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ZADEVA:  Sprememba Pravilnika za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka 

Spoštovani! 

Zadruga KonopKo z.o.o., so.p. (KonopKo) vas želi seznaniti o naših predlogih na javno obravnavo spre-

membe Pravilnika za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka (Pravilnik). Pravilnik je bil v 

javni obravnavi do 15.03.2021. Naši predlogi so bili na ta dan tudi oddani v sistem e-demokracija pod 

št. komentarja: 2399253000-02024-20210315-001376. 

 

Kratka predstavitev zadruge KonopKo 

KonopKo je bil ustanovljen po sistemu »od spodaj navzgor« v letu 2014 z namenom spodbujanja ko-

nopljarstva v Sloveniji, ureditve tega področja, akumulacije konopljarskega znanja, svetovanja kono-

pljarjem in drugim deležnikom oz. interesentom, trženju konopljinih izdelkov (uspešen razvoj lastne 

blagovne znamke), povezovanja, deljenje znanja in tudi strojne opreme, organizacije predavanj in do-

godkov s tega področja ter okroglih miz, kjer izpostavljamo problematiko. Ena bolj odmevnih okroglih 

miz je bila na temo »problematike« zakonodaje CBD izdelkov, ter seveda tudi participacijo pri zakono-

daji. S slednjim se ne srečujemo prvič (obiski pri MZ in MKGP in drugih institucijah, sprememba Pravil-

nika leta 2015, sprememba Zakona o prostovoljstvu leta 2015, ...). 

Poznamo trende na globalnem trgu in vemo kaj slovenski konopljar potrebuje in pričakuje od zakono-

daje, da (p)ostane konkurenčen na globalnem trgu. 

 

Pozdravljamo premike na konopljarskem področju. Naj povemo, da smo že pomladi 2019 obiskali 

MKGP s svojimi predlogi spremembe pravilnika, ki so bila že takrat več kot nujna. Danes, dve leti po 

našem obisku pri MKGP, se stvari (prepozno) premikajo, saj kot kaže izgubljamo še eno sezono. 

 

Najenostavnejša rešitev 

Najenostavnejša rešitev - in s tem Pravilnik ne bi bil potreben - je opredelitev konoplje na konopljo z 

nižjo in konopljo z višjo vsebnostjo tetrahidrokanabinola (THC). Idealna razmejitev bi bila pri vseb-

nostu THC-ja 1,00 % (Švica). EU se nagiba k 0,3 % THC-ja (npr. v sosednji Avstriji je že tako, Italija tolerira 

0,6 % THC-ja). S spremebo in dopolnitvijo 9. Člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi 

drogami (ZPPPD), kot smo predlagali, bi bilo to mogoče. Tako se konopljo z nižjo vsebnostjo THC-ja (t.i. 

http://www.konopko.si/
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11932
https://www.facebook.com/zadrugakonopko/videos/774027233029803
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industrijska konoplja) v celoti izzame iz ZPPPD-ja in se jo obravnava kot vsako drugo polj-

ščino. Trenutno je konoplja opredeljena med oljnice in predivnice ter tako zapade pod to regulativo. 

 

Katere spremembe pravilnika pričakujemo? Na kratko: 

- zvišanje dovoljene vsebnosti THC-ja, 

- dovoljena setev in gojenje konoplje izven EU sortne liste (omejitev je samo vsebnost THCja), 

- dovoljena setev in gojenje lastnega razmnoževalnega materiala, 

- zmanjšati najnižjo dovoljeno posejano ali zasajeno površino na 100 m2 za vse konopljarje, 

- gojenje konoplje v za to prilagojenih prostorih (ki niso nujno »na GERKih). S tem pripomoremo 

k ohranitev matičnih rastlin (gojitev potaknjencev) in podaljšamo sezono na celo leto, 

- podaljšani rok za oddajo Vloge za gojenje konoplje in maka na MKGP na 10.9. v tekočem letu, 

- prijava setve in gojenje konoplje najman 8 dni pred setvijo oz. saditvijo, 

- neomejevanje pridelave sadik in potaknjencev za lastne potrebe (kot naprimer vpis v register 

dobaviteljev). 

 

Ter dodatno: digitalizacija prijave setve in saditve konoplje v izogib preveliki administraciji oz. dela zapo-

slencev na MKGP-ju. Seveda s prehodnim obdobjem.  

 

V kolikor si želite dodatna pojasnila k našim predlogom vam bomo z veseljem razložili. 

 

S spoštovanjem! 

