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Zadeva: UVEDBA AD HOC POSTOPKA GRECO V SKLADU S PRAVILOM 34 
PRAVIL POSTOPKA 

Spoštovani,

dne 27. 6. 2019 smo prejeli vaš dopis št. 5112-1/2019/56 2300, v katerem Državni 
svet obveščate, da je GRECO, po seznanitvi z zahtevo Državnega sveta Republike 
Slovenije za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti 
nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in 
kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana 
Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja, z dne 12. 6. 2019, na 83. 
skupščinskem zasedanju 21. 6. 2019 sprejel odločitev o uvedbi ad hoc postopka v 
Skladu s Pravilom 34 Pravil postopka. 

Hkrati Državni svet obveščate, da je GRECO na podlagi informacije o obravnavi 
zahteve Državnega sveta Republike Slovenije v Državnem zboru Republike Slovenije 
na seji 9. 7. 2019 določil 30. 6. 2019 kot rok za predložitev dokumentov v zvezi z 
delitvijo zakonodajne in sodne veje oblasti v Sloveniji. 

Zahvaljujem se vam za posredovane informacije in vas ob tem seznanjam z dopisom 
predsednika Državnega zbora Republike Slovenije z dne 21. 6. 2019 in navedenemu 
dopisu priloženim Mnenjem Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora z dne 
20. 6. 2019 o zahtevi Državnega sveta za odreditev zgoraj omenjene parlamentarne 
preiskave. Dokument s prilogo vam posredujem na podlagi predvidevanja, da bi vam 
v njiju navedene informacije morebiti lahko bile v pomoč pri nadaljnjih aktivnostih v 
zvezi z zgoraj navedeno uvedbo ad hoc postopka s strani GRECO.
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Kot boste lahko razbrali iz priloženih dokumentov, predsednik Državnega zbora 
naproša Državni svet, da priloženo mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega 
zbora upošteva pri pripravi akta o odreditvi parlamentarne preiskave, pri čemer ne 
navaja roka za predložitev morebitnih dopolnitev ali sprememb že vložene zahteve 
za odreditev parlamentarne preiskave, prav tako pa tudi ne nobenih pravnih ali 
poslovniških podlag za navedeno prošnjo. 

Priporočam se, da nas tudi v prihodnje obveščate o nadaljnjih aktivnostih GRECO v 
zvezi z uvedenim ad hoc postopkom in se vam še enkrat lepo zahvaljujem za 
posredovane informacije. 

S spoštovanjem,

Alojz Kovšca

Priloga:
- Dopis predsednika Državnega zbora z dne 21. 6. 2019, s priloženim mnenjem 

Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora št. 020-02/19-12/9 z dne 20. 9. 2019
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