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O PARLAMENTARNI PREISKAVI 

(neuradno prečiščeno besedilo*) 

 

(Uradni list RS, št. 63/93) 

 
 
 
 
 

*Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj 

informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko 

ali kako drugače. 

Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o parlamentarni preiskavi obsega: Zakon 

o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 z dne 19. 11. 1993) in 

Kazenski zakonik Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/94 z dne 13. 10. 

1994). 

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO292 



 



 

1. člen 

Parlamentarna preiskava v zadevah javnega pomena se opravi, da 

se ugotovi in oceni dejansko stanje, ki je lahko podlaga za 

odločanje Državnega zbora o politični odgovornosti nosilcev 

javnih funkcij, za spremembo zakonodaje na določenem področju 

in za druge odločitve Državnega zbora iz njegove ustavne 

pristojnosti. 

 

2. člen 

Če v neki zadevi že teče kazenski postopek, to ni ovira, da ne bi 

bila o njej v okviru pristojnosti Državnega zbora izvedena tudi 

parlamentarna preiskava. 

 

3. člen 

(1) V preiskovalni komisiji ne sme sodelovati poslanec: 

- če je preiskovanec ali priča v zadevi, ki se preiskuje, 

- če je ali je bil s preiskovancem ali njegovim pravnim 

pooblaščencem v zakonski zvezi oziroma živi ali je živel z njim 

v izvenzakonski skupnosti ali če je s preiskovancem ali 

njegovim pravnim pooblaščencem v sorodstvu v ravni vrsti do 

kateregakoli kolena ali v stranski vrsti do vštetega četrtega 

kolena ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, 

- če je bil sam ali je oziroma je bila katera od oseb iz prejšnje 

alinee odgovorna oseba v organu ali pravni osebi, katere 

dejavnost se preiskuje, v času, na katerega se nanaša preiskava, 

- če je ali je bil kakorkoli udeležen v kazenskem ali drugem 

sodnem ali upravnem postopku ali postopku o prekršku, ki je v 

neposredni zvezi s predmetom preiskave. 

(2) Če so okoliščine iz prejšnjega odstavka znane ob imenovanju 

preiskovalne komisije, tak poslanec ne sme biti imenovan v 

preiskovalno komisijo. Kolikor take okoliščine nastanejo pozneje 

ali se zanje izve šele pozneje, mora tak poslanec takoj prenehati z 

delom v preiskovalni komisiji, predsednik preiskovalne komisije 



 

pa mora o tem takoj obvestiti Državni zbor s predlogom, da takega 

poslanca razreši in imenuje v preiskovalno komisijo drugega 

poslanca. Če se okoliščine iz prejšnjega odstavka nanašajo na 

predsednika preiskovalne komisije, obvesti o tem Državni zbor 

namestnik predsednika preiskovalne komisije. 

(3) V postopku parlamentarne preiskave preiskovanci ne morejo 

zahtevati izločitve članov preiskovalne komisije zaradi dvoma o 

njihovi nepristranosti. 

 

4. člen 

V postopku parlamentarne preiskave je zagotovljeno varstvo 

tajnosti pisem in drugih občil ter nedotakljivost človekove 

zasebnosti. 

 

5. člen 

(1) Stroški preiskovalne komisije bremenijo proračun Republike 

Slovenije. Preiskovancem in njihovim pravnim pooblaščencem, 

pričam in izvedencem se stroški povrnejo po pravilih, ki veljajo za 

kazenski postopek, če pa je prizadeta pravna oseba, potem pa po 

pravilih, ki veljajo za postopek o prekrških. Pri tem se ne 

uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku o naložitvi 

plačila stroškov obdolžencu, če je spoznan za krivega oziroma 

določbe zakona o prekrških o plačilu stroškov za pravno osebo, ki 

ji je bila izrečena sankcija za prekršek. 

(2) O povrnitvi stroškov iz prejšnjega odstavka tega člena ter o 

nagradah izvedencev in pravnih pooblaščencev preiskovancev na 

zahtevo upravičencev odloča preiskovalna komisija. Upravičenec, 

ki se s to odločitvijo ne strinja, lahko zahteva odmero stroškov pri 

pristojnem sodišču. 

 

 



 

6. člen 

(1) V dokaznem sklepu, ki ga sprejme pred začetkom dokazovanja, 

preiskovalna komisija določi način izvedbe parlamentarne 

preiskave in dokazila. V dokaznem sklepu se praviloma določijo 

tudi preiskovanci. 

(2) Preiskovalna komisija lahko dokazni sklep kadarkoli spremeni 

ali dopolni. 

(3) Pri dokaznem sklepu je preiskovalna komisija vezana na sklep 

Državnega zbora o uvedbi parlamentarne preiskave. 

 

7. člen 

(1) Preiskovanci so osebe, na katere se parlamentarna preiskava 

nanaša v celoti ali deloma. 

(2) Če preiskovanci niso določeni že z dokaznim sklepom, lahko 

preiskovalna komisija z dopolnitvijo dokaznega sklepa kadarkoli 

ugotovi, kdo je preiskovanec. Osebe, ki bi bile lahko preiskovanci, 

to lahko tudi same prijavijo predsedniku preiskovalne komisije, 

preiskovalna komisija pa z dopolnitvijo dokaznega sklepa odloči, 

ali jim bo priznala tak položaj. Zoper odločitev preiskovalne 

komisije ni pritožbe. 

(3) Preiskovanec se povabi z zaprtim pismenim vabilom, ki 

obsega: naslov preiskovalne komisije, ime in priimek 

preiskovanca, dokazni sklep in opis predmeta parlamentarne 

preiskave, kraj, kamor naj pride, dan in uro, kdaj naj pride, 

navedbo, da se vabi kot preiskovanec, opozorilo, da bo prisilno 

priveden, če ne pride, uradni pečat in podpis predsednika 

preiskovalne komisije. 

(4) Preiskovanci ne smejo biti zaslišani kot priče, če se preiskava 

opravlja zoper njih. Če pride v poštev njihovo zaslišanje, imajo 

smiselno enak položaj kot ga ima pri zaslišanju v kazenskem 

postopku obdolženec. 



 

(5) Če je bil nekdo v postopku parlamentarne preiskave že zaslišan 

kot priča, kasneje pa je postal preiskovanec, se poročilo 

preiskovalne komisije ne more opirati na njegovo izpovedbo kot 

priče. 

(6) Preiskovanec sme sodelovati pri izvajanju dokazov, razen če je 

preiskovalna komisija sklenila, da se iz prostora, kjer se izvajajo 

dokazi, preiskovanec začasno odstrani zato, ker sopreiskovanec ali 

priča v njegovi navzočnosti noče izpovedati ali če okoliščine 

kažejo, da v njegovi navzočnosti ne bo govoril resnice. Po vrnitvi 

preiskovanca na zasedanje preiskovalne komisije se mu prebere 

izpovedba sopreiskovanca oziroma priče. Preiskovanec ima 

pravico postavljati sopreiskovancu oziroma priči vprašanja, 

predsednik preiskovalne komisije pa ga vpraša, ali ima kaj 

pripomniti k njuni izpovedbi. Po potrebi se opravi soočenje. 

(7) Preiskovancem lahko pri uveljavljanju njihovih pravic 

pomagajo pravni pooblaščenci. Preiskovanci lahko predlagajo 

dokaze. Pričam in izvedencem smejo postavljati vprašanja. 

(8) Prizadete pravne osebe imajo v postopku parlamentarne 

preiskave smiselno enak položaj kot pravne osebe po zakonu o 

prekrških. 

 

8. člen 

(1) Priče in izvedenci so se dolžni odzvati vabilu preiskovalne 

komisije. Priče se vabijo s pisnim vabilom, v katerem se navede: 

ime, priimek in poklic vabljenega, kdaj in kam naj pride, 

parlamentarna preiskava, zaradi katere je vabljen, navedba, da se 

vabi kot priča in opozorilo na posledice neupravičenega izostanka. 

Ko je priča prvič vabljena, jo je treba v vabilu poučiti, da ima 

pravico vzeti si pravnega pooblaščenca in da je pravni 

pooblaščenec lahko navzoč pri njenem zaslišanju. 



 

(2) Zoper izostalega izvedenca, ki je bil v redu vabljen ali noče 

opraviti izvedenskega dela, se lahko na zahtevo preiskovalne 

komisije na pristojnem sodišču izrečejo denarne kazni po zakonu o 

kazenskem postopku. 

(3) Na zahtevo preiskovalne komisije odredi pristojno sodišče 

privedbo preiskovanca, priče ali izvedenca. 

(4) Preiskovalna komisija lahko pri pristojnem sodišču zahteva, da 

se odredi hišna ali osebna preiskava in zaseg predmetov. 

 

9. člen 

Glede oprostitve in odklonitve pričevanja ter oprostitve 

izvedenstva se uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku. 

