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Naloge

zgodnje odkrivanje NPS & nevarnih p.d.

hitra izmenjava informacij o proizvodnji, 
prometu, uporabi in o tveganjih ob 

uporabi NPS

hitro obveščanje vseh ključnih 
deležnikov
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2015/16 : vzpostavitev 8 regijskih sistemov in 7 novih info točk za anonimno zbiranje NPS

2019: 9 NVO info točk za zbiranje vzorcev NPS
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• podatki o zastrupitvah z NPS

• rezultati analiz bioloških vzorcev

Center za klinično 
toksikologijo in 

farmakologijo & Inštitut za 
sodno medicino

• podatki o pojavu in zasegih NPS

• rezultati analiz na zaseženih in 
zbranih vzorcih, testnih nakupih

Oddelek za prepovedane 
droge GPU & NFL

• podatki o pojavu NPS, nevarnih 
klasičnih drogah, škodljivih učinkih, 
zbranih vzorcih – info točki 

DrogArt & Stigma

• spremembe na področju zakonodajeMinistrstvo za zdravje

• zbiranje vzorcev

• analiza vzorcev 

• poročila s terena

Regijska mreža 
EWS: NIJZ OE, 

NLZOH, Policija, NVO

• koordinacija

• podatki o pojavu NPS v okviru EU-
EWS mreže

NIJZ

Podatki se 

poročajo mesečno 

po e-pošti,

v nujnih primerih 

takoj!



Izdelki

Nujna obvestila – nujni primeri (nevarni NPS, smrti, hude zastrupitve) 

Obvestila – informacija o pojavu nove NPS na ozemlju Slovenije

Poročila – mesečna poročila za nacionalno in regijsko EWS mrežo, polletna in letna 

poročila za EMCDDA

Poročevalski obrazci – prvi pojav NPS (SI EWS & EU EWS), SAE poročevalski 

obrazec o resnih škodljivih dogodkih

Predlogi – za Akcijski načrt na področju p.d.

Zakonodajne spremembe – uvrstitev NPS v Uredbo o razvrstitvi p.d.

Ukrepi – koordinirane aktivnosti (NIJZ, Policija, Zdravstveni inšpektorat) v primeru 

fenibuta, koordinirane aktivnosti (Finančna uprava RS - Carina, NIJZ, MZ) v primeru 

kratoma





Prednosti

Hitra detekcija novih NPS

Hitra detekcija nevarnih NPS & p.d.

Hitra detekcija novih trendov na trgu drog

Hitra detekcija škodljivih vedenj in načinov uporabe (zastrupitve z neznanimi 

snovmi, zastrupitve z novimi kombinacijami drog, izkušnje uporabnikov z drogami)

Spremljanje trga drog (trendi, spremembe)

Odzivi (zakonodajni, nove storitve, akcije na terenu, izobraževanja, treningi, 

sodelovanje z drugimi ustanovami/službami)

EWS podatki koristijo tudi drugim ustanovam: zaporom, psihiatričnim 

ustanovam, zdravstvenim domovom



Aktualna problematika 

zaznana v SI EWS v 

2018/2019



Fenibut

Regijska EWS mreža Kranj: zaznali uporabo izdelkov s 

fenibutom med mladostniki na območju Kranja, izdelki kupljeni 

na spletu 

NJIZ: obvestilo za mrežo, povezava z Zdravstvenim 

inšpektoratom RS (ZIRS). 

ZIRS: inšpekcijski nadzor, ukinitev spletnih strani

https://www.nootropics.si/trgovina/fenibut-phenibut-90-kapsul-

500mg/

https://www.biopot.si/phenibut.html

https://www.enaa.com/oddelki/zdravjeInLepota/izd_10113_biop297

_kapsule_biovea_phenibut__250_mg_90

Kratom

Finančna uprava RS, Oddelek za operativne zadeve: v letu 

2018 odkrili 4 poštne pošiljke, ki so skupaj vsebovale 13 kg 

kratoma v obliki prahu, država izvora Indonezija 

Nadaljnja poizvedovanja: v Sloveniji prodaja kratoma na spletni 

strani:

https://www.nootropics.si/trgovina/kratom-pontianak-red-horn/. 