 
Pripravila: Urša Orehek                                                                    David Geršak, univ.dipl.inž.str.                                                              
ursa.orehek@konopko.si                                                                 david.gesak@konopko.si                                                              
                                                                                                                  

 
                                                                                                      Predsednica zadruge KonopKo 
                                                                                                      Barbara Zrimšek 
 
 

 
 
 
 
 
 
Priloga: oddani predlogi na Pravilnik v javni obravnavi 

http://www.konopko.si/
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Oddano na: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-
predpisov/predlog-predpisa.html?id=11932 
 
Domžale: 15.03.2021 
 

ZADEVA: Predlogi spremembe Pravilnika za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje 
in maka 
 

 

 V celoti se črta uvodni del predloga. ZPPPD se v 9. členu spremeni tako, da se glasi in doda 
9a člen: 

»9. člen 

Vrtni mak (Papaver Somniferum) se lahko goji samo za prehrambene in industrijske 
namene na podlagi dovoljenja, ki ga izda ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. 

Natančnejše pogoje za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka predpiše minister, 
pristojen za kmetijstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo in ministrom, pristojnim za 
notranje zadeve.« 

9a. člen 

Konoplja (Cannabis Sativa l.) kateri vsebnost tetrahidrokanabinola (THC) v vzorcu 
konoplje, ki se odvzame v posevku ali nasadu ne presega 1,0 ostotka (konoplja z nižjo vsebnostjo 
THC-ja)  se ne obravnava po tem zakonu.« 

S tem opredelimo konopljo z nižjo vsebnostja THC-ja kot vsako drugo poljščino. Vsebnost THC-ja je 
potrebno nujno dvigniti (vsaj na 0,5 % oz. vsaj na 0,3% kot v sosednji Avstriji) zaradi kvalitete vlaken iz 
stebla rastline in večje vsebnosti CBD-ja v cvetovih rastline. S tem slovenski konoplarji pridobijo  
konkurenčno prednost na globalnem trgu. 

V kolikor se 9. člen ZPPPD-ja spremeni kot zgoraj navedeno, se za konopljo z nižjo vsebnostjo THC-ja 
ne potrebuje noben pravilnik. 

V kolikor do spremebe 9. Člena ZPPPDja ne pride v predlagani obliki, predlagamo sledeče spremebe 
Pravilnika za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka (Pravilnik): 

 

 K 2. členu se prvemu odstavku doda besedilo »za sadike in potaknjence« tako, da se glasi: 

2. člen 

(1) Konoplja se lahko goji za namen pridelave semenskega materiala konoplje, za 
proizvodnjo hrane in pijač, za pridobivanje substanc za kozmetične namene, za pridelavo vlaken, za 
krmo živali, za sadike in potaknjence in za industrijske namene 

http://www.konopko.si/
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11932
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11932
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 3. člen prvi odstavek se doda besedilo tako, da se glasi: 

3. člen 

(1) Za konopljo namenjeno setvi po tem pravilniku se štejejo sorte konoplje, ki so 
naštete v Skupnem katalogu sort poljščin (evropska sortna lista), objavljenem vsako leto v 
Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin in konopljo iz lastnega razmnoževalnega materijala katere vsebnost 
tetrahidrokanabinola (THC) v vzorcu konoplje, ki se odvzame v posevku ali nasadu, ne sme 
presegati 1 odstotka. 

 Prvi stavek, tretjega odstavka 3. člena  spremeni vsebnost THC-ja tako, da se glasi: 

(3) Vsebnost tetrahidrokanabinola (THC) v vzorcu konoplje, ki se odvzame v posevku ali 
nasadu, ne sme presegati 1,0 odstotka. 

 4. člen pravilnika se spremeni sledeče: 

4. člen 

V Republiki Sloveniji je dovoljeno na prostem sejati konopljo ali vrtni mak na strnjeni 
površini, ki ni manjša od 0,01 hektarja.  

Trenutni zapis v Pravilniku je diskriminatoren. 

 V 5. členu se briše prva alineja drugega odstavka tako, da se glasi: 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek dovoljenja ne more pridobiti pridelovalec, ki:  
- v preteklem letu s posevkom konoplje ali vrtnega maka ni ravnal kot dober gospodar v skladu 

s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, glede na pravnomočno odločbo inšpektorja 
Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: IRSKGLR)  

S tem se izognemo morebitnim tožbam, ki bodo lahko izhajala ob pravilnem prevodu Enotne 
konvencije o mamilih iz leta 1961 v, v Sloveniji uradni jezik, slovenščino. 

 6. člen se popravi skrajni rok za oddajo vloge za pridobitev dovoljenja tako, da se glasi: 

6. člen 

Zainteresirani pridelovalec za setev  konoplje ali maka mora za pridobitev dovoljenja za setev 
konoplje najpozneje do 10. septembra, za gojenje vrtnega maka pa najpozneje do 15. marca 
oziroma najpozneje do 31. avgusta za tekoče leto , odvisno od zvrsti vrtnega maka, vložiti vlogo na 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 

 9. člen drugi odstavek druga alineja se dopolni tako, da se glasi: 

 

http://www.konopko.si/
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- uradne etikete, s katerimi so bila v skladu z Direktivo 2002/57/ES označena 
pakiranja semena, ki ga je posejal, v kolikor se ne seje  lastni vegetativni material (navede se v 
Vlogi).  

