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Obiskovalci klubov, 
plesnih zabav 

Injicirajoči 
uporabniki 

drog 

Mladi v starosti 
15-24 let 

Zaporniki? 

Moški, ki imajo 
spolne odnose 

z moškimi 

Psihonavti 

Kdo so uporabniki 
NPS? 



splošna 
populacija  

0,6 % 

moški 

starostna 
skupina  

15-24 let 

šolajoči, 
brezposelni 

mesto 

povp. starost 
ob prvi uporabi  

21 let 

Vir: Anketa o uporabi tobaka, alkohola in 
drugih drog 2011-2012, NIJZ 



že kdaj v 
življenju 13 % 

v zadnjem letu  

4 % 

v zadnjem 
mesecu  

3 % 

Mladi 15-24 let 

Vir: Eurobarometer, 2014 

Kje 
dobijo? 

Kje 
uporabijo? 

• prijatelji 

• preprodajalec 

• redkeje splet 

• zabave, 
dogodki 

• s prijatelji 

• redkeje sami 



Uporabniki NPS  

starost: 

15-40 let 

obiskujejo 
nočne 
klube, 

zabave, 
prireditve z 
elektronsko 

glasbo 

najpogosteje 
uporabljajo : 

3-MMC, 
metilon, 

mefedron 

NPS dobijo ali 
kupijo pri 

prijatelju, pri 
preprodajalcu, le 

redko prek 
spleta 

uporabljajo v 
lokalu, klubu, 

doma, pri 
prijateljih, na 

partijih ter tudi 
na prostem (v 

parku) 

večina NPS 
uporablja v 

kombinaciji s 
klasičnimi 
drogami 

Vir: Raziskava o značilnostih novih 
vzorcev uporabe drog, DogArt 



injicirajoči 
uporabniki 

drog 

moški, ki imajo 
spolne odnose 

z moškimi 

injiciranje 3-
MMC 
 
pomanjkanje 
heroina, 
kokaina 
 
 
 
 
 
 
cena 
 
 
dostopnost 
 
 
posledice 

samozavest 
 
večja želja po 
spolnosti/ 
bolj intenzivna 
izkušnja 
 
 
 
 
 
 
 
lažje se 
povežejo z 
drugo osebo 
 
 
posledice 

 
Viri: Sistem za zgodnje opozarjanje na pojav NPS, Bourne in sod. 2015, Giese in sod. 2015 

 



zaporniki? psihonavti? 

Sintetični kanabinoidi v 
zaporu – zakaj? 

 

 

 

Raziskava:  

cena, dostopnost, testi ne 
zaznajo, sprostitev, čas 

hitreje mine  

(Baker 2015) 

Tipični „psihonavt“ je: 
- belopolt moški, star 15-35 

let 
- univerzitetna izobrazba 
- dobra zaposlitev 
- IT znanje 
- uporabnik drog 
(Orsini in sod. 2015) 





I-SEE projekt – naši cilji 
vzpostaviti regijske sisteme za zgodnje 
opozarjanje na NPS (predstavniki policije, NVO, NIJZ, 
zdravstvenih ustanov) 

omogočiti hitro odkrivanje NPS-jev v regijah 

omogočiti anonimno zbiranje vzorcev NPS – 
anonimni zasegi 

skrajšati čas od zasega NPS do ukrepanja – 
krepitev NFL z materiali 

izmenjava informacij s Hrvaško in Italijo 



NIJZ: katere naloge smo izvedli v 2015? 

17. april 2015 

prvo nacionalno 
srečanje 

 

• dogovor o datumih in 
krajih izobraževanj o NPS 
za predstavnike javnega 
zdravja, policije in NVO 

• vsebina izobraževanj 

• lista vabljenih 

 
 

 

 

4 izobraževanja 

 

 

agreement on 

Koper, maj 2015  

14 udeležencev iz Obalne regije 

 Ljubljana, junij 2015  

17 udeležencev iz Gorenjske in Dolenjske regije 

Nova Gorica, september 2015  

18 udeležencev iz Goriške regije 

Maribor, oktober 2015  
 66 udeležencev iz Podravske, Pomurske, Koroške in  
Savinjske regije 
 



NIJZ: kaj smo vzpostavili v 2015? 

   

 

 
imenovali  8 

regijskih 
koordinatorjev 

vzpostavili 8 
regijskih sistemov 

za zgodnje 
opozarjanje 



NIJZ: druge aktivnosti 

študijski obisk 

Italija, 14.-18. 12. 2015 

  

novinarska konferenca 

Split, 1. 4. 2015 

Ljubljana, 22. 2. 2016 

 

 sestanek delovne 
skupine – prek spleta 

20. 2. 2015 

in tehnični sestanek 

Ljubljana, 25. 1. 2016 

& v roku smo pripravili tudi vsa poročila (vsebinska, finančna ….) 



……. in v letu 2016 

 

izboljšati izmenjavo 
informacij o NPS med 

Slovenijo, Italijo in 
Hrvaško 

 

zasnovati in vzpostaviti 

bazo o NPS 

 

 

pripraviti  

2. nacionalno srečanje 



andreja.drev@nijz.si 


