
 

 

Evropska unija in Združeno kraljestvo sta v oktobru 2019 dosegla nov dogovor glede izstopa Združenega kraljestva 

iz EU. Evropski svet je novi dogovor potrdil 17. oktobra 2019. Po splošnih volitvah v Združenem kraljestvu je 

januarja 2020 dogovor potrdil britanski parlament, 29. januarja 2020 je predvideno glasovanje o dogovoru v 

Evropskem parlamentu.  

 

Skladno s sporazumom Združeno kraljestvo z 31. januarjem 2020 tako izstopa iz EU na urejeni način. S 

sporazumom je zagotovljena pravna varnost tudi po prenehanju veljavnosti pogodb in zakonodaje EU za Združeno 

kraljestvo. 

 

Izstopni sporazum določa prehodno obdobje do konca leta 2020. Uporaba zakonodaje EU v tem obdobju bo 

nacionalnim upravam in podjetjem dala čas, da se pripravijo na nov odnos, EU in Združenemu kraljestvu pa bo 

zagotovila čas za pogajanja o prihodnjem odnosu. 

 

Združeno kraljestvo bo do konca prehodnega obdobja upoštevalo pravila EU, četudi ne bo več država članica. Do 

31. decembra 2020 tako velja, da sprememb pri potrebnih dokumentih za vstop v Združeno kraljestvo ni in 

osebna izkaznica še vedno zadostuje. V tem času načeloma velja tudi, da ni sprememb glede trgovanja oz. 

logistike z Združenim kraljstvom.  

 

Preberite podrobnosti o izstopu ter določilih do konca leta 2020 tukaj. 

 

Podjetjem se številna vprašanja seveda porajajo glede prihodnjega poslovanja z Združenim kraljestvom, carin, 

prepovedi in omejitev, tranzitnih postopkov, trošarin, DDV itd.  

 

Preberite nabor informacij za gospodarske subjekte. 

 

Novicam o brexitu lahko sledite tudi na tej povezavi. 

 

Če imate kot državljan ali predstavnik podjetja dodatno vprašanje o posledicah brexita, ga lahko posredujete 

na brexit.mzz@gov.si  

http://3vswx.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1YYdWtAdbZ2AzkJuw4AXvHYqQw0cxmZcfMAP-GLy8ea5DhUZkFiHNXCCat5N58f7eJL_nN5Hkt0_EtRTLsmVhy6Ukl5aiDFQl-Odyq_KstDYM9ahPyJU7kWzzCyUrNWzDQfciEzVncHF0Y9SErOYL4IzxKQ6nVy7TwHK_qw5uQs9bcDGmJsFhhw-X4AeJktAm6pAg5v0oiZpYsmDvDhGnR5Atucn1kBf-rTh2aoLd1zD7-kaaA6azH3p5YNVn-cnxSaQAKW2O3zEYnSf
http://3vswx.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MhXuKuii8yRcu9uCkEn4TEExqvgFLfDMacDT5G08Z2NFjKdDGTRbOIzdNhH8IMqF9iKV_dwNRm4ppgLzDHWF7IvyI8lbf6Xy1mPtS3wJh5Swfu8UCT1zSeGjXMPhc9bMknqK15x1EBcWIr4sVXvPop3NWRF8LAv9j9sBV1v2tW4a52qajKPfY14tDckYiMCsypUCFBNuBTnjjBzvM-kzCB8M7frekn2tV_DXHCa-G2gkC_ikOJo72MBZXkB-AHRT5IDI19u2E_WgFl6iuqjP8PH6xW1DfrqxlEy1-eohs4yRl9A0bLwG2iBdQXd46uxtAQ8uj0T-PA7rfTiINKlVgnj8euTo6e20XhK0fmexhWEW6aAgoaCpPTZTL3mZglX5G-AAURLbAskjUKD9pv1FHtGjlAPw5MnMyYssybVmb9eSWeyNknRcjAJO
http://3vswx.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WJ-JbwWan7cuMoHpc8nTBSz_iOR_tIEhqdetYf6h2MM7Y0pAeMBOH1CTFtmcRhTeBxQe4jSPJ4S-ItXBg8MmAf2yLIIVUxRUnSB1n2x25ZmB9sYG1rgYl4A54SlHXha87nreAMFZROeD1a02xcWnO8ZEKOqJTJ_iEiVvWw0yM-5Erg
mailto:brexit.mzz@gov.si


 

BELORUSIJA 

Ob zasedanju Medvladne komisije za gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Belorusijo, ki jo bosta vodila 

državni sekretar na slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve Dobran Božič ter namestnik zunanjega ministra 

