
 

 
Pozdravljeni v nočni mori:  
 
 
Kdor se bo lotil branja, bo potreboval veliko potrpežljivosti.  
Zakon je razdeljen na 3 dele: 

1. VARIANTA 1 (komentiram v ČRNI BARVI) 
2. VARIANTA 2 (komentiram v RDEČI BARVI, kar se ponavlja iz prvega 

predloga je ČRNE BARVE) 
3. RAZLAGA ČLENOV (komentiram v VIJOLIČNI BARVI, modri so linki do 

zakonov, ki se dotikajo Predloga samega) 
 
ČE NIMATE VELIKO ŽIVCEV, SE LAHKO PREBIJETE SKOZI ENO SAMO 
RAZLIČICO, ČE JE TAKO, PREDLAGAM RAZLAGO ČLENOV, KI JE NAJBOLJ 
CELOVITA IN TUDI VSEBUJE VSE MODRE LINKE 
 
Pa poglejmo, kaj predloga prinašata: 



 

 
 
SD se sklicuje na večletno zbiranje podatkov in analizi mnenj strokovnjakov. 
Aktivisti opozarjamo, da v vladi ni strokovnjakov za konopljo. Uradno mnenje 
še vedno temelji na škodljivosti konoplje. 
 
Zavajajoč je podatek, da je predlog sestavljen po želji voljilcev. Nikakor pa ne 
tistih, ki so prispevali svoj podpis v akciji SKSK. 
 
2. alineja navaja, da konoplja pomaga pri zdravljenju, a kot bo razvidno 
kasneje, se kaznuje osebo, ki razglaša, da konoplja zdravi. 
 
4. alineja ponuja alternativo bolnikom, ki je enaka zdravljenju s 
kemoterapijo. 
 
6. alineja: glede na dani predlog je nerealno pričakovati zmanjšanje vseh 
kriminalnih dejanj 
 
7. alineja povečuje represijo 
 
8. alineja ustvarja delavna mesta izključno v farmaciji 
 
10. alineja: policisti ne bodo razbremenjeni 
 
11. alineja še vedno govori o zlorabi drog, za kar pri konoplji ne gre, kar ve 
vsak, ki vsaj malo razume endokanabinoidni sistem vretenčarjev 
 
12. lokalnim skupnostim se daje v odločanje, kako daleč bodo njeni 
prebivalci kupovali konopljo 
 
13. alineja, prinese minimalno v proračun, kakor je razvidno iz predloga. 
Finančno korist imajo v večini tuje korporacije 
 
PA OPRAVIČIMO ZGORAJ  NAPISANO: 



 

1. Člen 
1. točka 
- prva alineja: gre zgolj za farmacevtske pripravke 
 -2. alineja: predlagani zakon ni v skladu s konvencijami 
- 3. alineja: omogoča korupcijo 
- 4. alineja: konoplja ostaja prepovedana droga 
- 5. alineja: povečajo se kazni in represija 
 

     2.  člen  
              1. točka: ves nadzor se podeli ministrstvu za zdravje (MZ) 
 
3. člen  
           2. točka: je zavajajoča, kajti če bi bila skladna z konvencijami, bi 
bila vrtičkarstvo oziroma hortikultura in gojenje industrijske konoplja 
popolnoma izvzeti iz regulacije. 
            3. točka: sintetične komponente, ki so proizvodnja farmacije se 
urejajo kot prepovedane droge, dovoljene na tržišču. To pomeni, da 
bomo kaj hitro imeli sintetična zdravila 
 



 

Tu se bomo ustavili zolj pri 9. alineji, ki razlaga nemudni vpliv. 
 
Ta zdravnikom nalaga odločitev, kako konoplja vpliva na človeka in 
določanje količine konoplje. Nejasno je, kako bodo neizobraženi 
zdravniki presojali nemudni vpliv. Ne vidim druge opcije, kot da bosta 
zdravnik in pacient enega skupaj pokadila, da bo zdravnik lahko 
raziskal vpliv na dotični organizem. 
 
Zanimivo bi bilo videti, kako se določa nemudni vpliv pri alkoholu. 



