
 

 
Neformalno sre čanje ministrov za konkuren čnost 

(Raziskave)   
 

Brdo, Slovenija 
14. - 15. aprila 2008  

 
Okvirni program 

 
 
Ponedeljek, 14. aprila 2008 
 
 Prihodi delegacij  

 
 Prevoz z letališča Jožeta Pučnika Ljubljana v Grand Hotel Union  
  
20:00-22:00 Gala večerja, Grand Hotel Union, Unionska dvorana 
  
 
Torek, 15. aprila 2008 
 
08:15 Odhod iz Grand Hotela Union na Brdo – za člane delegacij 
  

08:45 Odhod iz Grand Hotela Union na Brdo – za ministre/vodje delegacij 
  

09:30-11:00 Plenarna seja »Razvijanje partnerstva v evropskem r aziskovalnem 
prostoru – vizija evropskega raziskovalnega prostor a«  
Kongresni center Brdo, Dvorana Grandis 

09:30-10:10 
 
 
 
 
 
10:10-11:00 

- Ministrica Mojca Kucler Dolinar (Slovenija) 
- Komisar Janez Poto čnik (EK) 
- Ministrica Valérie Pécresse (Francija) – vabljena govorka na 

temo “Vizija evropskega raziskovalnega prostora” 
- Andres Koppel (Estonija) – vabljeni govorec na temo “Vizija 

evropskega raziskovalnega prostora” 
- Razprava 

 
11:00 »Družinska fotografija,« Kongresni center Brdo, vhodna avla 
  
11:00-11:30 Odmor za kavo, Kongresni center Brdo, salon 
  
11:30-12:10 Plenarna seja »Razvijanje partnerstva v evropskem r aziskovalnem 

prostoru – vizija evropskega raziskovalnega prostor a 
(nadaljevanje)«   
Kongresni center Brdo, Dvorana Grandis 



 

12.10-12:30 Plenarna seja »Razvijanje partnerstva v evropskem r aziskovalnem 
prostoru – upravljanje evropskega raziskovalnega pr ostora«   
Kongresni center Brdo, Dvorana Grandis   
      -    Minister Lars Leijonborg (Švedska)  – vabljeni govorec na temo 

      »Upravljanje evropskega raziskovalnega prostora« 
- Minister Michael Ahern T D (Irska)  – vabljeni govorec na temo 

           »Upravljanje evropskega raziskovalnega prostora« 
 

13:00-14:30 Kosilo, Grad Brdo – za ministre/vodje delegacij 
  
 Samopostrežno kosilo, Brdo, hotel Kokra – za druge člane delegacij  
  
14:30-16:15 
 
 
 
 
 
14:40-16:00 
 
16:00-16:15 

Plenarna seja »Razvijanje partnerstva v evropskem r aziskovalnem 
prostoru – upravljanje evropskega raziskovalnega pr ostora 
(nadaljevanje)«   
Kongresni center Brdo, Dvorana Grandis 

 
-  Jože Colari č, generalni direktor,, KRKA (Slovenija) – vabljeni 

govorec iz zasebnega sektorja na temo evropskega 
raziskovalnega prostora 

- Razprava 
 
- Ministrica Mojca Kucler Dolinar (Slovenija) - povzetek  

      
  
16:30-17:00  Tiskovna konferenca, Kongresni center Brdo, dvorana Splendens 
  
 Odhod z Brda na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana ali v Ljubljano 
 
 


