
PRILOGA 1 

POSLOVNIK PRIDRUŽITVENEGA ODBORA 

1. člen 
Predsedovanje 

Pridružitvenemu odboru izmenično za dvanajstmesečna obdobja predsedujeta 
predstavnik Evropske Komisije v imenu Skupnosti in njenih držav članic ter predstavnik 
Vlade Republike Slovenije. Prvo obdobje se začne na dan prvega sestanka Pridružitvenega 
sveta in se konča 31. decembra 1999. 

2. člen 
Sestanki 

Pridružitveni odbor se sestane, kadar to narekujejo okoliščine, s soglasjem obeh 
pogodbenic. 

Vsak sestanek Pridružitvenega odbora poteka ob času in v kraju, za katerega se 
dogovorita pogodbenici. 

Sestanke Pridružitvenega odbora skliče predsedujoči. 

3. člen 
Delegacije 

Pred vsakim sestankom se o predvideni sestavi delegacije vsake pogodbenice 
obvesti predsednika. 

4. člen 
Sekretariat 

Uradnik Evropske komisije in uradnik slovenske vlade skupaj delujeta kot 
sekretarja Pridružitvenega odbora 

Vsa sporočila predsedujočemu Pridružitvenega odbora in vsa njegova sporočila, 
predvidena s tem sklepom se pošljejo sekretarjema Pridružitvenega odbora in sekretarjema 
ter predsedniku Pridružitvenega sveta. 

5. člen 
Javnost sestankov 

Sestanki Pridružitvenega odbora niso javni, razen če ni drugače odločeno. 

6. člen 
Dnevni red sestankov 



1. Predsedujoči za vsak sestanek sestavi začasni dnevni red. Sekretarja 
Pridružitvenega odbora ga najkasneje petnajst dni pred začetkom sestanka pošljeta na 
naslove, omenjene v 4. členu. 

Začasni dnevni red vključuje točke, za katere je predsedujoči najkasneje 
enaindvajset dni pred začetkom sestanka prejel zahtevo, da se uvrstijo na dnevni red, pri 
čemer pa se točke ne vpišejo na začasni dnevni red, če ni bilo vsaj na dan, ko se dnevni red 
razpošlje, sekretarjem poslano dodatno gradivo. 

Pridružitveni odbor lahko prosi strokovnjake, da se udeležijo njegovih sestankov, 
da dajo informacije o določenih zadevah. 

Pridružitveni odbor sprejme dnevni red na začetku vsakega sestanka. Točka, ki ni 
uvrščena na začasni dnevni red, se lahko uvrsti na dnevni red, če se pogodbenici s tem 
strinjata. 

2. Predsedujoči lahko s soglasjem obeh pogodbenic skrajša roke, določene v 
prvem odstavku, da upošteva zahteve posameznega primera. 

7. člen 
Zapisnik 

Zapisnik se piše na vsakem sestanku in temelji na povzetku sklepa 
Pridružitvenega odbora, ki ga povzame predsedujoči. 

Ko Pridružitveni odbor potrdi zapisnik, ga predsedujoči in sekretarja podpišejo, 
vsaka pogodbenica pa ga shrani v arhiv. Kopija zapisnika se pošlje na vsakega od naslovov, 
omenjenih v 4. členu. 

8. člen 
Razprave 

V posebnih primerih, ko Pridružitveni svet pooblasti Pridružitveni odbor v skladu z 
drugim odstavkom 114. Člena Evropskega sporazuma, da sprejme sklepe/priporočila, so ti 
akti ustrezno naslovljeni "sklepi" in "priporočila", ki jim sledi zaporedna številka, datum 
sprejema in opis zadeve. Sklepi in priporočila se sprejmejo s skupnim dogovorom med 
pogodbenicama. 

Sklepe in priporočila Pridružitvenega odbora podpišejo predsednik in overita 
sekretarja ter se pošljejo na naslove, omenjene v 4. členu te Priloge. Vsaka pogodbenica se 
lahko odloči, da objavi sklepe in priporočila Pridružitvenega odbora v svoji uradni publikaciji 
(v Uradnem listu Evropskih skupnosti in v Uradnem listu Republike Slovenije). 

9. člen 
Stroški 

Skupnost in Republika Slovenija vsaka posebej krijeta stroške, ki nastanejo zaradi 
sodelovanja na sestankih Pridružitvenega odbora v zvezi z osebjem, potnimi stroški in 
dnevnicami ter poštnimi in telekomunikacijskimi izdatki. 

Izdatke v zvezi s tolmačenjem na sestankih, prevajanjem in razmnoževanjem 
dokumentov krije Skupnost, razen izdatkov v zvezi s tolmačenjem ali prevajanjem v 
slovenščino ali iz nje, ki jih krije Republika Slovenija. 



Druge izdatke v zvezi s konkretno organizacijo sestankov krije pogodbenica, ki 
prireja sestanek. 