 

5. člen 
Prva točka ni v skladu s konvencijo, ki priporoča omejitev na 0,2% thc 
zgolj za sorte, ki bi bile upravičene do subvencij. Konvencija ne nalaga 
prepovedi gojenja konoplje za industrijo z višjimi vrednostmi. v 2.  
točki državnim organom kar preko 3 ministrstev nalaga nadzor 
gojenju industrijske konoplje. Le ta ostaja v rokah kmetov, 
navadnemu človeku ni dovoljena niti biljka konoplje v vrtu. Ta točka 
omenja tudi pravilnik, ki ni priložen. 
 
6. člen: 
Omejitev dnevne uporabe je sploh ekstremno zavajajoča. 10 g dnevno 
se mogoče sliši krasno, a boste kmalu videli, da to ne pomeni 300tih 
gramov mesečno na osebo. 
 
7. člen: MANJKA 
 
8. člen: omenja Kazenski zakonik (KZ),  kljub temu, da je konoplja že 
nekaj let dekriminizirana po ZPPPD, ki se ga enostavno ne upošteva. 
To pomeni, če dajete konopljo nepokretnemu bolniku, ki ni zmožen 
dati podpisa, greste v zapor. 
 
9. Člen: MANJKA 
 
10. Člen: MANJKA 
 
11. Člen:MANJKA 
 
 
 



 

12. člen:  
1. in 2. točka zelo jasno povesta, da se dovoljenje na drobno izda 
izključno lekarnam. 
3. točka pove, da lekarne, ki želijo prodajo brez recepta dobijo 
dovoljenje lokalnih skupnosti. To je sporno zaradi povečevanja 
stroškov uporabnikom. Daje moč lokalnih skupnosti nad pravico do 
zdravja in dobrega počutja 
5. točka: pravilnik o gojenju pod nadzor minstrstva za zdravje, odpira 
vrata le farmaciji 
6. točka: možnost manipuliranja in korupcije posameznikov preko 
podeljevanja koncesij 
7. točka: Če mora biti konoplja in njeni preparati registrirani kot 
zdravila, jih ne mora prodajati in proizvajati nihče brez laboratorija ali 
pa dobimo na tržišče zdravila, ki so oklestena kanabinoidov ali celo 
sintetične zgradbe. 
8. točka razloži, kako bodo lekarne plačevale manj davka na zdravila z 
recepti , kot na prodajo cvetov drugim uporabnikom konoplje.  
 
13. člen: 
V 2. točki je zapisano, da lekarne lahko zaprosijo za odkup od 
proizvajalcev v primeru, da same ne bodo gojile konoplje. Ker niti ena 
lekarna nima primernih prostorov za gojenje, seveda s tem na veliko 
odpiramo vrata nizozemskemu gigantu Bedrocan. In seveda Vsem 
farmacevtskim fabrikam, ki že sintetizirajo zdravila in redčijo izvlečke.  



 

14. člen: 
Določa dnevno količino 10 g po osebi. Kdor potrebuje zgolj gram,  bo 
odvečnih 9 z veseljem prodal na črnem trgu tistemu, ki potrebuje več 
kot bo dovoljeno. 
 
16. člen: v 1. točki določa oglaševanje v strokovnih revijah, kjer se 
oglašujejo zdravila, v 2 točki . Omejuje svobodo govora in 
nadaljevanje zeliščarskih tradicij. V 3. točki celo povdari, da se besede 
»zdravilnost« ne sme omenjati.  Psihoaktivnih učinkov ne smemo 
omenjati, kar bi bili zavajanje potrošnika. 
 
Težko je sestaviti dejstvo, da se daje popoln nadzor nad konopljo 
ministrstvu za zdravje, lekarnam, farmacijam in zdravnikom, če 
konoplja nima zdravilnih učinkov. 
 
17. člen, 1. točka:vsi izdelki bodo morali ustrezati standardom za 
zdravila, sicer vam jih bodo zaplenili. Rok uporabnosti se da določiti 
zgolj zdravilom in ne rastlini. Dokazati oporečnosti farmacevtskim 
izdelkom ne bo tako enostavno. 
 