 

10. člen 

(1) Pred pričetkom pričevanja je treba priče poučiti o njihovi 

pravici, da odklonijo odgovor na posamezna vprašanja, če je 

verjetno, da bi s tem spravile sebe ali svojega bližnjega sorodnika v 

hudo sramoto, znatno materialno škodo ali v kazenski pregon. 

(2) Priče in izvedence je treba pred začetkom zaslišanja opozoriti, 

da morajo izpovedati po resnici. Opozoriti jih je treba na 

kazenskopravne posledice krive izpovedbe. V postopku pred 

preiskovalno komisijo se priče in izvedenci ne zaprisežejo. 

 

11. člen 

(1) Priče se zaslišujejo vsaka zase. Pri tem ne smejo biti navzoče 

priče, ki še niso bile zaslišane. 

(2) Priče se smejo soočiti, če se njihove izpovedbe ne ujemajo 

glede pomembnih dejstev. 

(3) Priče in izvedence zaslišuje predsednik komisije. Ko 

predsednik komisije konča zaslišanje posamezne priče ali 



 

izvedenca, jim lahko člani komisije naravnost postavljajo 

vprašanja, preiskovanci pa smejo postavljati vprašanja naravnost 

pričam in izvedencem le z dovoljenjem predsednika komisije. 

(4) Predsednik komisije lahko zavrne vprašanja preiskovanca, ki so 

neprimerna in niso povezana z zadevo. Če predsednik komisije 

prepove določeno vprašanje ali odgovor, sme preiskovanec 

zahtevati, naj o tem odloči preiskovalna komisija. 

(5) Če je preiskovalna komisija sklenila, da je vprašanje, na katero 

je že bilo odgovorjeno, nedopustno, se poročilo preiskovalne 

komisije na takšno vprašanje ne sme sklicevati. 

(6) Priča se med zaslišanjem lahko posvetuje s svojim pravnim 

pooblaščencem, ali naj odgovori na zastavljeno vprašanje ali ne 

(prvi odstavek 10. člena). 

 

12. člen 

Preiskovancem in pričam se vročijo zapisniki o njihovih 

zaslišanjih. Preiskovanci in priče lahko v 8 dneh ugovarjajo vsebini 

zapisnika o njihovem zaslišanju. O ugovorih odloča preiskovalna 

komisija. 

 

13. člen 

(1) Sodišča in drugi državni organi so dolžni preiskovalni komisiji 

dati potrebno pravno pomoč. Pri tem morajo postopati kar se da 

hitro. 

(2) Preiskovalna komisija lahko sklene, da se priče ali izvedenci 

zaslišijo pred sodiščem. Ustrezno zahtevo je treba vložiti pri 

sodišču, na čigar območju naj bi potekala preiskava. 

(3) Zahtevi je treba priložiti sklep o predmetu preiskave in dokazni 

sklep. Če je potrebno, se v zahtevi vprašanja podrobneje opredelijo 

in obrazložijo. 



 

(4) Prisilni ukrepi zoper preiskovance, priče in izvedence: 

privedba, kazni, hišna in osebna preiskava in zaseg predmetov se v 

postopku parlamentarne preiskave lahko izvajajo le prek sodišča. 

Ustrezno zahtevo z obrazložitvijo, ki ji je treba priložiti sklep o 

predmetu preiskave, je treba vložiti pri sodišču, na čigar območju 

naj bi se izvedel omenjeni ukrep. Zaprošeno sodišče ni upravičeno 

ocenjevati umestnosti ukrepa. Če pa meni, da ni v skladu z 

zakonom, zahteva odločitev višjega sodišča. Zoper odločitev 

višjega sodišča ni pritožbe. Sodišče obravnava te zahteve 

prednostno. 

 

14. člen 

(1) Vlada, upravni organi, organizacije, ki opravljajo javno službo 

in vsi nosilci javnih pooblastil so dolžni kadarkoli dovoliti 

preiskovalni komisiji ali njenim pooblaščencem dostop do 

dokumentacije, s katero razpolagajo, izdati potrebna dovoljenja za 

pričevanje ter predložiti spise. 

(2) Sodišča so dolžna preiskovalni komisiji predložiti tiste dele 

svojih spisov, ki se nanašajo tudi na predmet preiskovalne 

komisije. Če gre za nedokončane zadeve, jih mora preiskovalna 

komisija čimprej vrniti sodišču. 

(3) Organi iz prvega odstavka tega člena, ki nasprotujejo ugoditvi 

zahteve, ker bi to po njihovem mnenju škodovalo odnosom 

Republike Slovenije z drugimi državami ali njeni varnosti, so 

dolžni ugoditi ponovni zahtevi preiskovalne komisije. 

 

15. člen 

(1) Predsednik in člani preiskovalne komisije so ves čas dela 

preiskovalne komisije in po njeni razpustitvi dolžni varovati tajnost 

zaupnih dejstev, s katerimi so se seznanili. Brez dovoljenja 



 

predsednika Državnega zbora ne smejo pričati pred sodiščem ali 

pred drugimi organi. 

(2) Če se predsednik ali član preiskovalne komisije, v okviru 

preiskovalne naloge seznani s tujo tajnostjo, tajnostjo iz poimensko 

imenovane osebne sfere ali poslovno tajnostjo, sme takšno tajnost 

razkriti le, če ima pooblastilo prizadete osebe. To ne velja, če 

zakon nalaga razkritje tajnosti. 

 

16. člen 

(prenehal veljati) 

 

17. člen 

(1) (prenehal veljati) 

(2) Enako se kaznuje, kdor brez upravičenega razloga preiskovalni 

komisiji ne izroči zahtevanih spisov ali listin ali ne dovoli 

vpogleda v te listine ali spise, ali priča, ki kljub opozorilu na 

posledice, brez zakonitega razloga noče pričati pred preiskovalno 

komisijo. 

 

18. člen 

(prenehal veljati) 

 

19. člen 

(1) Če ni drugače določeno, je pristojno sodišče po tem zakonu 

sodišče prve stopnje v Ljubljani. 

(2) Poleg določb zakona o kazenskem postopku in zakona o 

prekrških, ki se po tem zakonu neposredno uporabljajo, se glede 

drugih vprašanj, ki z njim niso urejena, smiselno uporabljajo tudi 

druge ustrezne splošne določbe zakona o kazenskem postopku ter 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199463&stevilka=2167
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199463&stevilka=2167
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199463&stevilka=2167


 

njegove določbe o preiskavi in glavni obravnavi, glede prizadetih 

pravnih oseb pa zakon o prekrških. 

 

 

Zakon o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) vsebuje 

naslednjo končno določbo: 

»20. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.«. 

 

 

Kazenski zakonik Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/94) 

vsebuje naslednjo končno določbo: 

»396. člen 

Ta zakonik začne veljati 1. januarja 1995.«. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199363&stevilka=2285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199463&stevilka=2167


 



 

 

 

 

 

 

POSLOVNIK  

O PARLAMENTARNI PREISKAVI 

(neuradno prečiščeno besedilo*) 

 

(Uradni list RS, št 63/93 in 33/03) 

 

 

 

 

 

 

*Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj 

informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko 

ali kako drugače. 

Neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika o parlamentarni preiskavi obsega: 

Poslovnik o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 z dne 19. 11. 

1993) in Spremembe in dopolnitve poslovnika o parlamentarni preiskavi – 

PoPP-A (Uradni list RS, št. 33/03 z dne 4. 4. 2003). 

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=POSL6 



 

 

 

 

 

 



 

1. člen 

Uvedbo parlamentarne preiskave lahko predlaga vsak poslanec. 

Državni zbor mora odrediti parlamentarno preiskavo, če to zahteva 

tretjina poslancev ali Državni svet. 

 

2. člen 

(1) Predlog oziroma zahteva za uvedbo parlamentarne preiskave se 

vloži pisno. 

(2) Predlog oziroma zahteva iz prejšnjega odstavka vsebuje: 

- zahtevek za odreditev parlamentarne preiskave, 

- navedbo razlogov za uvedbo parlamentarne preiskave, 

- predlog dokazov, ki naj se izvedejo v parlamentarni preiskavi, 

kolikor so ti dokazi znam. 

(3) Zahtevek za odreditev parlamentarne preiskave vsebuje kratek 

opis zadeve javnega pomena, ki je predmet parlamentarne 

preiskave, in navedbo namena parlamentarne preiskave, po potrebi 

pa tudi navedbo predvidenega obsega parlamentarne preiskave. 

(4) Zahtevek se oblikuje tako, da se lahko povzame kot vsebina 

akta o odreditvi parlamentarne preiskave (4. člen). 

(5) Zahtevi tretjine poslancev za uvedbo parlamentarne preiskave 

mora biti priložen seznam poslancev z njihovimi podpisi. 

(6) Tretjina poslancev oziroma Državni svet (v nadaljnjem 

besedilu: predlagatelj zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave) 

določi svojega predstavnika pri obravnavi zahteve na seji 

Državnega zbora. 