NIJZ: ocena tveganja

MZ: predlog za uvrstitev kratoma v Uredbo o razvrstitvi 

prepovedanih drog

https://www.nootropics.si/trgovina/fenibut-phenibut-90-kapsul-500mg/
https://www.biopot.si/phenibut.html
https://www.enaa.com/oddelki/zdravjeInLepota/izd_10113_biop297_kapsule_biovea_phenibut__250_mg_90
https://www.nootropics.si/trgovina/kratom-pontianak-red-horn/


Fentanili

Ciklopropilfentanil potrjen 3-krat v 2018: v zaseženi snovi 

(NFL), v biološkem vzorcu (ISM) in v zbranem vzorcu (NLZOH)

Metoksiacetilfentanil potrjen 1-krat v zbranem vzorcu (NLZOH)

NIJZ: smernice za ravnanje s fentanilom

http://nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-

datoteke/semernice_fentanil_2018.pdf

MZ: predlog za uvrstitev okrog 80 fentanilov na listo 

prepovedanih drog, izobraževanje za ME

http://nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/semernice_fentanil_2018.pdf


Lažne xanax tablete

Kokain z visoko vsebnostjo levamisola

Ekstazi tablete z visoko vsebnostjo MDMA 



Podatki 2018

Vzorci NPS 

- vzorci NFL: zasegi, zbrani vzorci & 

testni nakupi

- vzorci ISM: biološki vzorci

- vzorci NLZOH: zbrani vzorci

Kaj nam vzorci povedo?

- precejšen porast vzorcev z zdravili

- več vzorcev p.d., manj NPS

- čistost

Vir: NFL, ISM, NLZOH, letno EWS poročilo za Slovenijo



Zastrupitve

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo 

v 2018 obravnaval več kot 230 primerov zastrupitev/predoziranj

(kot telefonski klic v okviru 24 urne konzultativno informativne službe oziroma 

zdravljenje na oddelkih internistične prve pomoči ali CKTF v UKC Ljubljana)

kokain

GHB/GBL

konoplja/hašiševo olje, heroin

Vir: Grenc D, mesečna SI EWS poročila



Poročila s terena - NVO

DrogArt (uporabniki v nočnem življenju, dogodki): konoplja, amfetamini, ekstazi, 

MDMA v kristalih, kokain, GHB/GBL, ketamin, gobice, LSD, poppers

Zloraba zdravil: JZ Socio, Stigma, Labirint, New Prevent Svit Koper (med IU in med 

mladimi) (flormidal, wellbutrin (bupropion), dormikum, xanax, substitol, sanval, 

buprenorfin, apaurin…)

GHB/GBL: v nočnem življenju (DrogArt), med 30 do 40 let staro populacijo (Svit 

Koper), med srednješolci na nočnih zabavah (Labirint Kranj), med mladimi (Stigma)

Vir: Birsa N, Krajnc K, Mohar T, Pesek M, Šabić S, mesečna SI EWS poročila 



Nujna obvestila 2018/2019

O smo čem obveščali v 2018 (10 nujnih obvestil)?

Pojav ciklopropilfentanila, ekstazi tabletke z visoko vsebnostjo MDMA, lažne xanax

tablete, zelo čist kokain, kokain z visoko vsebnostjo levamisola, pivnik z visoko

vsebnostjo LSD, vzorci vsebovali drugo drogo

O čem smo obveščali v 2019 (do zdaj 10 nujnih obvestil)?

Ekstazi tabletke z visoko vsebnostjo MDMA, kokain z visoko vsebnostjo levamisola,

lažni LSD pivniki, mešanica benzodiazepinov…..



Zakonodaja na področju NPS

MZ: predlog za uvrstitev 89 NPS v Uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog

Vir: Serec M, mesečna SI EWS poročila



Andreja Drev

Koordinatorka SI EWS

NIJZ

Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana

+386 1 2441 519

andreja.drev@nijz.si