 

18. Člen v prvi točki jasno pove, da boste kaznovani za vsak cvet, ki bi 
ga komu želeli podariti naprimer v šopku ali kot čaj. 
 
19. Člen  
1. točka: finančni priliv gre v ministrstvo za zdravje 
2. točka: kot v prvi, tudi v drugi točki nalaga plačilo vseh stroškov 
administracije in inšpekcij tistim, ki bodo konopljo prodajali. Ker so to 
lekarne oz tuje korporacije bodo denar za plačilo prispevkov dobili na 
račun cene konoplje. 
 
20. člen ceno konoplje določa ministrstvo za zdravje, kar je sporno. 
Ceno bi moral oblikovati sam trg. 
 
21. člen v prvi točki  uvršča konopljo med zdravila in ne med rastline, 
kar je samo po sebi sporno. 
V drugi točki določa, da minister za zdravje odloča, katere vrste 
podatkov se bo v raziskavah zbiralo in kateri podatki morajo biti 
napisani na izdelku. Prvo omogoča prikrivanje podatkov in korupcijo. 
Drugo je sporno zaradi 16. člena, 3 odstavek, kjer piše, da je 
prepovedano omenjanje psihoaktivnih snovi v izdelkih. To pa 
nasprotuje 1. odstavku 5. člena. 



 

22. člen v prvi točki daje nadzor nad izvajanjem zakona inšpekciji za 
zdravila in kemikalije. 
 
3.točka v prvi alineji vidimo, da imajo inšpekcije nadzor nad 
lekarnami, kar zopet da vedeti, da druge alternative ni. 
 V drugi alineji omogoča inšpekciji začasno zaplembo konoplje in 
obveščanje ministrstva za notranje zadeve. Vprašanje, ki se poraja je, 
če inšpekcijske službe premorejo prostore, v primeru zaplembe 
rastlin, kjer bodo te rastline preživele začasni zaplen pod primernimi 
pogoji za rast.  
Iz 3 alineje je razvidno, da v primeru kršitev lekarne kazensko ne 
odgovarjajo, pač pa so podvržene postopku o prekršku. 
 
5. točka nam dodatno nakazuje, da lekarne ne bodo kaznovane v 
primeru kršenja zakona, pač pa bodo le ob licenco za prodajo. 
 
23. člen nalaga lekarnam posredovanje osebnih podatkov 
uporabnikov konoplje Ministrstvu za zdravje 
 
 
 



 

26. člen k prvi točki dodam, da pri konoplji, nasprotno od alkohola, 
uporabnik točno ve, kdaj ni za za volan. 
2. točka: veliko prej posameznik ve, kdaj ima dovolj, preden mu 
kdorkoli to lahko predpiše. Ker je pri rednih uživalcih, za razliko od 
občasnih nemudni vpliv zanemarljiv, je to določiti veliko težje kot pri 
alkoholu. 
3. točka: odvzem telesnih tekočin je nesprejemljiv, kajti meri 
prisotnost metabolitov THC, ki pa niso psihoaktivni. Veliko primerneje 
bi bilo človeka oceniti glede na trenutno psihofizično stanje. 
 
27. člen 
-  v 1. točki določa kazen, ki je višja od sedajšnje 
- v 2.  točki se kaznuje posameznika, tudi kmeta, ki  podari cvet 
konoplje. 
- V 3. točki se po : 
*v prvi alineji kaznuje organizacijo, ki so mu konopljo ukradli s 15000 
evri 
*v drugi alineji se s 15000 evri kaznuje organizacijo, ki nima 
dovoljenja ministrstva za zdravje, kar smo trenutno vsa društva, ki o 
konoplji izobražujemo in pomagamo bolnikom. 
*v tretji alineji se s 15000 evri kaznuje organizacije, ki ne bodo 
predale osebnih podatkov svojih članov 
*v četrti alineji se s 15000 evri kaznuje organizacijo, ki podari 
konopljin čaj ali cvet v šopku 
- v 4. točki se poleg organizacije kaznuje še posameznika z 3000 evri. 