 

3. člen 

(1) Predlog oziroma zahteva za uvedbo parlamentarne preiskave se 

pošlje predsedniku Državnega zbora. 

(2) Predsednik Državnega zbora uvrsti predlog oziroma zahtevo za 

uvedbo parlamentarne preiskave na dnevni red prve naslednje seje 



 

Državnega zbora, če je predlog vložen najkasneje 30 dni pred to 

sejo, oziroma če je zahteva vložena najkasneje 8 dni pred to sejo. 

(3) Kadar so razlogi za uvedbo parlamentarne preiskave, ki jo 

zahteva tretjina poslancev, nastali ali se je zanje zvedelo šele po 

preteku roka iz prejšnjega odstavka, se zahteva uvrsti na dnevni red 

seje Državnega zbora, če je vložena do začetka seje. 

 

4. člen 

(1) O predlogu za uvedbo parlamentarne preiskave Državni zbor 

odloči s sklepom. Državni zbor v sklepu, s katerim odredi 

parlamentarno preiskavo na predlog, lahko v celoti povzame 

vsebino zahtevka za odreditev parlamentarne preiskave iz 

predloga, sme pa predlagano parlamentarno preiskavo tudi zožiti, 

razširiti ali dopolniti. 

(2) O zahtevi za uvedbo parlamentarne preiskave Državni zbor ne 

glasuje. V aktu, s katerim odredi parlamentarno preiskavo na 

zahtevo, v celoti povzame vsebino zahtevka za odreditev 

parlamentarne preiskave iz zahteve, sme pa zahtevano 

parlamentarno preiskavo tudi razširiti ali dopolniti, kolikor je to v 

skladu s predmetom in namenom zahtevane parlamentarne 

preiskave in če temu ne nasprotuje predlagatelj zahteve za uvedbo 

parlamentarne preiskave. 

(3) Predlogi za razširitev ali dopolnitev zahteve za uvedbo 

parlamentarne preiskave se usklajujejo s predstavnikom 

predlagatelja zahteve v kolegiju predsednika Državnega zbora. 

 

5. člen 

(1) Državni zbor za vsako parlamentarno preiskavo imenuje 

posebno preiskovalno komisijo. 

(2) Državni zbor imenuje preiskovalno komisijo praviloma na isti 

seji, na kateri sprejme sklep oziroma izda akt o odreditvi 

parlamentarne preiskave, najkasneje pa na prvi naslednji seji. 



 

6. člen 

(1) Preiskovalno komisijo sestavlja najmanj pet članov. Vsak član 

preiskovalne komisije ima svojega namestnika, ki je član iste 

poslanske skupine. Poslanska skupina se lahko odpove članstvu 

oziroma namestništvu v preiskovalni komisiji. 

(2) Državni zbor izmed članov imenuje predsednika in 

podpredsednika preiskovalne komisije. 

(3)V preiskovalno komisijo se lahko imenujejo samo poslanci. 

(4) Če je parlamentarna preiskava uvedena na predlog poslanca ali 

na zahtevo Državnega sveta, vsaka poslanska skupina lahko 

zahteva, da ima v preiskovalni komisiji sorazmerno število članov 

oziroma njihovih namestnikov glede na številčno zastopanost 

poslanske skupine v Državnem zboru. 

(5) Če je parlamentarna preiskava uvedena na zahtevo tretjine 

poslancev, imajo vse poslanske skupine v preiskovalni komisiji 

enako število članov oziroma njihovih namestnikov. Predsednik 

preiskovalne komisije se izvoli izmed poslancev, ki so vložili 

zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave. 

 

6.a člen 

(1) Namestnik člana preiskovalne komisije je lahko prisoten na 

sejah preiskovalne komisije, pri opravljanju posameznih 

preiskovalnih dejanj in izvajanju dokazov v skladu s sklepom 

preiskovalne komisije ter ima pravico do vpogleda v dokazila in 

sprotne obveščenosti o postopku parlamentarne preiskave. 

(2) Kadar namestnik člana preiskovalne komisije nadomešča 

odsotnega predsednika oziroma podpredsednika preiskovalne 

komisije ali člana preiskovalne komisije ima pravice in dolžnosti 

člana preiskovalne komisije. 

(3) Za namestnika člana preiskovalne komisije veljajo smiselno 

določbe poslovnika in zakona o parlamentarni preiskavi, ki veljajo 

za člana preiskovalne komisije. 



 

(4) Vsak poslanec državnega zbora ima pravico do vpogleda v 

dokazila, zbrana v parlamentarni preiskavi. 

 

7. člen 

(1) Preiskovalna komisija ima sekretarja. 

(2) Preiskovalna komisija ima lahko enega ali več strokovnih 

svetovalcev, ki nudijo strokovno pomoč predsedniku in članom 

preiskovalne komisije. 

(3) Sekretar komisije ali vsaj en strokovni svetovalec mora imeti 

visoko pravno izobrazbo in pravosodni izpit. 

(4) Sekretar in strokovni svetovalci lahko po pooblastilu 

preiskovalne komisije opravljajo pripravljalna preiskovalna 

dejanja. 

(5) Za sekretarja in strokovne svetovalce preiskovalne komisije 

veljajo smiselno določbe 3. člena zakona o parlamentarni 

preiskavi. 

 

8. člen 

Postopek parlamentarne preiskave obsega: 

- pripravljalna preiskovalna dejanja, če so potrebna za pripravo ali 

dopolnitev dokaznega sklepa, 

- oblikovanje in sprejem dokaznega sklepa, 

- izvajanje dokazov, 

- posvetovanje in sklepanje o ugotovitvah preiskave, 

- izdelavo in sprejem poročila za Državni zbor. 

 

9. člen 

(1) V teku parlamentarne preiskave sme Državni zbor na predlog 

preiskovalne komisije razširiti obseg preiskave v skladu s 4. 

členom tega poslovnika. 



 

(2) Če v preiskovalni komisiji nastane dvom o vsebini predmeta 

parlamentarne preiskave, mora preiskovalna komisija na zahtevo 

najmanj dveh tretjin navzočih članov zahtevati odločitev 

Državnega zbora. Odločitev Državnega zbora je sprejeta, če ji ne 

nasprotuje najmanj tretjina poslancev. 

 

 

10. člen 

(1) Predsednik preiskovalne komisije vodi postopek parlamentarne 

preiskave in ima zlasti naslednje pristojnosti: 

- sklicuje in vodi seje preiskovalne komisije, 

- izdaja odredbe za izvedbo preiskovalnih dejanj, 

- določa kraj in čas dokazovanja, 

- določa vrstni red zaslišanj preiskovancev, prič in izvedencev, 

- daje sodiščem in drugim državnim organom zaprosila za pravno 

pomoč pri izvedbi preiskave, 

- predloži poročilo preiskovalne komisije Državnemu zboru. 

(2) Predsednik je pri svojem delu vezan na sklepe preiskovalne 

komisije. 

(3) Predsednik skrbi za vzdrževanje reda na sejah. Iz sejne dvorane 

sme odstraniti preiskovance, priče, izvedence in druge udeležence 

seje, ki ne spoštujejo navodil o vzdrževanju reda. 

(4) V odsotnosti predsednika izvršuje njegove pristojnosti 

podpredsednik. 

(5) Večina članov preiskovalne komisije lahko predlaga razrešitev 

predsednika preiskovalne komisije. 

 

 

 



 

11. člen
1
 

(1) Preiskovalna komisija je sklepčna, če je navzoč predsednik ali 

podpredsednik in večina članov, ki ne opravljajo funkcije 

predsednika ali podpredsednika preiskovalne komisije. 

(2) Pri zagotavljanju sklepčnosti preiskovalne komisije se ne 

uporablja določba poslovnika državnega zbora o nadomeščanju 

poslanca, ki se iz opravičenih razlogov ne more udeležiti seje 

delovnega telesa, katerega član je. 

(3) Zadržanost člana preiskovalne komisije, ki ga je nadomestil na 

seji namestnik člana, se šteje za opravičeno odsotnost. 

(4) Če preiskovalna komisija ni sklepčna, predsednik odloži 

začetek seje oziroma prekine začeto sejo za določen čas. Če tudi po 

preteku tega časa komisija ni sklepčna, predsednik določi nov 

datum seje. 

 

12. člen 

(1) Preiskovalna komisija sprejema sklepe z večino glasov 

navzočih članov, če ta poslovnik ne določa drugače. 

(2) Preiskovalna komisija mora opraviti pripravljalna preiskovalna 

dejanja, obvestiti javnost o opravljenih pripravljalnih preiskovalnih 

dejanjih, postaviti vprašanja državnim organom v zvezi s 

parlamentarno preiskavo ter sprejeti in izvesti dokaze, če to 

zahteva najmanj tretjina članov preiskovalne komisije. 

