Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Številka: 060-07-11/2020/1
Ljubljana, 1. 12. 2020
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
42. sejo Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki
bo v torek, 8. 12. 2020, ob 10.00 uri,
na daljavo preko aplikacije Cisco Webex Meetings
ali na podlagi osebne prisotnosti v mali dvorani
v stavbi parlamenta, Tomšičeva 5, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Obravnava problematike izbrisanih podjetij na podlagi Zakona o finančnem
poslovanju podjetij(ZFPPod), (Ur. l. RS št. 54/1999)
- dopis Zasebnega zavoda za zaščito podjetništva ZZZP-CINIP ste prejeli po
elektronski pošti.
2. Predlog zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-1) - nujni postopek, EPA
1491-VIII
- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora.
3. Pobude in vprašanja
4. Potrditev zapisnika 16. izredne seje komisije
- Predlog zapisnika ste prejeli po elektronski pošti.
***
Državne svetnice in svetnike ter vabljene na sejo prosim, da do ponedeljka,
7. 12. 2020, do 9. 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.
Predstavnike vabljenih, ki boste sodelovali na seji na daljavo, prosim, da
najkasneje do ponedeljka, 7. 12. 2020, do 12. ure posredujete svoj naslov
elektronske pošte, na katerega naj vam pošljemo povezavo za dostop do seje,
na miro.podlipec@ds-rs.si.

Povabilo za vključitev v aplikacijo Cisco Webex boste, ne glede na način
pridružitve seji (na daljavo ali v mali dvorani/T), 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:
- Janez Mohorič, Civilna iniciativa nasilno izbrisanih podjetij
- Prof. dr. Šime Ivanjko
K 2. točki:
- Ministrstvo za finance