 

29. člen v prvem odstavku spreminja ZPPPD, po katerem je gojenje že 
sedaj prekršek, a se ga v večini ne upošteva. 
V drugem odstavku je razvidno, da THC ostaja v drugi skupini 
prepovedanih drog 



 

2. Člen 
2. točka 
- prva alineja: gre zgolj za farmacevtske pripravke 
 -2. alineja: predlagani zakon ni v skladu s konvencijami 
- 3. alineja: omogoča korupcijo 
- 4. alineja: konoplja ostaja prepovedana droga 
- 5. alineja: povečajo se kazni in represija 
 

     2.  člen  
              1. točka: ves nadzor se podeli ministrstvu za zdravje (MZ) 
 
3. člen  
           2. točka: je zavajajoča, kajti če bi bila skladna z konvencijami, bi 
bila vrtičkarstvo oziroma hortikultura in gojenje industrijske konoplja 
popolnoma izvzeti iz regulacije. 
            3. točka: sintetične komponente, ki so proizvodnja farmacije se 
urejajo kot prepovedane droge, dovoljene na tržišču. To pomeni, da 
bomo kaj hitro imeli sintetična zdravila 
 



 

Tu se bomo ustavili zgolj pri 9. alineji, ki razlaga nemudni vpliv. 
 
Ta zdravnikom nalaga odločitev, kako konoplja vpliva na človeka in 
določanje količine konoplje. Nejasno je, kako bodo neizobraženi 
zdravniki presojali nemudni vpliv. Ne vidim druge opcije, kot da bosta 
zdravnik in pacient enega skupaj pokadila, da bo zdravnik lahko 
raziskal vpliv na dotični organizem. 
 
Zanimivo bi bilo videti, kako se določa nemudni vpliv pri alkoholu. 



 

5. člen 
Prva točka ni v skladu s konvencijo, ki priporoča omejitev na 0,2% thc zgolj za sorte, ki 
bi bile upravičene do subvencij. Konvencija ne nalaga prepovedi gojenja konoplje za 
industrijo z višjimi vrednostmi. v 2.  točki državnim organom kar preko 3 ministrstev 
nalaga nadzor gojenju industrijske konoplje. Le ta ostaja v rokah kmetov, navadnemu 
človeku ni dovoljena niti biljka konoplje v vrtu. Ta točka omenja tudi pravilnik, ki ni 
priložen. 

 
6. člen: Ni 1., 2., in 3 točke, v četrti pa omejuje posest na 10 gramov po osebi 
 
7. člen : 
V 1. točki ni zapisano, kdo da posamezniku dovoljenje za samooskrbo 
oziroma gojenje in hkrati posameznika omejuje, da bi v primeru nuje s 
konopljo oskrbel svojega bližnjega. 
 
V 2. točki, prva alineja postavlja konopljo v zaprte prostore, ki so pod 
nadzorom inšpekcij. Prav tako je konoplja vzgojena v laboratoriju podvržena 
nujnosti dodajanja gnojil, mineralov in drugih dodatkov, medtem, ko bi 
gojenje v vrtu omogočalo naravnejšo rast rastlini in tako kvalitetnejši 
pridelek. 
V drugi alineji zahteva nekaj samo po sebi umevnega, torej odmik od otrok. 
Predvidevam, da se gre za enako stvar, kot pri odmiku zdravil, čistil in 
alkohola iz dosega otroških rok, a so kazni veliko višje, kar nam kaže 27. člen. 
 
V 3.točki mora gojitelj določenega števila rastlin omejevati količino pridelka 
V 4. točki zakon nalaga prijavitev osebne uporabe in gojenja v lastne namene 
lokalni policijski postaji. Zaradi represije je to nesprejemljivo in nalaga 
policistom dodatno delo namesto razbremenitev. 



 

9. člen 
Uvaja termin KVU, ki je nesprejemljiv zaradi svoje funkcije. Namen 
klubov ni uporaba konoplje v skupnih prostorih, pač pa oskrba 
uporabnikov z neoporečno konopljo in njenimi derivati. Tudi klubom 
licence podarja MZ, kar omogoča korupcijo in postavja finančno 
močne, nad šibkejše.  
 
