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Zadeva: Svetniško vprašanje – brizge v tovarni Rog 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL posredujem svetniško vprašanje. 

 

Na mestno upravo naslavljam vprašanje v zvezi z očitki o "narkomanskem leglu" v nekdanji tovarni 

koles Rog, vezanimi na prirejen fotografski material.  

 

Namreč, dne 27.1.2021 je večina medijev na podlagi izjave za javnost MOL poročala, da so v Rogu 

našli večjo količino rabljenih in novih narkomanskih igel ter večjo količino prepovedanih substanc, o 

čemer so obvestili policijo. Člankom so bile priložene fotografije, ki jih je posnel/a oseba iz MOL, 

najverjetneje iz oddelka za odnose z javnostmi. Ena od fotografij (priloga 1) prikazuje mizo, na kateri 

razmetano ležijo brizge, ob njih pa plakat stranke Levica in nekateri dokumenti.  

 

Dne 4.2.2021 je v Slovenskih novicah izšel članek (priloga 2), v katerem Janko Belin, vodja 

ambulante za pomoč brezdomcem in uporabnikom drog Areal, pove naslednje: "Brizge, ki so bile 

tako senzacionalno 'najdene' v prostorih Tovarne Rog, so bile del projekta DBM (Droge - brezdomci 

- migranti). Društvo za zmanjševanje škodljivih posledic uporabe nedovoljenih drog Areal ga izvaja 

od leta 2017. Karton brizg je maja 2018 v Rog osebno pripeljal Milan Krek". Nadalje Belin 

ugotavlja: "Brizge so injekcijske igle, ki se jih lahko kupi tudi v lekarni, a ko so jih našli v prostorih 

Rog, je završalo. Društvo Areal je eno od društev, ki je tam delovalo. Belin zagotavlja, da ob rušenju 

zagotovo niso našli že uporabljenih igel, kakor je za medije navedel MOL. »Dan, preden so začeli 

rušiti Rog, smo v pisarni društva posneli video in več fotografij. Prostor je bil brezhibno pospravljen, 

dokumentacija na svojem mestu. Tudi prostori Kooperative Rog so bili pospravljeni, dvorišče 

pometeno,« se dneva pred januarsko deložacijo, ko je MOL po več letih v svojo last znova prevzel 

prostore, spominja Belin. 

 

Naj dodam, da je društvo Areal financirano s strani Združenih narodov in je mednarodno priznano. V 

tem trenutku društvo več nima svojih prostorov, prav tako je bila društvu Areal ob evikciji odtujena 

pomembna dokumentacija, kar pa je najbolj žalostno in najbolj bode v oči - uživalci drog žal nimajo 

več brezplačne ambulante.  

 

Kot mestnega svetnika me zanima sledeče: kdo je brizge v prostoru društva Areal vzel iz zaprte 

škatle, jih razmetal po mizi, insceniral izgled "narkomanskega legla" in vse skupaj fotografiral?  

Kakšen je bil namen tega početja? Komu služi napačno prikazovanje stanja in dejstev v zvezi z 

uporabo nedovoljenih drog v Rogu?  

Hvala.  

 

Janez Stariha, 

     samostojni svetnik LKP 

 

- Priloga: 2 fotografiji 



 

 

 

 

  
 

 

        