 

13. člen 

(1) Če preiskovalna komisija ugotovi, da varnostni razlogi 

zahtevajo varovanje preiskovalne komisije ali posameznih njenih 

članov, predsednik preiskovalne komisije o tem pisno obvesti 

predsednika Državnega zbora z zahtevo, naj minister za notranje 

zadeve zagotovi ustrezno varovanje. 

                                                 
1
 Komisije za poslovnik je na 3. nujni seji 23. 9. 2010 sprejela razlago prvega 

odstavka 11. členaPoslovnika. Besedilo razlage je objavljeno na str. 27 in 28.  



 

(2) Če preiskovalna komisija sklene, da bo preiskovalna dejanja 

opravila zunaj sedeža Državnega zbora, predsednik preiskovalne 

komisije o tem pisno obvesti predsednika Državnega zbora. 

 

14. člen 

(1) Preiskovalna komisija lahko kadarkoli sprejme sklep o izvedbi 

pripravljalnih preiskovalnih dejanj, ki jih opravijo člani 

preiskovalne komisije ali druge od nje pooblaščene osebe. 

(2) S pripravljalnimi preiskovalnimi dejanji se zbira in ureja 

gradivo za preiskavo in preskrbi potrebno dokazno gradivo, zlasti 

ustrezni spisi in listine. Lahko se zbirajo tudi obvestila od oseb, ki 

lahko dajo podatke o obravnavani zadevi. 

(3) Pripravljalna preiskovalna dejanja se opravijo brez navzočnosti 

javnosti. Preiskovalna komisija lahko sklene, da se o opravljenih 

preiskovalnih dejanjih obvesti javnost. 

(4) O kraju in času izvedbe pripravljalnih preiskovalnih dejanj se 

obvestijo vsi člani preiskovalne komisije. Ti imajo pravico, da so 

navzoči pri pripravljalnih preiskovalnih dejanjih.  

(5) O pripravljalnih preiskovalnih dejanjih se vodi zapisnik. 

(6) Ko so pripravljalna preiskovalna dejanja opravljena, se o 

njihovem izidu obvestijo vsi člani preiskovalne komisije. 

 

15. člen 

(1) Dokazi se izvajajo na seji, ki je odprta za javnost. 

(2) Izvajanje dokazov poteka po vrstnem redu, ki ga določi 

predsednik po sklepu preiskovalne komisije. 

(3) Pred pričetkom izvajanja dokazov morajo priče na zahtevo 

predsednika komisije zapustiti sejno dvorano. Če tako sklene 

preiskovalna komisija, morajo zapustiti sejno dvorano tudi osebe, 

za katere je predvideno, da bodo zaslišane, vendar preiskovalna 

komisija o tem še ni sklepala. 



 

(4) Magnetofonsko in slikovno snemanje in prenašanje seje je 

dovoljeno, če komisija na sklene drugače. 

 

16. člen 

(1) Dokazi, ki so označeni kot zaupni, se izvajajo na seji brez 

navzočnosti javnosti. 

(2) Preiskovalna komisija sme pri izvajanju dokazov izključiti 

javnost v celoti ali pri posameznih dokazilih, če to narekuje 

utemeljen interes posameznika ali če preiskovanec ali priča v 

navzočnosti javnosti noče izpovedovati ali če okoliščine kažejo, da 

v navzočnosti javnosti ne bo govoril resnice. O izključitvi javnosti 

iz teh razlogov preiskovalna komisija odloči z večino opredeljenih 

glasov navzočih članov. 

(3) Preiskovalna komisija sme, razen v primerih iz prejšnjega 

odstavka pri izvajanju dokazov izključiti javnost, če to narekuje 

javni interes. Odločitev o tem sprejme z dvotretjinsko večino 

navzočih članov. 

(4) O izključitvi javnosti odloča preiskovalna komisija na seji brez 

navzočnosti javnosti. Če je sprejet sklep o popolni ali delni 

izključitvi javnosti, mora biti tak sklep objavljen na seji, ki je 

odprta za javnost. 

 

17. člen 

Posvetovanja preiskovalne komisije se opravijo na seji brez 

navzočnosti javnosti. 

 

18. člen 

(1) O sejali preiskovalne komisije se vodi zapisnik in dobesedni 

zapis (magnetogram). 

(2) Zapisnik vodi sekretar ali strokovni svetovalec preiskovalne 

komisije, podpišeta pa ga predsednik preiskovalne komisije in 

zapisnikar. 



 

(3) Zapisnik vsebuje: kraj in čas seje, imena in priimke 

predsednika oziroma podpredsednika in navzočih članov 

preiskovalne komisije, imena in priimke drugih oseb, ki sodelujejo 

na seji, podatek, ali je bila seja odprta ali zaprta za javnost, ter 

bistvene podatke o poteku dokazovanja. Sestavni del zapisnika je 

dobesedni zapis (magnetogram) seje. 

(4) Za obravnavanje in za zapisnik o izvajanju dokazov, ki so 

označeni kot zaupni, veljajo ustrezni predpisi o varovanju tajnosti 

in akti Državnega zbora o ravnanju z zaupnimi gradivi. 

(5) Dokler parlamentarna preiskava ni končana, se sme zapisnike 

sej preiskovalne komisije dati le sodiščem in drugim državnim 

organom, kadar imajo ti na podlagi zakona pravico zahtevati 

izročitev listin na vpogled. 

 

19. člen 

(1) Zapisnike o preiskovalnih dejanjih zaprošenih sodišč in drugih 

državnih organov ter spise, ki so bili sestavljeni pri pripravljalnih 

preiskovalnih dejanjih ali služijo kot dokazila, je treba pred 

preiskovalno komisijo prebrati. 

(2) Na seji se lahko sporoči le bistvena vsebina zapisnikov in 

spisov iz prejšnjega odstavka. 

(3) Na seji, ki je odprta za javnost, se ne preberejo zapisniki in 

spisi niti se ne sporoči njihova bistvena vsebina, če vsebujejo 

podatke, za katere preiskovalna komisija ugotovi, da so podani 

pogoji za izključitev javnosti. 

 

20. člen 

Pred koncem posvetovanj sme biti javnost obveščena o poteku 

seje, ki je zaprta za javnost, samo, če je tako sklenila preiskovalna 

komisija, in le v obsegu, ki ga je določila. 

 

 

 



 

21. člen 

(1) Na predlog preiskovalne komisije Državni zbor lahko prekine 

parlamentarno preiskavo. Parlamentarne preiskave ni mogoče 

prekiniti, če temu nasprotuje predlagatelj zahteve za uvedbo 

parlamentarne preiskave ali preiskovanec. 

(2) Prekinjeno parlamentarno preiskavo je mogoče kadarkoli 

nadaljevati po sklepu Državnega zbora na predlog preiskovalne 

komisije, predlagatelja zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave 

ali preiskovanca. Predlog za nadaljevanje prekinjene preiskave je 

treba uvrstiti na dnevni red prve naslednje seje Državnega zbora, 

če je vložen najmanj osem dni pred sejo. 

(3) Državni zbor lahko vsak čas med postopkom parlamentarne 

preiskave ustavi parlamentarno preiskavo na predlog preiskovalne 

komisije, predlagatelja zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave 

ali tretjine poslancev. Preiskave ni mogoče ustaviti, če temu 

nasprotuje predlagatelj zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave 

ali tretjina poslancev. 

(4) Ustavljene parlamentarne preiskave ni mogoče obnoviti v isti 

mandatni dobi Državnega zbora, razen če se odkrijejo bistveno 

nova dejstva o zadevi, ki v predhodnem postopku niso bila znana. 

(5) Če je predlagatelj zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave 

tretjina poslancev, se šteje, da predlagatelj zahteve nasprotuje 

prekinitvi oziroma ustavitvi parlamentarne preiskave, če temu 

nasprotuje večina vseh podpisnikov zahteve za uvedbo 

parlamentarne preiskave. 

 

22. člen 

(1) Po končani parlamentarni preiskavi preiskovalna komisija 

predloži Državnemu zboru pisno poročilo. Poročilo mora vsebovati 

opis poteka postopka, dokazila in bistvene ugotovitve preiskave ter 

predlog sklepov, ki naj jih po obravnavi sprejme Državni zbor. 



 

(2) Če v preiskovalni komisiji ni soglasja o ugotovitvah preiskave, 

je treba v poročilu navesti tudi ločena mnenja. 

(3) Po sklepu Državnega zbora, ki ga sprejme na zahtevo 

predlagatelja zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave ali 

tretjine poslancev, mora preiskovalna komisija med parlamentarno 

preiskavo predložiti Državnemu zboru vmesno poročilo o poteku 

preiskave. Vmesno poročilo lahko preiskovalna komisija predloži 

Državnemu zboru tudi na lastno pobudo. 