10. člen 
V prvi točki najdem nekaj zaskrbljajočih podatkov: 

- program zmanjševanja škode med drugim zahteva 
psihosocialno pomoč, kar pomeni zaposlitev strokovnega 
delavca 

- uvaja kadilnice, kar pomeni možen nadzor policije pri 
obiskovalcih t.i. KVU 
 

 
 
 
 



 

- ne omogoča članstva mladoletnikom z zdravniškim potrdilom 
 

11. člen  
-v 1. točki: peti točki omejuje pravico uporabnika, do njemu potrebne 
količine konoplje, razen bolnikom. 
- v 2. točki se licenco podeljuje proizvajalcem zdravil 
- v 3. točki izvemo, da bodo klubi obdavčeni po višji davčni stopnji kot 
lekarne 
- v  4. točki je razvidno, da pri transportu od gojilnice, da KVU, klub 
mora zagotoviti varnostno službo, da v primeru kraje med 
transportom ne bi bil kaznovan. 
- v 5. točki je razloženo, da KVU ne bodo mogli izdajati konoplje brez 
zaposlenega farmacevta 
- v 6. točki pravilnike za KVU sestavljata dva ministra, kar zopet 
povečuje možnost korupcije in pisanje pravilnikov, ki so v prid 
posameznikov. 
 



 

12. člen nima 1-8 točke 
 - 9. točka določa, da na drobno prodajajo lahko samo lekarne 
- 10. točka določa, da se dovoljenja izdajajo izključno lekarnam tudi za 
uporabnike brez recepta 
- 11. točka določa, da lekarne prodajajo zgolj na recept, razen ob 
dovoljenju lokalne skupnosti. 
- 13. in 14. točka dajeta ministru za zdravje vsa pooblastila za 
izdajanje in odvzemanje licenc, možnost koruptivnih dejanj 
- 15 točka določa, da mora biti konoplja registrirana kot zdravilo, če 
jih želimo prodajati. Ker ima v Evropi edino Nizozemski gigant 
Bedrokan licencirano proizvodnjo konopljinih cvetov, smo obsojeni na 
uvoz 
- 16 točka pokaže, da bo za vse farmacevtske artikle, prodane na 
recept davek na dodano vrednost nižji, kot za uporabnike brez 
recepta. 
 
13. člen  
- 1. točka zopet določa, da konopljine cvetove in pripravke iz njih 
lahko prodajajo zgolj lekarne. To pomeni cvet, čaje iz cvetov, tinkture, 
macerate, mazila.. 
- 2. točka omogoča lekarnam izbiro med lastno proizvodnjo in 
nakupom pri trgovcu na debelo (Bedrocan) 
 
 



 

14. člen: 
Določa dnevno količino 10 g po osebi. Kdor potrebuje zgolj gram,  bo 
odvečnih 9 z veseljem prodal na črnem trgu tistemu, ki potrebuje več 
kot bo dovoljeno. 
 
16. člen: v 1. točki določa oglaševanje v strokovnih revijah, kjer se 
oglašujejo zdravila, v 2 točki . Omejuje svobodo govora in 
nadaljevanje zeliščarskih tradicij. V 3. točki celo povdari, da se besede 
»zdravilnost« ne sme omenjati.  Psihoaktivnih učinkov ne smemo 
omenjati, kar bi bili zavajanje potrošnika. 
 
Težko je sestaviti dejstvo, da se daje popoln nadzor nad konopljo 
ministrstvu za zdravje, lekarnam, farmacijam in zdravnikom, če 
konoplja nima zdravilnih učinkov. 
 
17. člen, 1. točka:vsi izdelki bodo morali ustrezati standardom za 
zdravila, sicer vam jih bodo zaplenili. Rok uporabnosti se da določiti 
zgolj zdravilom in ne rastlini. Dokazati oporečnosti farmacevtskim 
izdelkom ne bo tako enostavno. 
 



 

18. Člen v prvi točki jasno pove, da boste kaznovani za vsak cvet, ki bi 
ga komu želeli podariti naprimer v šopku ali kot čaj. 
 
19. Člen  
1. točka: finančni priliv gre v ministrstvo za zdravje 
2. točka: kot v prvi, tudi v drugi točki nalaga plačilo vseh stroškov 
administracije in inšpekcij tistim, ki bodo konopljo prodajali. Ker so to 
lekarne oz tuje korporacije bodo denar za plačilo prispevkov dobili na 
račun cene konoplje. 
 
