem in nepristranskem delu v 

skladu s profesionalnimi in etičnimi standardi. V času skrbno domišljenih dezinformacijskih kampanj je 

vloga neodvisnega javnega RTV servisa pomembnejša kot kadarkoli. Nepristransko, kritično in 

odgovorno obveščanje zanesljivega vira je ključno za informiranje, izobraževanje ter kulturno 

ozaveščanje prebivalk in prebivalcev Slovenije. V javnem interesu mora javni servis slediti imperativu 

javnega dobrega, ki ustvarja vzpodbudo za ozaveščeno in kritično državljansko držo. Raziskovalci in 

raziskovalke vseh znanstvenih disciplin se zavedamo, da bomo postali družba znanja le ob vsestransko 

ozaveščeni in informirani družbi, kar vključuje tudi odgovorno poročanje znanstvenih spoznanj.  

Nedavni dogodki na javni RTV so še poglobili skrb, ki smo jo znotraj Koordinacije samostojnih 

raziskovalnih inštitutov Slovenije izrazili lansko jesen. Posegi v Programsko-produkcijski načrt in 

ukinjanje oddaj, povezanih z raziskavami, družbenimi izzivi in inovacijami, kot sta bili Točka preloma in 

Globus, so dolgoročno škodljivi. Pritiski na zaposlene ter nekompetentno vpletanje v njihovo delo pa 

še bolj pogubni.  

KOsRIS takemu početju in stanju duha, ki se kaže, ostro nasprotuje. Skupaj zagotovimo pot k 

nepristranskemu javnemu obveščanju ter k obnavljanju porušenega zaupanja ljudi.  

 

 

Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije 

prof. dr. Gregor Anderluh, predsednik 

 

 

 



Samostojni raziskovalni inštituti, člani KOsRIS 

ARNES Akademska in raziskovalna mreža Slovenije 
mag. Marko Bonač, direktor 

Geološki zavod Slovenije 
dr. Miloš Bavec, direktor 

 
Gozdarski inštitut Slovenije 

dr. Primož Simončič, direktor 
Institut »Jožef Stefan« 

dr. Boštjan Zalar, direktor 
Inštitut informacijskih znanosti 

dr. Aleš Bošnjak, direktor 
Inštitut za civilizacijo in kulturo 

Andrej Brglez, direktor 
Inštitut za ekonomska raziskovanja 

dr. Boris Majcen, direktor 
Inštitut za hidravlične raziskave 

dr. Tanja Prešeren, direktorica 
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije 

Bojan Cizej, direktor 
 

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 
dr. Matjaž Godec, direktor 

Inštitut za narodnostna vprašanja 
dr. Sonja Novak Lukanovič, direktorica 

Inštitut za novejšo zgodovino 
dr. Andrej Pančur, direktor 

Kemijski inštitut 
dr. Gregor Anderluh, direktor 

Kmetijski inštitut Slovenije 
dr. Andrej Simončič, direktor 

Mirovni inštitut 
dr. Iztok Šori, direktor 

Nacionalni inštitut za biologijo 
dr. Maja Ravnikar, direktorica 

Pedagoški inštitut 
dr. Igor Ž. Žagar, direktor 

Urbanistični inštitut Republike Slovenije 
dr. Igor Bizjak, direktor 

Zavod za gradbeništvo Slovenije 
dr. Aleš Žnidarič, direktor 

Znanstveno raziskovalno središče Koper 
dr. Rado Pišot, direktor 

ZRC SAZU 
dr. Oto Luthar, direktor 

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani   
dr. Aleš Završnik, direktor 
 

 
 

 

  

 


