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Povezava med uporabnikom in 
Sistemom 

 
Ključnega pomena je kvaliteten kontakt z uporabniki in s 

sistemom.  
 

• Posredovanje EWS informacij in opozoril uporabnikom.  
 

• Posredovanje informacij v EWS o zaznanih pojavih NPS, 
spremembah vzorcev uporabe, visoko rizičnih uporab drog  
načrtovanje učinkovitih odzivov na pojav upoštevajoč 
spremenjen vzorce uporabe in potrebe uporabnikov.  

  

 
 
 



Stiki z uporabniki 

• Na terenu - informiranja in terenske akcije v 
nočnem življenju na različnih lokacijah po Sloveniji; 
intenzivno sodelovanje s klubi in organizatorji 
dogodkov 

 

• Na spletu - spletna stran, spletni forum 

 

• Info točka za anonimni sprejem vzorcev za 
testiranje PAS  



Stiki z uporabniki 

Uporabniki na terenu nas pozitivno sprejemajo. 

 

Pomemben je neobsojajoč pristop in uporabno, 
kredibilno in objektivno informiranje.  

 

Nudenje osnovne prve pomoči v primeru zapletov 
zaradi uporabe drog.  

 

Informiranje o manj tvegani uporabi in kratki 
posvetovalni pogovori v primeru zaznanih težav.  

 

 





Stiki z uporabniki - 2015 

• 20 terenskih akcij, na katerih smo vzpostavili stik s 1.118 
uporabniki 

 

• 81 informiranj, na katerih smo vzpostavili stik z 2.826 
uporabniki 

 

• 189.565 obiskov spletne strani (71.479 unik. obiskovalcev), 
spletni forum 

 

 

• Točka za anonimni sprejem vzorcev za testiranje PAS: 36 
snovi sprejetih za namen laboratorijske analize in 
opravljenih 21 hitrih testov z barvnimi reagenti  



Zgodovina testiranja v Sloveniji 

 
Prvo laboratorijsko testiranje (NFL) leta 2001 ob prvi, z 
ekstazijem povezani smrti 
 
2006 - DrogArt in Stigma postaneta članici ožje mreže EWS 
 
Postopno uvajanje testov s hitrimi barvnimi reagenti in 
laboratorijskih testov (NFL) ob suspektnih učinkih in 
reakcijah 
 
2015 – 2016 – vzpostavljanje točk za sprejem vzorcev 
psihoaktivnih snovi v drugih slovenskih regijah 

 
 

 



Pomembno je dobro sodelovanje 
med ključnimi deležniki 

 
• Sistemska urejenost storitve testiranja (pomembna 

vloga predstojnih organov), dogovori, dovoljenja in 
ustrezni protokoli. 

 

• Hitra in učinkovita izmenjava informacij. 

 

• Dobro sodelovanje s policijo – problem posedovanja 
nedovoljenih substanc in tveganje za kazenski pregon 
(strokovni delavci in uporabniki), če ni ustreznih 
dogovorov in razumevanja s strani predstavnikov 
policije (nacionalna, regionalna in lokalna raven). 

 



Testiranje drog kot storitev 
zmanjševanja tveganj 

• Neznane primesi v nelegalnih substancah, NPS z neznanimi 
učinki in tveganji, visoka vsebnost psihoaktivne snovi  
preprečavanje tveganj, predoziranj in smrti. 

 
• Možnost, da z uporabniki vzpostavimo kvaliteten stik in jim 

ponudimo konkretne informacije ZŠ ter svetovanje. 
 

• Doseganje skritih populacij uporabnikov drog (tudi NPS). 
 

• Spodbujanje odgovornih in manj tveganih odločitev pri 
uporabnikih (zase in za druge).  



Vpogled v spreminjanje pojava PAS, dinamiko 

trga in vzorcev uporabe v različnih lokalnih 

okoljih 

• pojav uporabe metamfetamina (MB in Pomurje, januar, 
2016), 

• pojav intravenozne uporabe 3-MMC (Ljubljana, pomlad, 
2015), 

• primer prodaja metamfetamina kot 3-MMC-ja in spida 
(Ljubljana, december, 2013), 

• uporaba neznanih snovi (‚flamingo‘, ‚floro‘, …),  
• Pojav ‚ekstazijev‘, ki namesto MDMA vsebujejo NPS.  
 

 
 
 



Postopek sprejema vzorca PAS v nevladni 
organizaciji 

 • Uporabnik prinese psihoaktivno snov v NGO.  

  

• Ob prevzemu vzorca se z uporabnikom pogovorimo, ga po 
potrebi informiramo in opravimo posvetovalni pogovor in 
uporabnika usmerimo v svetovanje.  