 

23. člen 

(1) Če se pokaže, da preiskovalna komisija ne bo mogla opraviti 

svojega dela do konca mandatne dobe Državnega zbora, mora 

preiskovalna komisija pravočasno, najkasneje pa za obravnavo na 

zadnji seji Državnega zbora, predložiti Državnemu zboru poročilo 

o poteku in ugotovitvah preiskave ter o razlogih, zaradi katerih 

komisija preiskave ne bo mogla končati. 

(2) Parlamentarna preiskava, ki ni bila končana v mandatni dobi 

Državnega zbora, se šteje za zaključeno. Novi Državni zbor lahko 

ponovno uvede tako parlamentarno preiskavo v skladu s tem 

poslovnikom. 

 

24. člen 

(1) Državni zbor pri obravnavi poročila preiskovalne komisije 

lahko ugotovitve in ocene preiskovalne komisije sprejme ali 

zavrne, lahko pa tudi zahteva dopolnitev postopka parlamentarne 

preiskave. 

(2) Predloge sklepov iz poročila preiskovalne komisije Državni 

zbor lahko sprejme ali zavrne, lahko pa sprejme tudi drugačne 

sklepe. 

 

 

 

 



 

25. člen 

Kolikor ni s tem poslovnikom drugače določeno, veljajo za uvedbo 

parlamentarne preiskave ter za imenovanje in delo preiskovalne 

komisije določbe poslovnika Državnega zbora. 

 

 

Poslovnik o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) 

vsebuje naslednjo končno določbo: 

»26. člen 

Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.«. 

 

 

Spremembe in dopolnitve poslovnika o parlamentarni preiskavi – 

PoPP-A (Uradni list RS, št. 33/03) vsebuje naslednjo prehodno in 

končno določbo: 

»PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

6. člen 

Preiskovalne komisije, ki delujejo v času uveljavitve teh sprememb 

in dopolnitev poslovnika o parlamentarni preiskavi, nadaljujejo z 

delom v nespremenjeni sestavi. 

7. člen 

Te spremembe in dopolnitve poslovnika o parlamentarni preiskavi 

začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije.«. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=19932286
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20031352


 

Razlaga 11. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi: 



  



 

STVARNO KAZALO 
 

Pripravil: Boris Vrišer 

 

 

Uporabljene kratice:  

- ZP – Zakon o parlamentarni preiskavi,  

- PoP – Poslovnik o parlamentarni preiskavi 

- PODZ-1 – Poslovnik državnega zbora 

- ZKP – Zakon o kazenskem postopku 

 

 

A 

 

AKT O ODREDITVI PARLAMENTARNE PREISKAVE: 2/4. 

PoP, 5/2. PoP 

 

B 

 

BISTVENE UGOTOVITVE PREISKAVE: 22/1. PoP 

 

Č 

 

ČLAN PREISKOVALNE KOMISIJE: 6. PoP 
- ločeno mnenje v poročilu: 22/2. PoP 

- odpoved poslanske skupine namestniku v komisiji: 6/1. PoP  

- opravičena odsotnost s seje: 6a/2 PoP 

- pomoč strokovnega sodelavca: 7/2. PoP 

- varovanje: 13/1. PoP 

 

ČLOVEKOVA ZASEBNOST – nedotakljivost: 4. ZP 

 

D 

 

DOBESEDNI ZAPISNIK: 18. PoP 

 



 

DOKAZILA PREISKAVE: 6/1. ZP, 2/2. PoP, glej tudi dokazi, 

zaprta seja 
- navedba v poročilu: 22/1. PoP 

- pomoč zaprošenega sodišča: 8/4. ZP 

- pravica poslancev v vpogled: 6a/4. PoP 

- zahteva za izvedbo: 12/2. PoP 

 

DOKAZI: 15. PoP, glej tudi zaprta seja 
- izvajanje: 15/2. PoP 

- javnost izvajanja: 15/1. PoP 

- vrstni red izvajanja: 15/2. PoP 

 

DOKAZNI SKLEP: 6. ZP, 8. PoP 
- spreminjanje, dopolnjevanje: 6/2. ZP 

- vezanost na sklep DZ: 6/3. ZP 

- vsebina: 6/1. ZP 

- vrstni red izvajanja dokazov: 15/2 PoP 

- naknadna določitev preiskovanca: 7/2. ZP 

- odločitev o »samoprijavi« osebe za preiskovanca: 7/2. ZP 

- zahteva za sprejetje dokaza: 12/2. PoP 

 

DRŽAVNI ORGANI:  

- nudenje pravne pomoči komisiji: 13/1. ZP, 14/1. ZP, 10/1. PoP 

- dostop do dokumentacije: 14/1. ZP 

- postaviti vprašanje državnim organom: 12/2. PoP 

- zavrnitev zahteve predložitve gradiva: 14/3. ZL 

 

DRŽAVNI ZBOR:  

- imenovanje komisije: 5. PoP, 6/2. PoP 

- nadaljevanje prekinjene preiskave: 21/2. PoP 

- obravnava poročila: 22/1. PoP, 24. PoP 

- odločitev o dvomu o vsebini predmeta preiskave: 9/2. PoP 

- odločitev o razširitvi obsega: 9/1. PoP 

- odreditev: 1. PoP, 4. PoP,  

- odločitve ob obravnavi poročila: 24. PoP 

- ponovna uvedba preiskave: 23/2. PoP 



 

- poročilo o razlogih zaradi katerih komisija ne bo mogla končati 

preiskave: 23/1. PoP 

- posredovanje zapisnika komisije: 18/5. PoP 

- prekinitev preiskave: 21/1. PoP 

- razrešitev predsednika komisije: 3/2. ZP 

- sklep o predložitvi vmesnega poročila: 22/3. PoP 

- sklepi komisije v poročilu: 22/1. PoP 

- ustavitev preiskave: 21/3. PoP, 21/4. PoP 

- zapisnik preiskovalnih dejanj zaprošenih organov: 19. PoP 

 

G 

 

GLAVNA OBRAVNAVA – smiselna uporaba ZKP: 19/2. ZKP 

 

H 

 

HIŠNA PREISKAVA: 8/4. ZP, 13/4. ZP 

 

I 

 

IZLOČITEV ČLANA: 3/3. ZP 

 

IZOSTANEK PRIČE – neupravičen: 8/1. ZP, 13/4. ZP 

 

IZVAJANJE DOKAZOV: 6. ZP, 8. PoP 
- dostop do dokumentacije: 14/1. ZP 

- dovoljenje državnega organa za pričevanje: 14/1. ZP 

- izključitev javnosti: 16. PoP (15. ZP) 

- navedba bistvenih podatkov o poteku dokazovanja: 18/3. PoP 

- prisotnost namestnika člana: 6a. PoP 

- pristojnost predsednika komisije: 10/1. PoP 

- sodelovanje preiskovanca: 7/6. ZP 

- vsebina: 6/1. ZP 

- zahteva za sprejem, izvedbo: 12/2. PoP 

- zaslišanje priče: 10. ZP, 11. ZP, 13/2. ZP 

 

 



 

IZVEDENEC: 
- določitev vrstnega reda zaslišanj: 10/1. PoP 

- dolžnost izpovedati po pravici: 10/2. ZP 

- dolžnost udeležiti se seje: 8/1. ZP 

- kazni: 13/4. ZP 

- nagrada: 5/2. ZP (glej: Pravilnik o povrnitvi stroškov v kazenskem 

postopku) 

- odstranitev s seje: 10/3. PoP 

- oprostitev izvedenstva: 9. ZP 

- postavljanje vprašanj preiskovanca: 11/3. ZP 

- prisilna privedba: 8/3. ZP, 13/4. ZP 

- sankcije zoper neupravičeno odsotnega: 8/2. ZP 

- sankcija zoper neopravljenega izvedenskega mnenja: 8/2. ZP  

- ugovor zoper odločitev o stroških: 5/2. ZP 

- zaslišanje pred sodiščem: 13/2. ZP 

 

J 

 

JAVNOST glej tudi zaprta seja  
- izjema: 16. PoP, 17. PoP, 19/3. PoP 

- izvajanje dokazov: 15/1. PoP, 16. PoP 

- javni interes: 16/3. PoP 

- navedba javnosti v zapisnik: 18/3. PoP 

- obveščanje:  

o zahteva za obveščanje o pripravljalnih preiskovalnih dejanjih: 

12/2. PoP 

o snemanje (slikovno, magnetofonsko): 15/4. PoP 

 

K 

 

KAZENSKI POSTOPEK: 2. ZP  
- izločitveni razlog za kandidata za člana: 3/1. ZP 

- neuporaba členov za stroške postopka: 5/1. ZP 

- smiselna uporaba: 19/2. ZP 

o odklonitev pričanja: 9. ZP 

o oprostitev izvedenstva: 9. ZP 

o oprostitev pričanja: 9. ZP 



 

o pri zaslišanju preiskovanca: 7/4. ZP 

- zakon kazenskem postopku – smiselna uporaba: 19/2. ZP 

 

KOLEGIJ PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA: 4/3. PoP 

 

KRIVA IZPOVEDBA: 10/2. ZP 

 

L 

 

LOČENO MNENJE ČLANA: 22/2. PoP 

  

M 

 

MAGNETOGRAM SEJE: 18. PoP 

 

MANJŠINA ČLANOV: 12/2. PoP  

 

N 

 

NAGRADA IZVEDENCA: 5/2. ZP 

 

NAGRADA PRAVNEGA POOBLAŠČENCA 

PREISKOVANCA: 5/2. ZP 

 

NAMEN PARLAMENTARNE PREISKAVE: 2/3. PoP, 4/2. 