20. člen ceno konoplje določa ministrstvo za zdravje, kar je sporno. 
Ceno bi moral oblikovati sam trg. 
 
21. člen v prvi točki  uvršča konopljo med zdravila in ne med rastline, 
kar je samo po sebi sporno. 
V drugi točki določa, da minister za zdravje odloča, katere vrste 
podatkov se bo v raziskavah zbiralo in kateri podatki morajo biti 
napisani na izdelku. Prvo omogoča prikrivanje podatkov in korupcijo. 
Drugo je sporno zaradi 16. člena, 3 odstavek, kjer piše, da je 
prepovedano omenjanje psihoaktivnih snovi v izdelkih. To pa 
nasprotuje 1. odstavku 5. člena. 



 

22. člen 
- 1. točka da inšpekcijski  nadzor javni agenciji za zdravila 
- 5. točka inšpekcija lahko začasno zapleni konopljo in o tem obvesti 
policijo in predlaga postopek o prekršku. V osmi točki se odvzame 
dovoljenje. Konoplja v tem primeru ni nujno, da gre na uničenje. Če je 
kvaliteta neoporečna, se konoplja proda zainteresiranemu podjetju, ki 
ima licenco za pridelavo ali prodajo prepovedanih drog na drobno ali 
na debelo.  
 
 
23. člen nalaga razkrivanje osebnih podatkov o osebah in količini 
prevzete konoplje 



 

26. člen k prvi točki dodam, da pri konoplji, nasprotno od alkohola, 
uporabnik točno ve, kdaj ni za za volan. 
2. točka: veliko prej posameznik ve, kdaj ima dovolj, preden mu 
kdorkoli to lahko predpiše. Ker je pri rednih uživalcih, za razliko od 
občasnih nemudni vpliv zanemarljiv, je to določiti veliko težje kot pri 
alkoholu. 
3. točka: odvzem telesnih tekočin je nesprejemljiv, kajti meri 
prisotnost metabolitov THC, ki pa niso psihoaktivni. Veliko primerneje 
bi bilo človeka oceniti glede na trenutno psihofizično stanje. 
 
27. člen 
-  v 1. točki določa kazen, ki je višja od sedajšnje 
- v 2.  točki se kaznuje posameznika, tudi kmeta, ki  podari cvet 
konoplje. 
- V 3. točki se po : 
*v prvi alineji kaznuje organizacijo, ki so mu konopljo ukradli s 15000 
evri 
*v drugi alineji se s 15000 evri kaznuje organizacijo, ki nima 
dovoljenja ministrstva za zdravje, kar smo trenutno vsa društva, ki o 
konoplji izobražujemo in pomagamo bolnikom. 
*v tretji alineji se s 15000 evri kaznuje organizacije, ki ne bodo 
predale osebnih podatkov svojih članov 
*v četrti alineji se s 15000 evri kaznuje organizacijo, ki podari 
konopljin čaj ali cvet v šopku 
- v 4. točki se poleg organizacije kaznuje še posameznika z 3000 evri. 



 

29. člen v prvem odstavku spreminja ZPPPD, po katerem je gojenje že 
sedaj prekršek, a se ga v večini ne upošteva. 
V drugem odstavku je razvidno, da THC ostaja v drugi skupini 
prepovedanih drog. 



 

Tu se resnično začne kalvarija: 
K 2. členu: link ne dela oziroma je prazen 
K 5. členu: osnutek sprememb pravilnika za MKGP ni priložen 

K 6. členu: prepoved iznosa konoplje iz slovenije je v nasprotju 

z ZPPPD, ki pravi: 

»19. člen 

Osebe, ki prestopijo mejo Republike Slovenije smejo imeti pri sebi za lastno 
uporabo prepovedane droge iz skupine II in III, ki se v skladu s posebnimi 
predpisi uporabljajo kot zdravila. 

