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Vpliv drog na doživljanje 
resničnosti

22

Vpliv drog na prometno varnost

Ni popolnoma jasno v koliko primerih so droge razlog za prometne
nesreče. Jasno pa je, da povečujejo tveganje (9 krat večje tveganje).

Najbolj nevarno je kombiniranje drog.

Vpliv droge na posameznika je odvisen od:
– osebnostnih lastnosti (čustvena stabilnost, ekstravertnost, 

agresivnost, empatičnost …),

– velikosti odmerka,
– okoliščin vnosa droge (rave party vs. domače okolje),

– razpoloženja (depresija – manija),
– telesne kondicije.
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Učinki drog:

Daljši reakcijski časi;

Slabo nadzorovanje smeri vožnje;
Nezmožnost koncentriranja in

odkrenljivost;

Utrujenost in zaspanost;
Tvegana vožnja;

Pretirana samozavest;
Miselna zmedenost

– (logika, (ne)predvidevanje posledic);
Popačeno zaznavanje resničnosti

– (vsi čuti);
Slaba koordinacija gibanja

– predvsem pri sočasnih opravilih; npr. 
krmiljenje, prestavljanje, uporaba pedal

Predorski vid

20 km/h

50 km/h

70 km/h

90 km/h
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Moten kratkoročni spomin;
Nepredvidljivo vedenje;

Preganjavica;
Vidne in slušne halucinacije;

Visoka bojazen
– (anksioznost moti usmerjanje pozornosti);

Panika;
Hiperaktivnost;

Razširjene zenice in zamegljen vid;
Slabost, krči, drget…

Agresivnost.

Učinki drog:

� Tipičen “uporabnik” drog: moški, cca 20 let

� Čas: od petka do nedelje (ponedeljek)
� Droga: marihuana, ecstazy, amfetamini (speed)
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Marihuana, kanabis, trava, gandža

Razpoloženje: evforija, gostobesednost, smeh,

zmeda… Lahko se pojavi tudi depresija.

Upočasnjene reakcije,
Možne blage halucinacije,

Kratkoročen spomin,
Sledenje premikajočih objektov

– pretirani avtokinetični učinek,

Zmanjšana občutljivost (robnega!) vida,
Procesiranje informacij v možganih,

Presoja oddaljenosti in velikosti objektov,
Problemi s pozornostjo,

“Pozabijo” se norme, ki določajo vedenje (kot pri alkoholu),
Redko: delirij, panika, nekajtedenska psihoza
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Značilnosti vožnje:

Neodločenost (speljevanje, prehitevanje, zaviranje …);

Slabo nadzorovanje hitrosti, bočne razdalje in varnostne razdalje 
(motena zaznavna stalnost);

Prezrtje prometne signalizacije;

Pretirano previdna, počasna vožnja

Marihuana, kanabis, trava, gandža

Uživanje (kajenje) marihuane ni tako problematično. 

Problematično je kombiniranje z alkoholom.
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Poživila ali psihostimulansi - kokain

Boljše razpoloženje

Večja budnost
Večja samozavest

Večja moč
Večja spolna sla

Po vrhuncu:

– izčrpanost in zaspanost,
– depresija,

– nemir,
– brezbrižnost,

– preganjavica (halucinacije!),
– psihoza
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Vožnja:
– najbolj nevaren prvo uro po vnosu droge 

(precenjevanje lastnih sposobnosti)

– agresivnost!
– pretirana samozavest - predrzna, izzivalna, 

tekmovalna vožnja;

– neupoštevanje prometne signalizacije in policistov;
– pretirana občutljivost na svetlobo;

– neupoštevanje signalizacije
– voznik zaspi za volanom (med vožnjo!);

– zavajanje drugih voznikov, divjanje (halucinacije, 
predvsem slušne)

– možen samomor
– Bolje je, da smo do njih strpni, prijazni, sicer lahko 

postanejo zaradi paranoje zelo nasilni (še 
posebej, če so zaužili tudi amfetamine)!

Poživila ali psihostimulansi - kokain
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Podobno kot pri kokainu,

Prostorska in časovna zmedenost,
Nepredvidljivost,

Napadi panike, halucinacije,
Zamegljenost vida, razširjene zenice…

Po vrhuncu:

• Hitro menjavanje razpoloženja;
• Razdražljivost;

• Psihoza podobna kot pri shizofreniji 
(halucinacije, blodnje, preganjavica…);

• Flashback!!!

• Spanje za volanom (3 – 4 ure po zaužitju).

Poživila ali psihostimulansi – amfetamini
ecstazy, speed…
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Halucinogene droge - LSD

Motnje v zaznavanju na področju vseh čutil
(barve, makro in mikropsija),

Halucinacije (barve, valovanje, zvijanje…),
– Mrežasti vzorci (paličice, čepki, živčna 

vlakna?),

– Bliskanje (pretirano širjenje šarenice?),
– Zavedanje celic in živčnih vlaken (v zobeh),

– Videnje kosti, mišic in žil v telesu,
Zamegljen vid,

Zmeda,
Anksioznost,

Hitro menjavanje razpoloženja,
Časovna dezorientiranost in podaljševanja časa
(1 sek. se zdi kot 2 min. – vidimo utripanje 
monitorja);
Povečana empatičnost,

Paranormalne izkušnje (npr. telepatija);
Vse je mogoče (izven telesna izkušnja, ponovna 
rojstva, zavedanje lastnih misli …)
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Prehajanje v nove dimenzije zavesti,

Zmeda med zaznanimi dražljaji,
Trans (enost, stapljanje, nezmožnost opisovanja),

Potlačeni spomini (otroštvo in sanje) vdirajo v zavest

Pospešena obdelava informacij, ki povečujejo občutke anksioznosti 
in ignoriranje informacij, ki povezujejo osebo z resničnostjo in 
negiranjem ogroženosti (posebej nevarno za policijsko delo!)
Flash back

Prevelik odmerek (“bad trip”):

– Strah pred norostjo ali smrtjo (selektivno izbiranje vsebin, ki 
potencirajo paranojo in izgubljanje občutka nadzora),

– Nepredvidljivost!!!

