
koordinator za brexit MZZ, 
koordinator za brexit SPBR, 
predstavnik konzularne službe MZZ, 
predstavnik MNZ, 
predstavnik FURS 

po telefonu v Sloveniji na 01 600 85 84
splošna 00 800 6 7 8 9 10 11: med
delovniki odzivnost v vseh jezikih, med
vikendi v angleškem, nemškem in
francoskem jeziku 12. - 13.12.2020, 9.
- 10.1.2021. 
Med 28.12.2020 in 3.1.2021 zaprt,
vključen bo odzivnik in bodo zadeve
obravnavane od 4.1.2021 naprej.
Dostopnost po mailu prek
kontaktnega obrazca na
https://europa.eu/european-
union/contact/write-to-us_sl, odgovor
predvidoma v treh dneh. 

Evropska komisija bo za namene nujnih
vprašanj vzpostavila od 28. 12. 2020 do 8.
1. 2021 med 8.00 – 20.00 uro t. i. Brexit
hotline, ki ga bodo lahko neposredno
kontaktirali le:

1.
2.
3.
4.
5.

Komunikacija v angleškem in francoskem
jeziku, kontakt  +32 2 29 74 471 ali ec-
brexit-helpdesk@ec.europa.eu.

Okrepil se bo kontaktni center Europe
Direct za vprašanja državljanov in podjetij: 

1.
2.

3.

4.

delovala kontaktna številka 040 675
546 za vprašanja državljanov in
podjetij (upravlja koordinator za brexit
MZZ)
okrepljeno spremljanje poštnega
predala brexit@gov.si (upravlja
koordinator za brexit MZZ)
vprašanja, ki neposredno prihajajo na
elektronske naslove resorjev in
Veleposlaništva RS v Londonu:
odgovarjate po ustaljeni praksi, v
vednost dodate koordinatorje za brexit
resorja, MZZ in SPBR - če se
vprašanja nanašajo na več resorjev,
resor, ki je prejel vprašanje, nanj
odgovori z vidika svoje pristojnosti in
zaprosi za odgovor na preostale dele
druge pristojne resorje ter usklajen
odgovor posreduje naslovniku in
koordinatorjema za brexit MZZ in
SPBR
splošnejša vprašanja in odgovori se
tekoče objavljajo na  spletnih straneh
gov.si za brexit (poskrbi koordinator
za brexit MZZ v sodelovanju z UKOM)
 v primerih, ko bo treba z mediji
strateško komunicirati glede
prihodnjih odnosov EU z ZK, se v te
aktivnosti vključi glavni govorec in
vodja službe za strateške komunikacije
na MZZ VP Geržina. 

Med 28.12.2020 in 8.1.2021 bo:
1.

2.

3.

4.

5.

DOMAČE

AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI 

NA EU RAVNI