Od oseb iz prejšnjega odstavka organi obmejne kontrole lahko zahtevajo 
zdravniško potrdilo, iz katerega je razvidna upravičenost do posesti 
prepovedane droge iz skupine II in III.« 

K 7. členu: 
Tudi pri dovoljenju gojenja za osebno rabo bolnik ne bo moral hitro 
priti da zdravila, kot navaja predlog. Tak bolnik bo vsekakor 
potreboval najmanj 3 mesece, da pride na tak način do zdravila. 



 

Morebitna slabost vsekakor ne more biti manj prometa v lekarnah.  
 
Že iz razloga, da konopljo lahko gojiš in prodajaš samo pod pogoji za 
lekarne in zdravila.  
 
Če bo treba prijaviti gojenje doma policiji in če se represija nad 
uporabniki ne preneha, se bo doma še vedno gojilo na črno. Vsekakor 
bo tako ceneje priti do konoplje, kot v lekarni. 
 
K 9. in 10. členu 
Ker se 9. in 10.člen sklicujeta na ENCOD, si njihov kodeks lahko 
preberete tu: 
http://www.encod.org/info/CODE-OF-CONDUCT-FOR-
EUROPEAN.html 
en sam komentar: Kanabis socialni klubi niso lekarne in niso profitne 
ustanove. Člani plačujejo oskrbnika in ne konoplje, ki jo od oskrbnika 
dobijo, kot bi sledilo iz predloga SD. 

http://www.encod.org/info/CODE-OF-CONDUCT-FOR-EUROPEAN.html
http://www.encod.org/info/CODE-OF-CONDUCT-FOR-EUROPEAN.html


 

K 11. členu: Socialni klub NI ENAKO Klub varne uporabe!!! 
- če člani prve mesece ne smejo sodelovati v gojenju, jim je onemogočen 
hiter in učinkovit način do konoplje (CSC Katalonija: 15 dni). 
- napoved vnaprejšnje količine je sporna, saj sam zakon ne dovoljuje več kot 
10 gramov dnevno, torej je dovoljena količina na letni ravni izračunljiva. 
- omejevanje porabe gre v nasledni alineje celo na zmanjšanje dnevne 
vrednosti iz 10g na 3 do 4 g dnevne porabe. 
- klub sicer ve, kolikšno količino mora zagotoviti vnaprej, a zaradi 
upoštevanja nepredvidenih situacij (propad pridelka zaradi npr. Plesni...), 
lahko goji tudi večje količine v mejah normale. 
 
Razpolaganje s primernimi prostori in kadrom v našem primeru pomeni 
izključno Lekarne in zaposlene farmacevte za izdajo zdravil. 
 
Zahteva vodenje evidenc, tudi uporabnikov oziroma članov kluba. 
 
Nalaga klubom  oskrbo s konopljo od proizvajalcev zdravil in lekarn, ter 
ustrezno varovanje pred krajami. 
 
»Ta sistem imamo v Sloveniji že vzpostavljen in dobro deluje«, je ciljanje na 
usluge lekarn, ki vse bolj prevzemajo zdravilne rastline pod svoj nadzor.. Za 
enkrat ima v Sloveniji registrirano dovoljenje za pridelavo in uvoz 
prepovedanih drog oz. prodajo na debelo 38 podjetij, med drugim Lek 

in Krka. SEZNAM IMETNIKOV DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVIL si lahko 
odledate tukaj:  
http://www.jazmp.si/dovoljenja_s_podrocja_pristojnosti/zdravila/izdelava_z
dravil/ 
 
Uzakonitev socialnih klubov je le zakonito prodajanje uvožene konoplje v 
uradnih lekarnah in totalno onemogočenje delovanja socialnih klubov, kot 
trenutno v Sloveniji obstajajo. 
 