PoP 

 

NAMESTNIK ČLANA KOMISIJE: 6/1. PoP, 6a. PoP, glej tudi 

član preiskovalne komisije 
- ločeno mnenje v poročilu: 22/2. PoP 

- odpoved namestniku v komisiji: 6/1. PoP  

- veljavnost PoP in ZP: 6a/3 PoP 

- vpliv navzočnosti na seji na sklepčnost komisije: 6a/2. PoP 

 

NAMESTNIK PREDSEDNIKA KOMISIJE: 



 

- obvestiti o izločitvenih razlogih predsednika komisije 3/2. ZP, 6/2. 

PoP 

 

NAVODILA PREDSEDNIKA KOMISIJE GLEDE 

VZDRŽEVANJA REDA: 10/3. PoP 

 

NEDOPUSTNO VPRAŠANJE PRIČI: 11/5. ZP, (241/1. ZKP) 

 

NEOPRAVIČEN IZOSTANEK PRIČE, IZVEDENCA S 

SEJE: 8/1. ZP 

 

NESKLEPČNOST KOMISIJE: 11/4. PoP 

 

NEZDRUŽLJIVOST: 3/1. ZP, 3/2. ZP  

 

O 

 

OBSEG PARLAMENTARNE PREISKAVE: 2/3. PoP 

 

OBNOVA PREISKAVE: 21/4. PoP 

 

ODSTRANITEV S SEJE: 10/3. PoP 

 

OSEBNA PREISKAVA: 8/4. ZP, 13/4. ZP 

 

P 

 

PARLAMENTARNA PREISKAVA: 8. PoP 
- dopolnitev: 24/1. PoP 

- dvom o vsebini: 9/2. PoP 

- nadaljevanje prekinjene preiskave: 21/2. PoP 

- namen: 1. ZP 

- nezaključena preiskava: 23/2. PoP 

- ponovna uvedba: 23/2. PoP 

- predlog za prekinitev: 21/1. PoP 

- razširitev obsega: 9/1. PoP 

- smiselna uporaba ZKP: 19/2. ZP 



 

 

POLITIČNA ODGOVORNOST: 1. ZP  
 

PODPREDSEDNIK KOMISIJE: 10/4. PoP, glej tudi namestnik 

predsednika komisije, predsednik komisije: 

- imenovanje: 6/2. PoP 

- razrešitev predsednika komisije: 3/2. ZP 

- varovanje: 13/1. PoP 

 

POOBLAŠČENEC – PRAVNI: 
- posvet s pričo: 11/6. ZP 

- pravica biti navzoč pri zaslišanju priče: 8/1. ZP  

- stroški zastopanja preiskovanca: 5/1. ZP 

- ugovor zoper odločitev o stroških: 5/2. ZP 

 

POROČILO KOMISIJE: 8. PoP, 22. PoP 
- elementi: 22/1. PoP 

- izločitev izpovedbe priče kot kasnejšega preiskovanca: 7/5. ZP 

- izločitev odgovora na nedopustno vprašanje priči: 11/5. ZP 

- ločeno mnenje: 22/2. PoP 

- obravnava na seji DZ: 24. PoP 

- pristojnost predsednika komisije: 10/1. PoP 

 

POROČILO KOMISIJE O RAZLOGIH, ZARADI KATERIH 

NE BO KONČALA S PREISKAVO: 23/1. PoP 

 

POSLOVNIK DRŽAVNEGA ZBORA: 6a/3. PoP, 11/2. PoP, 

smiselna uporaba: 25. PoP 

 

POSTOPEK O PREKRŠKU: 
- izločitveni razlog za kandidata za člana: 3/1. ZP 

- povrnitev stroškov postopka: 5/1. ZP 

- smiselna uporaba zakona o prekrških: 19/2. ZP 

 

POSVETOVANJE KOMISIJE: 8. PoP, 17. PoP, 20. PoP 
- obveščanje javnosti: 20. PoP 

 



 

PRAVNA OSEBA: 
- povrnitve stroškov postopka: 5/1. ZP 

- položaj prizadete pravne osebe: 7/8. ZP (glej preiskovanca)  

- smiselna uporaba zakona o prekrških: 19/2. ZP 

 

PRAVNA POMOČ: nudenje pravne pomoči komisiji: 13/1. ZP, 14/1. 

ZP, 10/1. PoP, 19/3. PoP 

 

PREDLOG ZA UVEDBO PREISKAVE: 1/1. PoP, 2/1. PoP, 2/2. 

PoP, 3. PoP, 4/1. PoP 
- možnost zožitve, razširitve, dopolnitve: 4/1. PoP 

- sestava komisije: 6/3. PoP 

 

PREDMET PARLAMENTARNE PREISKAVE: 7/3. ZP, 2/3. 

PoP, 4/2. PoP 

 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA: 15/1. ZP, 3/1. PoP, 3/2. 

PoP, 13/1. PoP, 13/2. PoP 

 

PREDSEDNIK KOMISIJE: 10. PoP 
- določanje vrstnega reda izvajanja dokazov: 15/2. PoP 

- dovoljenje preiskovancu, da postavi vprašanje priči, izvedencu: 11/3. 

ZP, 11/4. ZP 

- imenovanje predsednika: 6/2. PoP, 6/5. PoP 

- nesklepčnost seje: 11/4. PoP 

- obvestiti o izločitvenem razlogu 3/2. ZP 

- obvestilo o terenski seji: 13/2. PoP 

- podpisovanje zapisnika: 18/2. PoP 

- razrešitev – predlog: 10/5. PoP 

- vezanost na sklepe komisije: 10/2. PoP 

- vzdrževanje reda na sejah: 10/3. PoP 

- zaslišanje priče, izvedenca: 11/3. ZP 

o zahteva, da se priče odstranijo iz dvorane: 15/3. PoP 

- varovanje: 13/1. PoP 

 

PREISKOVALNA KOMISIJA: 5. PoP, 6. PoP 
- imenovanje komisije: 5/2. PoP, 6. PoP 



 

- odločanje o izključitvi javnosti: 16/2. PoP, 16/3. PoP, 16/4. PoP, 

- odločanje o izločitvi preiskovanca pri izvajanju dokazov: 7/6. ZP 

- odločanje o obveščanju javnosti o posvetovanju v komisiji: 20. PoP 

- odločanje o odstranitvi možnih kasnejših prič iz sejne sobe: 15/3. PoP 

- odločanje o pooblastilu za opravljanje pripravljalnih preiskovalnih 

dejanj: 7/4. PoP 

- odločanje o povrnitvi stroškov, nagrad: 5/2. ZP 

- odločitev o predložitvi vmesnega poročila: 22/3. PoP 

- odločanje o predložitvi spisov sodišč: 14/1. ZP 

o vrnitev gradiva sodišču: 14/2. ZP 

- odločanje o prepovedi snemanja seje: 15/4. PoP 

- odločanje o prepovedi prenašanja seje: 15/4. PoP 

- odločanje o prepovedi določenega vprašanja, odgovora preiskovanca: 

11/4. ZP 

- odločanje o prisilnih ukrepih: 13/4. ZP 

- odločanje o predlogu, da se prekine preiskava: 21/1. PoP 

o odločanje o predlogu, da se nadaljuje prekinjena preiskava: 21/2. 

PoP 

- odločanje o predlogu razširitve preiskave: 9/1. PoP 

- odločitev o »samoprijavi« osebe za preiskovanca: 7/2. ZP 

- odločitev o ugovoru zoper vsebino zapisnika o zaslišanju: 12. ZP 

- odločanje o ustavitvi preiskave: 21/3. PoP 

- odločanje o varovanju predsednika, članov komisije: 13/1. PoP 

- odločanje o zahtevi, da DZ odloči o dvomu o vsebini: 9/2. PoP 

- odločitev o zaslišanju priče, izvedenca pred sodiščem: 13/2. ZP 

- odločanje o zahtevi, da se priče odstranijo iz sejne sobe: 15/3. PoP 

- poročilo o opravljeni preiskavi: 22. PoP 

- poročilo o razlogih, zaradi katerih ne bo končana preiskava: 23/1. PoP 

- posvetovanje: 17. PoP 

- prebiranje zapisnikov, spisov zaprošenih organov: 19/1. PoP 

o na zaprti seji: 19/3. PoP 

- smiselna uporaba PoDZ-1: 25. PoP 

- sporočilo o odločitvi glede zaprte seje: 16/4. PoP 

- sprejem dokaznega sklepa: 6/1. ZP 

o spreminjanje, dopolnjevanje dokaznega sklepa: 6/2. ZP 

- sprejem sklepa o izvedbi pripravljalnih preiskovalnih dejanj: 14/1. 

