Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Številka: 061-07-5/2021/1
Ljubljana, 10. 6. 2021
Na podlagi prvega odstavka 22. in 33.a člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni
list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20)
SKLICUJEM
23. izredno sejo Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in
finance, ki bo v sredo, 16. 6. 2021, ob 12.00 uri,
na daljavo preko aplikacije Cisco Webex Meetings
ali na podlagi osebne prisotnosti v sobi 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Letno poročilo Banke Slovenije 2020 z letnim obračunom Banke Slovenije
2020 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt
Banke Slovenije za leto 2021, EPA 1921-VIII
 Poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora.
***
Državne svetnice in svetnike ter vabljene na sejo prosim, da do torka,
15. 6. 2021, do 12. ure po elektronski pošti na miro.podlipec@ds-rs.si sporočite,
ali se boste seje udeležili na podlagi osebne prisotnosti oziroma na daljavo
preko
aplikacije
Cisco
Webex
Meetings.
INFORMACIJE ZA VABLJENE:
Vabljenim predlagamo, da se zaradi trenutne epidemiološke situacije seje komisije
udeležijo na daljavo.
Prosimo, da nam v primeru udeležbe na seji na daljavo najkasneje do torka, 15. 6.
2021, do 12. ure na miro.podlipec@ds-rs.si sporočite naslov elektronske pošte, na
katerega naj vam pošljemo povezavo za dostop do seje na daljavo.
Povabilo za vključitev v aplikacijo Cisco Webex boste, ne glede na način
pridružitve seji (na daljavo ali v sobi 209/II), prejeli na vaš naslov elektronske
pošte
približno
20
minut
pred
začetkom
seje.
Tiste, ki se boste seje udeležili na podlagi osebne prisotnosti naprošam, da s
seboj prinesete tablični ali prenosni računalnik s predhodno naloženo

aplikacijo

Cisco

Webex

Meetings

in

slušalke.

***
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost sporočite sekretarju
komisije Miru Podlipcu po telefonu 01/478 9810.
Predsednica komisije
mag. Marija Lah, l.r.

Vabljeni:
K 1. točki:
- Banka Slovenije