Belorusije Oleg Kravčenko, in obisku poslovne delegacije iz Belorusije bo 4. 2. 2020 potekal Slovensko-beloruski 

poslovni forum. Program. Več info: goran.kriz@gov.si 

  

KANADA 

Vas zanima vstop na kanadski trg? Poznate priložnosti, ki jih prinaša CETA - gospodarski in trgovinski sporazum 

med Evropsko unijo in Kanado? Pridružite se nam na poslovnem obisku mikro, malih in srednje velikih podjetij v 

Kanadi med 23. in 28. marcem 2020. Program in prijava. Več info: sabina.carli@gov.si 

  

Želite o kanadskem trgu izvedeti več? Vabljeni na seminar Priložnosti za slovenska podjetja v Kanadi, ki se bo 

odvijal 30. januarja 2020 na GZS! 

  

MEHIKA: Zbiranje informacij o kraji blaga v Mehiki 

Delegacija Evropske unije v Mehiki nas je obvestila, da zbirajo informacije o kraji blaga, s katero se srečujejo 

EU podjetja v Mehiki. Slovenska podjetja pozivamo, da posredujejo informacije o morebitnih krajah blaga, s 

katerimi se srečujejo na področju Mehike. Informacija (v angleščini ali španščini) naj vsebuje naslednje 

podatke: kje je prišlo do kraje (mesto, cesta, železnica, kjer se dogaja največ kraj), koliko (kako pogosto prihaja 

do takšnih primerov, kaj (katere vrste blaga so najpogosteje predmet tatvin), kdo (kateri sektor je najbolj 

izpostavljen tatvinam). Podjetja lahko informacije posredujejo na naslov ekonomske svetovalke na 

Veleposlaništvu RS v Washingtonu: metka.urbas@gov.si 

    

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE: TEXAS FEELS SLOVENIA 

Od 10. do 15. marca 2020 se v Dallas/Houston odpravlja izhodna gospodarska delegacija. Več info: 

andreja.banutai@gov.si 

  

http://3vswx.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/EUQs41tUwP8FmacHKWxNCSU27gZzNX7px18Ze3kqzDRIZn42U7xpGnPXt3NR2iy097TAGAE99gt7AKAS8Y4Xe6rhFS8ABlc-BxRHzW9le0HAyApQYXSGjuGSuNIigDOBCN_gkHUeq3hEDo2U8HQXk5tRPzbiiVDBNfPZ1q05_uVXS3_CsgKiryehczrB1TVld5dBPYl3ocwb4ZvJZ1tSRDH8JFbgbZqUB_c5MVxdyDstxw4QnQ
mailto:goran.kriz@gov.si
http://3vswx.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1GjgaCFYoo_zYjT4nX4QN78AmFsjeIKDqiLUmCct2k3hQUO0RkBZUEuxRazWHKDEGbGJM0qvaXYv6K8u4Ag-222-0kGvpnG_ZDJ8LGkyIm4ZL1APQVwHuc6Tc000dDnhS5ObkLChXmKHle0PjB2SPB4CcFFhVOChbZlbnjaSTzrBrdyCDZohOGxzAm7QGEJuQVj8z0bLAiF8RXVOqUkh56GO1ETIr9915aKH4NxRg58G_RwClGEmCPe6Koy0oWyQSdWonqaPeA5siLUPZmYIEiYXRgV1aj3KmixIlw
mailto:sabina.carli@gov.si
http://3vswx.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/AT-tksd5y9ieGWhl3VWPbABkC0AfFlbPhOB_yFx_NcpoWzsk64upobO4-0x_NMBmCWtXSjmD3R8clcxrfdp0OqSNJRMtszsXEK3cWUNEvqfuvEFy0IJEanyAEo9NjTCQ_dJhqiqc0dZRwdcN45Y13AnOIAaAxhzuLIblsSuvqxE7TJAwSFKrRddDGu5l_frmtcO7Ti70R0gqx_cy6QGXY0yeBSEhfE7rtBkw1MOLKrS1wLpn07Egbrd3C0aw
mailto:metka.urbas@gov.si
mailto:andreja.banutai@gov.si


 

B2D - BUSINESS TO DIPLOMACY V PODJETJU RENAULT-REVOZ d.d. 

Izbrani temi tokratnega dogodka sta bili e-mobilnost in predstavitev Skupine Renault-Revoz, največjega 

slovenskega izvoznika in tudi najpomembnejšo tujo investicijo na področju avtomobilske industrije v 

Sloveniji. Posebna pozornost v predstavitvi je bila namenjena modelu Renault Clio, ki ga izdelujejo v novomeški 

tovarni. Ta model je bil proglašen za slovenski avto leta 2020. Preberite več. 