PoP 

- ugotovitev, da so izpolnjeni pogoji za izključitev javnosti: 19/3. PoP 



 

- vmesno poročilo: 22/3. PoP 

- zavrnitev zahteve vlade, … predložiti dokumentacijo,…: 14/3. ZP 

 

PREISKOVALNO DEJANJE:  
- prisotnost namestnika člana: 6a. PoP 

- odredba za izvedbo: 10/1. PoP 

 

PREISKOVANEC: 7. ZP  
- kdo je lahko preiskovanec: 7/1. ZP 

- določitev z dokaznim sklepom: 6/1. ZP 

o naknadna določitev: 7/2. ZP 

- določitev vrstnega reda zaslišanj: 10/1. PoP 

- dovoljenje državnega organa za pričevanje: 14/1. ZP 

- izločitveni razlog za kandidata za člana: 3/1. ZP 

- kazni: 13/4. ZP 

- nestrinjanje s prekinitvijo preiskave: 21/1. PoP 

- odklonitev izpovedi na javni seji: 16/2. PoP 

- odstranitev s seje: 10/3. PoP 

- pomoč pravnega pooblaščenca: 7/7. ZP  

- pravica predlagati dokaze: 7/7. ZP 

- pravica postavljati izvedencu vprašanje: 7/7. ZP 

- pravica postavljati priči vprašanje: 7/6. ZP, 7/7. ZP, 11/3. ZP, 11/4. 

ZP 

o zahteva, da odloči o zavrnitvi komisija: 11/4. ZP 

- pravica postavljati sopreiskovancu vprašanje: 7/6. ZP 

- predlog, da se nadaljuje prekinjena preiskava: 21/2. PoP 

- prepoved biti zaslišan kot priča: 7/4. ZP 

o ravnanje s predhodnim zaslišanjem preiskovanca kot priče: 7/5. ZP  

- prisilna privedba: 8/3. ZP, 13/4. ZP 

- privedba: 13/4. ZP 

- sodelovanje pri izvajanju dokazov: 7/6. ZP, 11/3. ZP 

o izjema: 7/6. ZP 

- stroški postopka: 5/1. ZP 

- ugovor zoper odločitev o stroških: 5/2. ZP 

- ugovor zoper vsebino zapisnika o zaslišanju: 12. ZP 

- vabljenje: 7/3. ZP 

- zapisnik zaslišanja: 12. ZP 

- zaslišanje: 7/4. ZP 



 

 

PRENEHANJE DELA ČLANA: 3/2. ZP 

 

PRIČA: 
- dolžnost izpovedati po pravici: 10/2. ZP  

- dolžnost udeležiti se zaslišanja: 8/1. ZP 

- dovoljenje državnega organa za pričevanje: 14/1. ZP 

- izločitveni razlog za kandidata za člana: 3/1. ZP  

- kazni: 13/4. ZP 

- odklonitev izpovedi na javni seji: 16/2. PoP 

- odklonitev odgovora na vprašanje: 10/1. ZP 

- odklonitev pričanja: 9. ZP 

- odsotnost: 8. ZP (glej smiselno: Pravilnik o obrazcu zdravniškega 

potrdila o upravičeni odsotnosti z naroka glavne obravnave ali 

drugega procesnega dejanja pred sodiščem)  

- odstranitev s seje: 10/3. PoP 

- oprostitev pričanja: 9. ZP 

- posvetovanje s pravnim pooblaščencem: 11/6. ZP, 8/1. ZP 

- postavljanje vprašanj preiskovanca: 11/3. ZP 

- pravica do pravnega pooblaščenca: 8/1. ZP 

- prepoved navzočnosti še nezaslišane priče: 11/1. ZP 

- priča noče ob preiskovancu izpovedati: 7/6. ZP 

- prisilna privedba: 8/3. ZP, 13/4. ZP 

- prisilni ukrepi: 13/4. ZP 

- privedba: 13/4. ZP 

- soočanje: 11/2. ZP 

- stroški postopka: 5/1. ZP (glej: Pravilnik o povrnitvi stroškov v 

kazenskem postopku) 

- ugotavljanje istovetnosti priče - obrazec: glej navodili št. 020-02/10-

155/1, z dne 28. 5. 2010 in št. 020-02/10-155/2, z dne 3. 6. 2010 

- ugovor zoper odločitev o stroških: 5/2. ZP 

- ugovor zoper vsebino zapisnika o zaslišanju: 12. ZP 

- zapisnik zaslišanja: 12. ZP 

- zaslišanje: 11. ZP 

o pred sodiščem: 13/2. ZP 

 



 

PRIPRAVLJALNA PREISKOVALNA DEJANJA: 8. PoP, 

14/2. PoP 
- dostop do dokumentacije: 14/1. ZP 

- (ne)javnost: 14/3. PoP 

- obveščanje članov o izvajanju: 14/4. PoP 

- obveščanje članov o izidu: 14/5. PoP  

- obveščanje javnosti: 14/3 PoP (12/3. PoP) 

- pooblastilo sekretarju, strokovnemu svetovalcu za opravljanje dejanj: 

7/4. PoP 

- pravica člana biti navzoč pri izvedbi: 14/4. PoP 

- prebiranje zapisnikov, spisov zaprošenih organov: 19. PoP 

- predložitev spisov: 14/1. ZP 

- predložitev spisov sodišč: 14/2. ZP 

- zahteva za izvedbo: 12/2. PoP 

- zapisnik: 14/4. PoP 

 

PRISILNI UKREPI: 13/4. ZP 
- elementni zahteve: 13/4. ZP 

- hišna preiskava: 8/4. ZP , 13/4. ZP 

- kazni: 13/4. ZP 

- osebna preiskava: 8/4. ZP , 13/4. ZP 

- prisilna privedba: 8/3. ZP, 13/4. ZP 

o opozorilo preiskovanca na možnost uporabe: 7/3. ZP  

o opozorilo priče na možnost uporabe: 8/1. ZP  

- privedba: 13/4. ZP 

- zaseg predmetov: 8/4. ZP, 13/4. ZP 

 

PRITOŽBA ZOPER ODLOČITEV KOMISIJE: je ni: 7/2. ZP, 

(glede prisilnega ukrepa: 13/4. ZP) 

 

R 

 

RAZREŠITEV PREDSEDNIKA KOMISIJE: 10/5. PoP 

 

S 

 

SANKCIJE ZOPER STRANKE:  



 

- izostalega izvedenca: 8/3. ZP 

- izostale priče 8/3. ZP 

- izostalega preiskovanca: 8/3. ZP 

- seja komisije, glej tudi preiskovalna komisija: 

- izven sedeža DZ: 13/2. PoP 

- odločanje o zaprti seji: 16/4. PoP 

- prenos seje: 15/4. PoP 

- prisotnost namestnika člana: 6a. PoP 

- seja brez navzočnosti javnosti: 14/3. PoP, 16/4. PoP 

- snemanje seje: 15/4. PoP 

- sklic: 10/1. PoP (glej smiselno 48. člen PoDZ-1) 

- SEKRETAR KOMISIJE: 7. PoP 

- nezdružljivost: 7. PoP, 3. ZP 

- pogoj za opravljanje funkcije sekretarja: 7/3. PoP 

- pravica opravljati preiskovalna dejanja: 7/3. PoP 

- vodenje zapisnika: 18/2. PoP 

 

SEJA PREISKOVALNE KOMISIJE: 
- brez navzočnosti javnosti: 16. PoP (glej tudi: Javnost) 

- posvetovanje – t.i. »Dogovor o delu«: 17. PoP 

o obvestilo javnosti: 20. PoP 

- sklepčnost: 11. PoP 

- skrb za red: 10/2. PoP 

- snemanje: 15/4. PoP 

- vodenje: 10/1. PoP 

- zapisnik: 18. PoP 

 

SKLEP DZ O UVEDBI PARLAMENTARNE PREISKAVE: 

6/3. ZP, 13/4. ZP, 4. PoP, 5/2. PoP 

 

SKLEP O IZVEDBI PRIPRAVLJALNIH PREISKOVALNIH 

DEJANJ: 14. PoP 

 

SKLEP KOMISIJE: 10/2. PoP, 15/3. PoP, glej tudi preiskovalna 

komisija 
- odločanje o izključitvi javnosti: 16/4. PoP 

- večina potrebna za sprejem: 12/1. PoP  



 

o izključitev javnosti: 16/2. PoP, 16/3. PoP  

- za sejo državnega zbora: 22/1. PoP, 24/2. PoP 

 

