


Predlog uredbe: z rumeno je označeno besedilo, ki se spreminja, z zeleno je dodano novo besedilo. 

 

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list 

RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ) izdaja Vlada Republike Slovenije 

 

UREDBO 

o spremembi spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog 

 

1. člen 

V Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 22/16) se v Prilogi v seznamu skupine I besedilo 

pod zaporedno številko 75. spremeni tako, da se glasi: 

75. KONOPLJA    

– ekstrakti
1  

– rastlina
2             

– smola   
 

Cannabis sativa L.       

– extracta
3          

– herba
4

5              
– resina  
 

 

V Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 45/14 in 22/16) se v Prilogi v seznamu skupine I 

zaporedna številka 75 črta.  

Zaporedna številka 147. se črta.  

Za zaporedno številko 167. se dodajo nove zaporedne številke 168. do 170., ki se glasijo: 

168. MDMB-CHMICA  metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)indol-3-

karbonil]amino]-3,3-dimetil-butanoat 

C23H32N2O3 384,5 

169. Furanilfentanil (FU-F) N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-

furan-2karboksamid 

C24H26N2O2 374,5 

170. Akrilfentanil (ACF) N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-

fenilakrilamid 

C22H26N2O 334,5 

 

 

 

 

                                                           
 
 Uporaba ekstraktov iz konoplje je dovoljena v zdravilih v skladu z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14). 

 

 
 Uporaba standardiziranih cvetnih ali plodnih vršičkov rastline konoplje, iz katerih smola ni bila iztisnjena, je v skladu 

z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) in Zakonom o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04) ter v 

skladu s predpisi in smernicami, ki urejajo njihovo predpisovanje, dovoljena v medicinske namene.  

 



V seznamu skupine II se zaporedna številka 112. spremeni tako, da se glasi: 

112. – ekstrakti
6  

 
– standardizirani cvetni ali plodni vršički rastline konoplje, iz katerih smola ni bila 

iztisnjena
7  

            
 

 

V seznamu skupine II se zaporedna številka 112 črta.   

Za zaporedno številko 113. se doda nova zaporedna številka 114., ki se glasi: 

114.  BUPROPION  1-(3-klorofenil)-2-[(1,1-

dimetiletil)amino]-1-propanon   

C13H18ClNO 239,7 

 

V seznamu skupine III se za podskupino c.1.0 Stimulansi in anorektiki (arilalkilaminski in drugi) doda nova 

podskupina, ki se glasi:  

č.1.0 Fitokanabinoidi 

1. KONOPLJA    
– ekstrakti  
– rastlina 
- vršički           
– smola   
-  svečke 

Cannabis sativa L.       
– extracta         
– herba   
-  flos           
– resina  
- suppositories 

 

2. člen 

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št.  

Ljubljana,  

EVA  

   Vlada Republike Slovenije 

                 Dr. Miroslav CERAR 

                   PREDSEDNIK 

                                                           
 
 Uporaba ekstraktov iz konoplje je dovoljena v zdravilih v skladu z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14). 

 
 Uporaba standardiziranih cvetnih ali plodnih vršičkov rastline konoplje, iz katerih smola ni bila iztisnjena, je v skladu 

z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) in Zakonom o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04) ter v 

skladu s predpisi in smernicami, ki urejajo njihovo predpisovanje, dovoljena v medicinske namene.  

 


