
 
 

Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije – TRS, Parmova ulica 41, Ljubljana, 
pisarna@stranka-trs.si, 

01 5008774 

 

Sporočilo javnosti v zvezi z zaključkom disciplinskega postopka zoper 
državnega pravobranilca Lucijana Bembiča 

 
 
 
Mediji so včeraj objavili,  da so Lucijanu Bembiču, ki je zamudil z vložitvijo tožbe v zadevi Tovarna 
sladkorja Ormož, zaradi česar mora naša država vrniti EU 8,7 milijona evrov pomoči,  za leto dni 
znižali plačo za 20 odstotkov in da ostaja državni pravobranilec. 
 
Disciplinska komisija na državnem pravobranilstvu je s tem nesorazmernim dejanjem le potrdila 
dejstvo, da obstaja v naši državi skupina nedotakljivih oseb, funkcionarjev, plačanih iz davkov 
državljanov, ki jim je dopuščeno, da (skoraj) nekaznovano vedno znova oškodujejo skupno, torej 
državno, premoženje v večmilijonskih zneskih. In da sistem notranjega nadzora za preprečevanje 
oškodovanja javnih financ v državnih organih ne deluje. 
 
Praksa dopuščanja, na primer nezakonitega prekupčevanja z orožjem in ropanja državnih podjetij, se 
je tako razrasla še v tiste državne organe, ki jim je osnovna naloga ščititi državno premoženje. Vse 
vlade doslej so tovrsten kriminal dopuščale. Tudi trenutna koalicija, domnevno zasnovana na etičnih 
načelih, ne zmore volje, da bi uničevanje skupnega, torej državnega, premoženja preprečila, ustavila 
ter zgledno kaznovala. S tem bi izkazala sposobnost uveljaviti ustavno kategorijo enakosti pred 
zakonom. 
 
V Stranki za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije - TRS smo edini v državi (kazenska ovadba v 
primeru TEŠ6) zaznali utemeljene sume kaznivih dejanj oškodovanja javnih sredstev in nevestnega 
dela in ukrepali, kot nam zakon nalaga. Ničelna stopnja tolerance do kaznivih dejanj zoper uradno 
dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva je v vrhu prednostnih ciljev TRS. V pripravi imamo še 
nekaj naznanitev uradnih oseb iz istih razlogov, predvsem na področjih prostora, okolja, 
infrastrukture in varovanja zdravja. 
 
Ovadba zoper Lucijana Bembiča je zaradi varovanja nepristranskosti dodeljena Okrožnemu 
državnemu tožilstvu v Kopru. Obvestilo je dosegljivo na sledeči povezavi. 
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http://arhiv.gibanje-trs.si/wp-content/uploads/2016/08/okrozno_drzavno_tozilstvo_27072016.pdf