SKLEPČNOST KOMISIJE: 11. PoP 
- kdo sestavlja kvorum: 11/1. PoP (Razlaga K. za poslovnik: št. 020-

02/10-173/2, 24. 10. 2010)  

- nesklepčnost: 11/4. PoP 

- neuporaba določb PoDZ-1 11/2. PoP 

- zadržanost člana: 11/3. PoP 

- upoštevanje navzočnosti namestnika člana: 6a/2. PoP 

SLIKOVNO, ZVOČNO SNEMANJE SEJE: 15/3. PoP 

 

SODIŠČE: 
- nudenje pravne pomoči komisiji: 13/1. ZP 

- odmera stroškov postopka: 5/2. ZP 

- prisilni ukrepi (izvajanje): 13/4. ZP 

o prepoved ocenjevanja umestnosti ukrepa: 13/4. ZP 

o neskladnost zahteve z zakonom: 13/4. ZP 

o ni pritožbe zoper odločitve višjega sodišča: 13/4. ZP 

- pristojno sodišče: 19/1. ZP 

- reševanje ugovora zoper odločitev o stroških: 5/2. ZP 

- vrnitev spisov sodišč: 14/2. ZP 

- zahteva za prisilno privedbo: 8/3. ZP, 13/4. ZP 

- zaslišanje priče, izvedenca: 13/2. ZP 

 

SODNI POSTOPEK: 3/1. ZP 

  

SOOČANJE: 7/6. ZP, 11/2. ZP 

 

STROKOVNI SVETOVALEC KOMISIJE: 7/2. PoP 
- nezdružljivost: 7. PoP, 3. ZP 

- pogoj za opravljanje funkcije sekretarja: 7/3. PoP 

- pravica opravljati preiskovalna dejanja: 7/4. PoP 

- vodenje zapisnika: 18/2. PoP 

 

STROŠKI POSTOPKA: 5. ZP 
- breme državnega proračuna: 5/1. ZP 



 

- pravila povrnitve: 5/1. ZP 

- pravnega pooblaščenca preiskovanca: 5/1. ZP 

- preiskovanca: 5/1 ZP 

- priče: 5/1. ZP 

- ugovor zoper odločitev o stroških: 5/2. ZP 

 

T 

 

TAJNOST – varovanje: 15. ZP 
- razkritje tajnosti: 15/2. ZP, 15/1. ZP 

- vrste (nekatere): 

o davčna tajnost: glej 15. člen Zakona o davčnem postopku  

o osebni podatki: glej Zakon o varstvu osebnih podatkov 

o poslovna skrivnost: glej 39. in 40. člen Zakona o gospodarskih 

družbah 

- zapis izvajanja tajnih dokazov: 18/4. PoP 

Glej še: Odlok o ravnanju s tajnimi podatki v Državnem zboru 

(Uradni list RS, št. 107/05), Načrt ukrepov in postopkov za 

varovanje tajnih podatkov (štev. 040-05/10-72/1, z dne 9. 7. 

2010) 

 

TAJNOST PISEM IN DRUGIH OBČIL – varstvo: 4. ZP 

 

U 

 

UGOTOVITVE PREISKAVE: 8. PoP, 24. PoP  

 

UPRAVNI POSTOPEK:  
- izločitveni razlog za kandidata za člana: 3/1. ZP 

USTAVITEV PREISKAVE: 21/3. PoP 

 

UVEDBA PARLAMENTARNE PREISKAVE: 1. PoP, 2. PoP, 

3. PoP, 4. PoP 
- predlog vsakega poslanca: 1/1. PoP, 2/1. PoP, 2/2. PoP  

o elementi: 2/2. PoP  

- zahteva državnega sveta: 1/2. PoP, 2/1. PoP 

o elementi zahteve: 2/2. PoP, 2/3. PoP, 2/4. PoP, 2/6. PoP  



 

o predlog, da se nadaljuje prekinjena preiskava: 21/2. PoP 

o predlog, da se ustavi preiskava: 21/3. PoP 

o soglasje za ustavitev preiskave: 21/3. PoP 

o strinjanje s predlogom, da se prekine preiskava: 21/1. PoP 

o zahteva za predložitev vmesnega poročila: 22/3. PoP 

- zahteva tretjine poslancev: 1/2. PoP, 2/1. PoP 

o elementi zahteve: 2/2. PoP, 2/3. PoP, 2/4. PoP, 2/5. PoP, 2/6. PoP 

o predlog, da se nadaljuje prekinjena preiskava: 21/2. PoP 

o predlog, da se ustavi preiskava: 21/3. PoP 

o soglasje za ustavitev preiskave: 21/3. PoP, 21/5. PoP 

o strinjanje s predlogom, da se prekine preiskava: 21/1. PoP 

o zahteva za predložitev vmesnega poročila: 22/3. PoP 

 

V 

 

VABILO: 
- dolžnost priče, izvedenca udeležiti se seje: 8/1. ZP 

- elementi: 7/3. ZP (preiskovanec), 8/1. ZP (priča), 8/1. ZP (izvedenec) 

- posledice neupravičene odsotnosti: 7/3. ZP, 8/1. ZP, 8/3. ZP, 13/4. ZP 

- tip vabila: smiselna uporaba kazenskega postopka: glej Pravilnik o 

ovojnicah za vročanje po pošti v pravdnem in kazenskem postopku 

 

VABLJENJE: 
- izvedenca: 8/1. ZP 

- preiskovanca: 7/3. ZP 

- priče: 8/1. ZP 

VAROVANJE ČLANOV KOMISIJE: 13/1. PoP 

 

VAROVANJE TAJNOSTI: 15. ZP 
- dovoljenje pričanja člana pred sodiščem: 15/1. ZP 

 

VMESNO POROČILO: 22/3. PoP 

 

VPOGLED V GRADIVO KOMISIJE: 
- pravica namestnika člana: 6a. PoP 

- poslanca: 6a./4 PoP 

 



 

VZDRŽEVANJE REDA NA SEJAH: 10/3. PoP 
- odstranitev preiskovanca, priče, izvedenca, udeležence s seje: 10/3. 

PoP 

 

Z 

 

ZAHTEVA ZA UVEDBO PREISKAVE: 1/2. PoP, 2/1. PoP, 4/2. 

PoP , 4/3. PoP, glej tudi uvedba parlamentarne preiskave 
- možnost razširitve, dopolnitve: 4/2. PoP 

- sestava komisije - na predlog poslanca: 6/4. PoP 

- sestava komisije - na zahtevo DS: 6/3. PoP, 6/4. PoP 

- sestava komisije - na zahtevo 1/3 poslancev: 6/5. PoP 

- soglasje zahtevatelja za razširjanje, dopolnjevanje: 4/2. PoP, 4/3. PoP 

 

ZAHTEVA ZA ZASLIŠANJE PRED PRISTOJNIM 

SODIŠČEM: 13/2. ZP, 13/3. ZP 
- elementi zahteve: 13/3. ZP 

 

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU: 3/1. ZP, 7/4. ZP, 8/2. 

ZP, 9/1. ZP, smiselna uporaba: 19/2. ZP 

 

ZAKON O PREKRŠKIH: 19/2. ZP 

 

ZAPISNIK:  
- javnost: glej Mnenje Zakonodajno pravne službe št. 299-03/07-5/19, z 

dne 11. 10. 2007 

- o izvedbi pripravljalnih preiskovalnih dejanjih: 14/4. PoP 

- o sejah: 18. PoP 

- o tajnih dokazih: 18/4. PoP 

- obvezna priloga – magnetogram: 18/3. PoP 

- podpisovanje: 18/2. PoP 

- posredovanje zapisnika zainteresiranim: 18/5. PoP 

- ugovor priče, preiskovanca: 12. ZP 

- odločitev o ugovoru: 12. ZP 

- vsebina zapisnika: 18/3. PoP 

- zaslišanja preiskovanca: 12. ZP 

- zaslišanje priče: 12. ZP 



 

 

ZAPISNIKAR: 18/2. PoP 

 

ZAPRISEGA PRIČE, IZVEDENCA – je ni: 10/2. ZP 

 

ZAPRTA SEJA: 16. PoP, 19/3. PoP 
- prebiranje zapisnikov, spisov zaprošenih organov: 19/3. PoP 

- navedba zaprtosti v zapisnik: 18/3. PoP 

- odločanje, da se seja zapre za javnost: 16/4. PoP 

- posvetovanje: 17. PoP 

- razlogi za izključitev javnosti: 16/1. PoP, 16/2. PoP 

 

ZASEG PREDMETOV: 8/4. ZP, 13/4. ZP 

 

ZASLIŠANJE PRIČE: 10. ZP, 11. ZP 
- določitev vrstnega reda zaslišanj: 10/1. PoP 
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