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Spoštovana predsednik Vlade RS g. Marjan Šarec in minister za zdravje g. Samo 

Fakin, 

čestitamo za imenovanje na funkcijo predsednika vlade oz. ministra in želimo uspešno 

delo! 

Vezano na zdravstveni resor in sklepe Odbora DZ za zdravstvo izpostavljamo nujo po 

čim hitrejši vzpostavitvi ustreznih podlag za raziskovanje in uradno zdravljenje s 

konopljo oz. različnimi pripravki iz le-te. Trenutno velikemu številu bolnikov, ki so 

zaznamovani že zaradi bolezni same, življenje nehumano otežuje še nerazumevanje in 

neustrezna regulacija konoplje. Bolniki so praviloma prepuščeni sami sebi, velikim 

naporom in stroškom za urejanje zadev v tujini ali predvsem na črnemu trgu ter 

posledično stigmatizaciji in kriminalizaciji, kot tudi resnemu vprašanju o 

neoporečnosti oz. varnosti pripravkov iz konoplje na tem trgu. 

Glede navedenega podajamo naslednje poudarke in prosimo za seznanitev: 

 Odbor DZ za zdravstvo je že oktobra 2016 Ministrstvu za zdravje (MZ) 

soglasno naložil, da prerazvrsti konopljo iz I. skupine drog, nadalje, 

da pripravi pravne podlage, ki bodo omogočile zdravljenje s konopljo kot 

zdravilom in pravne podlage, ki bodo v RS omogočale pridelavo in 

predelavo konoplje v medicinske namene (priloga sklepi 16). Odbor DZ 

za zdravstvo je letos februarja žal lahko le ugotovil, da MZ ni v celoti 

realiziralo naloženih sklepov (priloga sklep 18). 

 Vlada RS je letos marca potrdila predlog MZ in konopljo prerazvrstila iz 

I. skupine prepovedanih drog, v kateri so najnevarnejše droge, ki se ne 

uporabljajo v medicini. Zgolj v tem delu je MZ realiziralo sklep Odbora 

DZ za zdravstvo. Žal pa navedena sprememba številnim bolnikom 

dejansko ni v pomoč, saj zadeve v praksi ne delujejo. Poleg tega je treba 

opozoriti na to, da je konoplja bila prerazvrščena v II. skupino 

prepovedanih drog, v kateri so prav tako najnevarnejše droge, zato se s 

strokovnega vidika utemeljeno poraja vprašanje, če je takšna rešitev 

dejansko skladna z zakonskimi kriteriji (ZPPPD). Konopljo namreč z 

vidika ogrožanja zdravja ljudi ne gre enačiti z najnevarnejšimi drogami, 

npr. v tej skupini so tudi kokain, metadon, morfij, opij, THC, bupropion 

itd. Iz recenziranega in objavljenega prispevka z naslovom »Dileme in 

predlog razvrstitve Cannabis sativa L. v Sloveniji, Revija za človekove 

pravice Dignitas, št. 77-78, sept. 2018, izhaja neustreznost take rešitve, 

zato pozivamo MZ, da čim preje temeljito in strokovno oceni tveganje ter 
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za Vlado RS pripravi ustrezen predlog razvrstitve konoplje upoštevaje 

obstoječo zakonodajo oz. kriterije le-te. 

 Ustrezno regulacijo konoplje, s prioriteto na zdravstvenem področju, 

podpira tudi več kot 100 slovenskih zdravnikov oz. znanstvenikov, ki so 

javno podprli Deklaracijo o načelih za regulacijo konoplje v Sloveniji 

(http://www.institut-icanna.com/si/deklaracija/organi-podpore.html). 

Veseli nas, da je v Koalicijskem sporazumu o sodelovanju v Vladi RS za mandatno 

obdobje 2018-2022 posebej vključena ureditev tega področja oz. do leta 2019 priprava 

zakonske podlage za legalizacijo konoplje v medicinske namene ter vas pozivamo, da 

temu področju posvetite vso potrebno pozornost in zadeve uredite tako, da bodo 

dejansko v korist bolnikov in javnega zdravja, prav tako nujno, da se omogoči in 

spodbuja čim več domačih raziskav na tem področju.    

V Sloveniji znamo in zmoremo konopljo pridelati in predelati tudi za zdravstvene 

namene. Nujno je, da bo poskrbljeno tudi za vključitev domačih pridelovalcev in 

predelovalcev v razvoj področja.  

Uspešno delo želimo in vas lepo pozdravljamo! 

Inštitut ICANNA 

V vednost: predsednik Odbora DZ za zdravstvo dr. Franc Trček 

  

Prim. mag. Dušan Nolimal, dr. med 

Predsednik Organizacijskega odbora 

 

Prof. dr. David Neubauer, dr. med. 

Predsednik Častnega odbora 

Doc. dr. Vera Grebenc 

Namestnica predsednika Org. odbora 

Doc. dr. Tanja Bagar 

Namestnica predsednika Čast. odbora 
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