  

SEJA SVETA ZA INTERNACIONALIZACIJO 

 Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je skupaj z ministrom za zunanje zadeve dr. 

Mirom Cerarjem predsedoval Svetu za internacionalizacijo gospodarstva. svet razpravljal o izhodiščih vladnega 

programa za promocijo investicij in internacionalizacijo slovenskega gospodarstva 2020–2024, ki je namenjen 

čimbolj učinkoviti podpori slovenskih podjetij pri njihovi intenzivnejši internacionalizaciji. Program se 

osredotoča na pet strateških ciljev: raznolik in vzdržen izvoz, vzdržne tuje neposredne investicije z visoko dodano 

vrednostjo, povečanje slovenskih naložb, Slovenija kot gospodarska blagovna znamka in odličen podporni 

ekosistem. Preberite več. 

  

VLADA RS JE SPREJELA USMERITVE ZA DELOVANJE V ORGANIZACIJI ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE IN 

RAZVOJ - OECD 

Usmeritve temeljijo na pridobljenih izkušnjah prvih devetih let članstva RS v OECD, aktualnih prioritetah 

Organizacije, ter interesih in potrebah Republike Slovenije, ki izhajajo iz nacionalnih razvojnih prioritet 

države. Njihov namen je boljši izkoristek prednosti članstva RS v OECD. Preberite več. 

  

http://3vswx.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bpuV8m_jpw9pbzd2_rMc41I3QbVXAqDhUnoKCIpvbyO__XYxEvffj5e4MM-tIbMCwq_MmKevDyL8Zllqt1R8pUghnz1XQyItsP4opO50n-WtW9bSzFBvRfvZRWUOaSUMsyv-LGCvUeoIVOdSQkYswEcocqSXsoWpdlEnIsfqyPdxgHiiwI37QHGz8rDC-dqgGOmfPksCmaXnlDfkcj1zTo1jVrtqMBxqN3X75UottbTujxOlNZowTrCq_BeOJ4x6CUNuHcnKZAs
http://3vswx.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dlvGxoptyFMGzt6wnRUbCNSNdaqiaG3Qi9BPj1iO-0rWo1pjU144L7cWg6pUgiBzxtuh0yUeb-5cNtY0bJaV0_JbVQ9gsi9Zej-M7z6QdC2WjelIFtrGI0hW6D0fknu1Y-dz8UfPWKXBtcmDkWE_JIOY1j54A0I94XyKgdHH6ggbW961Q20Kplz0a_haJ4dN5uEgmjhVX73_zVxPLLvlnYj0qE6zV_rvlvYS358
http://3vswx.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/iHaRMUkkqCaw_HeEo_1Qxu1vCuizu9pyuDdddaG2dn5R1a42_Hbn49SZwNEoWAv1IheqAeWcOIYML5t4ihkOdLm_wm0IU2pKK6W6rAdv1b_Ag5TRjgsSeGmPoefhFJVFD0YDLHQSYk4Uee60QTqRO1aKeAy2xmQRevJ_hg9rExzSOAfnKvXXqHOpzVYq6vZTUiUETPE8I2NfghAq7kVIkAvoKfvBwikUqgsQA1nN7B5ecwkmrjPGsmTtyuuDFd7MUtNFvqz0ygTx46WMj2Zb10AomehRYFjN7Z-lQ0F2wbhikp71QOnKocqFIxXPYvlH-_TwVeBk8vQeu6ZUIpUiLivy6_dConayNEMv6vAZoTb8kel2


 

Seminar Priložnosti za slovenska podjetja v Kanadi 

30. januar 2020 

  

Medvladna komisija za gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Belorusijo 

3. - 4. februar 2020 

  

Texas Feels Slovenia 

10. - 15. marec 2020 

 

Je bil novičnik za vas in vaše podjetje uporaben? 

 

Želimo si vaših povratnih informacij - sporočite nam, kaj vas še posebej zanima, kakšne informacije najraje 

prejemate in kdo bi v vaši instituciji/podjetju ta novičnik še moral prejemati.  

  

Pišite nam na gospodarska-diplomacija.mzz@gov.si! 

http://3vswx.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zSemlTp_NcAuMXHlWAo2TcjAkQ6KpZXt8SwoflT48O-az4Xoafr63ggKTwHbZnHvPVwlUqVP3Qyk1kYDsd1l2U_7QeIFnScFQ_Qkxh3AMguAMwn20Ef13uEUyoIFQiXzXAZCwkNy1p0UNVfe8GZNiexuCwdgy-Ft5-KT9B8w_0PWdQ
mailto:gospodarska-diplomacija.mzz@gov.si