EU zakonodaja dovoljuje setev lastnih semen. Direktiva 2002/57/ES je namenjena izključno za trženje 
semen. 

 9. člen šesti odstavek se spremeni vsebnost THC-ja: 

(6) Če se z analizo ugotovi, da vsebnost THC presega 1,0 %, se s pridelkom ravna v skladu 
s predpisi, ki urejajo proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami. 

 Peti odstavek 11. Člena se briše besedilo in doda tako, da se glasi: 

(5) Ne glede na določbe tega člena lahko posamezni pridelovalec konoplje vzgoji 
sadike za lastne potrebe pod naslednjimi pogoji: 

-   za vzgojo sadik konoplje sme uporabiti samo sorte konoplje in razmnoževalni 
materijal pod pogoji, ki so navedeni v 3. členu tega pravilnika 

 12. člen drugi odstavek se spremeni tako, da se doda besedilo in se glasi: 

(2)Vlogi za dovoljenje za pridelavo sadik iz semena je treba priložiti uradne etikete na 
embalaži semen v skladu z Direktivo Sveta 2002/57/ES oz. navesti, da prideluje sadike iz lastnega 
razmnoževalnega materiala. 

 12. členu prvemu odstavku se spremeni prva alineja in doda druga alineja tako, da se 
glasita: 

 
- ime, priimek in naslov oziroma firmo in sedež pridelovalca, 
- v kolikor prideluje sadike za nadaljno prodajo: registrsko številko, pod katero je vpisan v register 

dobaviteljev,  
 
V kolikor pridelovalec goji sadike za lastne potrebe in ne za trženje, vpis v register dobaviteljev ni 
smiselen oz. potreben. 
 

 Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: 

(2)Vlogi za dovoljenje za pridelavo sadik iz semena je treba priložiti uradne etikete na 
embalaži semen v skladu z Direktivo Sveta 2002/57/ES oz. navesti, da prideluje sadike iz lastnega 
vegetativnega materiala. 
 

 12. člen četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

(4) Zainteresirani pridelovalec za pridelavo sadik za trženje ali za lastne potrebe mora za 
pridobitev dovoljenja vložiti  vlogo 8 dni pred pričetkom pridelave sadik na ministrstvo. 

http://www.konopko.si/
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Namreč, če pridelovalec želi oddati popolno Vlogo v pomladanskem času pravočasno (po 
drugem odstavku 12. člena tega predloga Pravilnika) in namerava gojiti sadike iz cerificiranih semen, 
po sedanji praksi dobave semen, pridelovalec v februarju, marcu tekočega leta, ko bo vlogo že moral 
oddati, ne bo imel certifikatov semen (cerificirano seme dobavljivo v aprilu). 

 

 Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako (in se briše besedilo), da se glasi: 

13. člen 

(1) Pridelava konoplje s sadikami je dovoljena na kmetijskih zemljiščih  na prostem  in  v 
rastlinjakih, ki so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, označena z neponovljivo 
identifikacijsko številko GERK.  Najmanjša dovoljena  strnjena površina kmetijskega zemljišča 
za sajenje  konoplje znaša  0,01  ha. 

Kot že omenjeno glede najnižje dovoljene površine za gojenje konoplje - trenutni zapis v Pravilniku je 
diskriminatoren. 

 

 Peta alineja prvega odstavka 14. člena se dopolni tako, da se glasi: 

 
-  sorto konoplje in/ali navede se, da pridobiva sadike iz lastnega vegetativnega materiala;  

 

 Drugi odstavek 14. člena se dopolni tako, da se glasi: 
 

(2) Vlogi za dovoljenje za sajenje sadik vzgojenih za lastne potrebe s sejanjem semen je 
treba priložiti uradne etikete na embalaži semen v skladu z Direktivo Sveta 2002/57/ES v kolikor se 
ne uporabi lastnega vegetativnega materiala. 

 

 Tretji in četrti odstavek 14. člena sta nekako, po našem razumevanju oz. tolmačenju 
napisanega,  medsebojno izkjučujoča. Predvidevamo, da uradnih etiket kupljenih sadik 
zainteresirani pridelovalec ne bo mogel pridobiti od dobavitelja dva meseca pred saditvijo 
sadik na lastno polje ali rastlinjak. V tem primeru bo oddana vloga za dovoljenje 
nepopolna. Težko je tudi za verjeti, da bodo vsi zainteresirani nabavili sadike in jih pred 
saditvijo »držali« doma v svoji prostorih. 

 

Pripravila: Urša Orehek 

 
                                                                                                       Predsednica zadruge KonopKo 
                                                                                                       Barbara Zrimšek 
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