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Ljubljana, 6. januar 2010 
 
Spoštovani, 
 
na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo smo v sodelovanju z Ministrstvom za 
gospodarstvo ter z regijskimi gospodarskimi zbornicami v začetku leta 2009 pripravili niz posvetov z 
gospodarstveniki po slovenskih regijah. Seznanili smo vas z načrtovanimi javnimi razpisi s področja 
spodbujanja tehnološkega razvoja, protikriznimi ukrepi vlade in prisluhnili predlogom.  
 
Hkrati smo obljubili, da bomo posvete čez leto dni ponovili in skupaj z vami kritično preverili uspeh 
lanskoletnih javnih razpisov, namenjenih gospodarstvu, protikriznih ukrepov vlade ter kje vidite 
možnosti za boljše sodelovanje med gospodarstvom in znanostjo ter za večjo učinkovitost razpisov, 
ki jih razpisuje država. Zato bomo januarja in februarja 2010 pripravili nov niz posvetov, kamor vas 
vljudno vabimo.  
 

Posvet za gospodarstvenike Dolenjske in Bele krajine ter Posavja, ki ga MVZT pripravlja v 
sodelovanju z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine, bo v 

 
ponedeljek, 15. februarja  2010, ob 14. uri v dvorani hotela Šport na Otočcu. 

 
 
Poleg ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča, bo na posvetu 
sodelovala mag. Darja Radid, državna sekretarka Ministrstva za gospodarstvo. 
 
Veselimo se srečanja z Vami. 
 
 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
 
 

 
 
 

 
 
Srečanje z ministrom je namenjeno gospodarstvenikom Dolenjske, Bele krajine in Posavja.  
 
Iz organizacijskih razlogov je prijava udeležbe obvezna.  
 
Udeležba na dogodku je brezplačna. Udeležbo prijavite tako, da naredite prijavo na dogodek na spletni strani 
Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (Koledar dogodkov). Pod ime dogodka vpišite 'MVZT'. 
 
Z namenom, da bi bil posvet zares narejen po vaši meri in da bi dobili odgovore na vaša vprašanja, vas 
prosimo, da nam jih predhodno, najkasneje do 9. 2. 2010, posredujete na elektronski naslov info@gzdbk.si.  
  
Več informacij o dogodku lahko dobite na telefonski številki 07 33 22 184. 
 

 

http://www.gzdbk.si/si/storitve/koledar/prijava/?did=326
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