 

• Policija opravi anonimni zaseg.  

 

• Analiza vzorca v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju (NFL).  

 

• Komunikacija rezultata nazaj uporabnikom.  

 

Anonimnost, zaupnost in občutek varnosti sta ključnega 
pomena. 



Komuniciranje rezultata 
uporabnikom 

 
• Samo uporabniku, ki je prinesel vzorec 

 
• Širše ostalim uporabnikom preko različnih spletnih 

kanalov (spletna stran, forum, aplikacija) 
 

• Informatorji na terenu 
 

• Letaki in plakati v klubih 
 

 
V nujnih primerih se takoj obvesti tudi EWS.  





Testirne točke po Sloveniji (8) 
 

• Ljubljana: Združenje DrogArt in Društvo Stigma 
 

• Maribor: Infopeka in Društvo Zdrava pot 
 

• Kranj: Labirint (CSD Kranj) 
 

• Nova Gorica: Šent - DC za uporabnike prepovedanih 
drog 
 

• Koper: Društvo SVIT 
• Ptuj: Ars Vitae 

 



Testiranje psihoaktivnih snovi v drugih evropskih 
državah 

CheckIt (Avstrija), od 1997: uporaba HPLC na terenu 
(sodelovanje s  Clinical Institute for Medical and Chemical 
Laboratory Diagnostics of University Hospital of Vienna) 
 
Energy control (ŠP), od 1999: uporaba TLC metode na terenu in 
GC-MS / LC-MS v laboratoriju (vključno z mednarodno storitvijo 
testiranja). 
 
Check!n (PO) - uporaba TLC metode na terenu (npr. na BOOM 
festivalu), podprto s testiranjem v laboratoriju (outsource).  
 
Safer party, Zurich (ŠV), od 2001, Rave it safe, Bern (ŠV), od 
2006 – uporaba HPLC metode na terenu v sodelovanju z 
Pharmaceutical Control Lab of the Bern Region 
 

 



Testiranje psihoaktivnih snovi v 
drugih evropskih državah 

 Luxemburg, od 2014 - prevzem vzorcev na partijih (Party MAG-
net, CePT) in testiranje v laboratoriju 
(National  Health  Laboratory) 
 

Fiona Measham (Združeno kraljestvo) – uporaba prenosnega 
FTIR v klubu Project Warehouse; testiranje vzorcev iz ‚amnesty 
boxa‘ ali zasežene s strani varnostnega osebja. 
 

Wedinos (Wales), od 2009 – sistem pošiljanja vzorcev po pošti 
 

Modus Vivendi (BE), Trimbos (NZ). 
 

Neutravel (IT) preizkusna faza testiranja na terenu s prenosnim 
RAMAN, načrtovan začetek v 2016, v sodelovanju z Piedmont 
Consortium for the prevention and repression of doping and 
other illegal use of prescription drugs – Regional Centre Against 
Doping 
 

 

 



Sistem storitve testiranja na 
terenu – Safer party 

 



Razvoj prodaje pripomočkov za hitro 
‚domače‘ testiranje direktno 

uporabnikom 

Hitri barvni reagenti (različni proizvajalci: EZ test, 
BUNK police, Dance safe, ...) 
 
BUNK police TLC kit namenjen razločevanju med 
različnimi snovmi v vzorcu (v kombinaciji z barvnimi 
reagenti) 

 



Sodelovanje v mednarodnih 
projektih 

 
• I-SEE, Project for strengthening information 

exchange between Italy and South East Europe 
neighboring countries on New Psychoactive 
Substances 

 

• RESPONSE, Collect, Analyse, Organize, Evaluate, 
Share – A Response to Challenges in Forensic Drugs 
Analyses (pridruženi partner) 

 

• B.A.O.N.P.S., Be Aware On Night Pleasure Safety 

 

 



Izzivi za prihodnost 

• Večanje prepoznavnosti testirnih točk v drugih 
lokalnih skupnostih in osveščenosti uporabnikov o 
storitvi testiranja 

 

• Zagotavljanje hitrejših rezultatov testiranja - 
pomemben dejavnik motivacije uporabnikov za 
uporabo storitve 

 

• Vzpostavitev storitve testiranja na terenu – 
vzpostavitev stika z težje dosegljivimi skupinami 
uporabnikov in izboljšanje hitrih odzivov; preizkušanje 
uporabnih vrednosti in zanesljivosti različnih metod 
(npr. presnosni Raman) 



Hvala za vašo pozornost.   
 
 
 
 
Prečna ulica 6 
1000 Ljubljana 
info@drogart.org 
 
simona@drogart.org, +386 (0)1 439 72 70  
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