– Razosebljenje, mistična doživetja,
– ujetost v žepu časa in prostora… - PANIKA

– Stapljanje s stvarstvom…

Halucinogene droge - LSD

Oseba je nepredvidljiva in lahko tudi nevarna!
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Kako se vesti do omamljene osebe (t.i. faza 

“slabega izleta” ali “bad trip”)?

– Razumevanje, varnost, zaupljivost;

– Enakomerno, poudarjeno dihanje;

– Uporaba avtosugestivnih fraz (vse bo dobro, 

nesmrten sem…);

– Brez avtoritarnega nastopa ali prisile;

– Povemo kje se oseba nahaja in koliko je ura;

– Vse kar doživlja je posledica droge –
resničnost je drugačna,

– Brez gneče okoli osebe…

Halucinogene droge - LSD

Optical.exe
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Halucinogene droge - LSD

Halucinacije tipa A: geometrični vzorci 
(zapleteni, prelivajoči, vrteči, napihujoči, 

razvijajoči…

Halucinacije tipa B: obrazi, 
džungla, templi, dogodki, 

rastline telesa, živali, 
domišljijska bitja…
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Podobno kot LSD, štejemo ga tudi med 
psihostimulanse;

Blažji halucinogeni učinki;
Prežene strah, dvigne samozavest, daje občutek 
moči in neizčrpne energije.
Osebe so lahko zelo prijazne (povečana empatija)

Če se do njih vedemo avtoritativno, lahko pride do 
napada panike!

Po vrhuncu
– Utrujenost, zaspanost

Halucinogene droge - ecstasy

Speed, GHB, metamfetamin (teta Meta)
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Narkotiki ali opijati - heroin

Evforija,

Topla brezbrižnost,
Olajšanje,

Odsotnost strahu,
Zadovoljstvo,

Odsotnost bolečin ali neobčutljivost,
Reagiranje počasno,

Težave s pozornostjo,
Psihopatsko vedenje

– Samouničevalnost in egocentričnost (zrivanje s 
ceste, ignoriranje signalizacije, samomor s policistom 
ipd.)

Problematika metadona – bolje je, da oseba ne vozi…
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Legalne droge

Aspirin; zvonenje v ušesih in moten vid;

Tablete proti slabosti (Skopolamin): nejasen vid, 
boljše vidimo bližnje objekte;

Mešanje zdravil med seboj in mešanje z 
legalnimi (npr. alkohol) in nelegalnimi drogami…

Vpliv prekomernih odmerkov uspaval, 

pomirjeval in blažil: enaki znaki kot v primeru 
alkoholiziranosti (npr. vrtoglavica, zaspanost in 

nezmožnost napovedovanja čustvenih odzivov).
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Legalne droge - alkohol

Evforija,

Možno psihopatsko vedenje,

Slabše razlikovanje barv in zvokov,

Neostra slika,

Nezmožnost učinkovitega sledenja gibajočih objektov,

Podcenjevanje hitrosti,

Slabo ocenjevanje razdalj in velikosti objektov,

Počasne reakcije,

Agresivnost,

Izguba zavesti.
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Legalne droge - kofein

Zmerni odmerki:

� Večja zbranost,

� Večja odzivnost

� Budnost,

� Daljši reakcijski časi (1 uro po zaužitju).

Preveliki odmerki:

Bojazen in depresija,

Halucinacije, preganjavica;

Hiperaktivnost, tremor, nezmožnost 
osredotočanja…

Pojavijo se lahko simptomi latentne psihične 
bolezni
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Legalne droge - nikotin

Problem vdihavanja CO-ja

Nekoliko slabši vid,

Slabše sledenje gibajočim objektom,

Manj kontrastna slika,

Slabše prilagajanje vida po intenzivni 

osvetljitvi.

Zakaj je v nočnih prometnih nesrečah

več kadilcev kot nekadilcev?
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Zakaj uživamo psihoaktivne snovi?

“Pozitivno” pri drogah:

– Nova, nenavadna doživetja, ki jih v resničnosti ne moremo 

izkusiti

– Dobro počutje, občutki moči, samozavesti, visokih sposobnosti, 

sreče, veselja, želje so dosegljive

– Izginotje anksioznosti, skrbi, problemov, ovir, tesnobe…

Negativno pri drogah:

– Psihična in telesna odvisnost – nezmožnost normalnega 

funkcioniranja

– Izguba socialne mreže, čustvene podpore

– Iguba prihodnosti

– Posledice odklepanja vrat kleti vsake osebnosti (prihod 
nezaželenih iz zavesti izrinjenih vsebin)


