
 

 

 

V psihoaktivnih snoveh, kupljenih na črnem trgu pa tudi preko spleta, se pogosto nahajajo neželene 
primesi. Nekatere so lahko izredno nevarne, možno pa je tudi, da se pod pretvezo prodajajo 

povsem druge snovi. V zadnjih letih beležimo porast novih psihoaktivnih snovi (NPS), pojavljajo pa 
se tudi močnejše droge kot običajno, kar povečuje tveganja za zaplete in predoziranja. Enega izmed 

odzivov na problematiko predstavlja integrirana storitev testiranja drog, kjer uporabnik dobi 
informacije o substanci ter se s strokovnjakom pogovori o svoji uporabi. Tako testiranje lahko 

predstavlja tudi vstopno točko v svetovanje ali drugo obravnavo. 

 

Ob zaključku mednarodnega projekta B.A.O.N.P.S. Be aware on night pleasure safety 
vas vabimo na konferenco z naslovom: 

 

UPORABA NOVIH PSIHOAKTIVNIH SNOVI (NPS) IN STORITEV 
TESTIRANJA DROG V SLOVENIJI,  

 

ki bo potekala v torek, 17.10.2017 v M Hotelu v Ljubljani. 
 

Na konferenci bomo govorili o stanju na področju novih psihoaktivnih snovi (NPS) v 
Sloveniji, razmišljali o uporabi drog kot odrazu duha časa v katerem živimo in si 
pogledali rezultate raziskave o NPS, izvedene v projektu B.A.O.N.P.S. Spregovorili 
bomo o tem, kaj sploh je integrirana storitev testiranja in zakaj jo potrebujemo ter o 
priložnostih, ki jih prinaša testiranje - med drugim o doseganju težje dosegljivih ciljnih 
skupin in vplivu testiranja na odločitev uporabnikov za (ne)uporabo substance.  
Predstavili bomo tudi možnosti za testiranje v Sloveniji in vizijo razvoja storitve. 
Popoldne se boste lahko udeležili delavnice o izvajanju kratkih posvetovalnih 
razgovorov z uporabniki drog z elementi tehnike motivacijskega intervjuja. 

Na konferenci bosta s prispevki sodelovala strokovnjaka iz Španije in Avstrije. 
 

Udeležba je brezplačna. 

Prijavite se lahko do ponedeljka, 9.10.2017, preko povezave: 
https://goo.gl/forms/brQ1Z4yOFvu94TaO2 

Mesta na popoldanski delavnici so omejena, zato pohitite s prijavo.  
 

VLJUDNO VABLJENI! 

Organizator dogodka, Združenje DrogArt 

https://goo.gl/forms/brQ1Z4yOFvu94TaO2


 

 

 

PROGRAM  
 
 
 
 

8.30-9.00 Registracija udeležencev  

9:00-9:05 Otvoritev konference  

9:05-9:15 Projekt B.A.O.N.P.S. Be aware on night pleasure 
safety 

Špela Dovžan, DrogArt 

9:15-9:35 Nove psihoaktivne snovi (NPS) v Sloveniji in EU ter 
Sistem za zgodnje opozarjanje na pojav novih 
psihoaktivnih snovi 

Andreja Drev, 
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje 

9:35-9:55 Uporaba novih psihoaktivnih snovi in ostalih drog 
kot odraz duha časa, v katerem živimo 

Mina Paš, DrogArt 

9:55-10:15 Predstavitev rezultatov kvantitativne in kvalitativne 
raziskave o NPS v okviru projekta B.A.O.N.P.S. 

Špela Dovžan, DrogArt 

10:15-10:35 Nove psihoaktivne snovi v klasičnih drogah* Mireia Ventura, Energy 
control (Španija) 

10:35-11:00 Odmor za kavo 

11:00-11:20 Zakaj potrebujemo integrirano storitev testiranja 
drog in kaj to sploh je? (testiranje v Avstriji)* 

Anton Luf, CheckIt 
(Avstrija) 

11:20-11:40 Priložnosti, ki jih prinaša testiranje: doseganje težje 
dosegljivih skupin in vpliv testiranja na (ne)uporabo 
drog (testiranje v Španiji)* 

Mireia Ventura, Energy 
control (Španija) 

11:40-11:55 Možnosti testiranja v Sloveniji  Simona Šabić, DrogArt 

11:55-12:15 Diskusija in zaključek dopoldanskega dela  

12:15-13:15 Kosilo 

13:15-15:00 

 

 

Delavnica: "Kratki posvetovalni razgovori z 
uporabniki drog (tehnika motivacijskega intervjuja)"  

Anja Mihevc, DrogArt 

Vzporedno bo potekal tudi sestanek delovne skupine za razvoj 
storitve testiranja v Sloveniji* 

moderira: Matej Sande, 
DrogArt 

Program se lahko spremeni zaradi objektivnih razlogov. 

*Prispevek bo v angleščini, brez prevoda. 

 

 

 