Seveda se Klube obdavči po višji davčni stopnji, ker oskrbujejo tudi 
»nebolnike« 
 

 

http://www.jazmp.si/dovoljenja_s_podrocja_pristojnosti/zdravila/izdelava_zdravil/
http://www.jazmp.si/dovoljenja_s_podrocja_pristojnosti/zdravila/izdelava_zdravil/


 

K 12. členu  
Določa prodajo na drobno izključno lekarnam. Dovoljuje jim tudi takojšen uvoz. Če bi želele 
konopljo gojiti same, bi potrebovale najmanj dodatne prostore, ki pa jih nimajo. Zakaj bi se 
trudile s pridobivanjem dovoljenja lokalne skupnosti, ko pa po liniji najmanjšega odpora lahko 
cvetove naročijo iz Bedrocana. To je sporno, ker Bedrokan razpolaga samo s peščico cvetov z 
različnimi kanabinoidnimi razmerji. V primeru prodaje na recept, bo obdavčitev zanje nižja, vsi 
ostali, ki receptov ne bodo imeli, pa bodo deležni višje obdavčitve.  
 
K 13. členu: 
Zopet se povdarja edina možna prodaja v lekarnah. 
 
K 14. členu: 
Člen omejuje dnevno transakcijo, kot pa smo videli v členu 11, se taka transakcija lahko izvede 
samo na približno 3 dni, da se ne bi preseglo količine določene za obdobje 3h mesecev. 
 
K 15. členu: 
Kako bodo obravnavani mladoletniki, ki bodo pri zdravnikih iskali ni jasno. Skoraj je neverjetno, 
da bi brez bolezenskega razloga oz. vključitve raznih strokovnjakov,psihologov, mladostnik dobil 
konopljo. 
 
K 16. členu: 
Oglaševanje v specialnih revijah pomeni, da se bo zdravila reklamiralo zdravnikom najverjetneje 
v obliki zdravil in ne cvetov. 
 
K 17. členu: 
Konoplja, če se pravilno shranjuje nijma roka uporabe, medtem ko zdravila to morajo imeti. 
 
K 18. členu: zaskrbljujoče je razmišlati o tem, da bi konoplja v cvetu, čaj iz cvetov in stotine 
stvari, ki jih pripravimo iz njih pristali v lasti lekarniške in farmacevtske službe. To pomeni, da 
kmet ne sme podariti cvetov pridelka nikomur, niti iz njih izkoristiti ničesar iz cveta, razen 
semen. Tu opozarjam kmete, da naj bodo pazljivi in ne preveč radostni, ko lahko gojijo, da jim 
farmacija ne ukrade cveta z nasmehom na licih. 
 
K 19. členu: 
Ker zakon nalaga plačilo vseh stroškov tistim, ki želijo licence, bi to za državo ne smel biti 
nikakršen dodaten strošek. 
 
K 20. členu:  MZ določi tarife, ki bodo predvidoma previsoke za vsakogar, ki z denarjem ni že 
sedaj dobro založen. 

 
K 21. členu: Mislim, da je dovolj, da napišem, da tradicionalna zdravila rastlinskega 
izvora ureja farmacija. 



 

K 23. členu: 
Zaradi izdajanja receptov je vprašljiva možnost anonimnosti 
uporabnikov konoplje. 
 
K 26. členu: predvidoma bo zdravnik tisti, ki bo ocenjeval na podlagi 
ugotovitev stanja urina in krvi. Trenutno se v testiranjih preverja 
vsebnost metabolitov thc, ki pa niso psihoaktivni. Zatorej so tovrstna 
testiranja popolnoma neprimerna.  
 
K 27. členu dodajam, da so predvidene denarne kazni višje od 
sedajšnjih. 
 
K 28. členu: 
Določitev, da zakon lahko pride v veljavo tako hitro, je dokaz, da bi se 
zakonodaja lahko spremenila hitro tudi drugače. 15 dni po objavi v 
Uradnem Listu začne teči tromesečno obdobje, ko mora zakon z 
vsemi predpisi, podzakonskimi akti in pravilniki stopiti v veljavo.  
 
K 29. členu: 
ZPPPD je velikokrat neupoštevan, saj pri gojenju za osebno rabo to 
opredeljuje kot prekršek, gojitelje pa se preganja po kazenskem 
zakoniku: 
ZPPPD preberete tu: 
https://www.uradni-list.si/1/content?id=23256 
KAZENSKI ZAKONIK PA TU: 
https://www.uradni-list.si/1/content?id=109161 
 
 

https://www.uradni-list.si/1/content?id=23256
https://www.uradni-list.si/1/content?id=109161


 


