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Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi 
drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrl-A, 47/04 − ZdZPZ in 37/05 – odl. US) 
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje in 
ministrom za notranje zadeve

P R A V I L N I K

 o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje 

konoplje in maka

1. člen
V Pravilniku o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka (Uradni list RS, št. 
40/11) se  drugi odstavek v   2. členu  spremeni tako, da se glasi:

»Konoplja se lahko goji za namen pridelave semena za nadaljnje razmnoževanje, za 
pridobivanje olja, za prehrano, za namene kuhanja ter za pekovske in slaščičarske namene, za 
proizvodnjo pijač, za pridobivanje substanc za kozmetične namene, za pridelavo vlaken, za 
krmo živali in za industrijske namene.«

2. člen

V drugem odstavku  3. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:

»Kontrola se opravi v skladu z metodologijo,  določeno v Izvedbeni uredbi Komisije  (EU) št. 
809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za 
razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne  31.7.2014, str. 69, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 809/2014/EU)«

3. člen

V drugem odstavku 9. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:

» Vzorčenje se izvede po metodi iz priloge 1 Uredbe 809/2014/ES.«

4. člen

 Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
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                                                                                 mag. Dejan Židan l.r.
                                                                                       Minister
                                                                        za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano



Obrazložitev

V 9. členu Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 
44/00, 2/04 – ZZdrl-A, 47/04 − ZdZPZ in 37/05 – odl. US) je določeno, da se Vrtni mak 
(Papaver Somniferum) in konoplja (Cannabis Sativa l.) se lahko gojita samo za prehrambne  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.

Pravilnik o gojenju o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in vrtnega maka 
(Uradni list RS, št. 40/11) sedaj v drugem odstavku 2. člena določa da se konoplja lahko goji za 
goji za namen pridelave semen za nadaljnje razmnoževanje, za pridobivanje olja, za 
pridobivanje substanc za kozmetične namene, za prehrano živali, za pridelavo vlaken in za 
industrijske namene.
Iz navedenega določila, ni jasno razvidno ali se konoplja lahko goji tudi za prehrambne namene.
V zvezi s tem se je v javnosti pojavil dvom in tudi Na MKGP smo se že dalj časa zavedali, da 
gre v tem primeru za sivo področje.

Zgoraj omenjane tematika je bila obravnavana tudi na skupni seji Odbora za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano in Odbora za gospodarstvo v Državnem Sveta, dne 5. 5. 2015. Na seji 
je bil sprejet tudi sklep, ki se glasi:

Sklep za MKGP sicer pravno ni zavezujoč, vendar smo se na MKGP odločili glede na to, da 9. 
člen Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami določa, da se konoplja lahko 
goji tudi za prehrano in v sedaj veljavnem pravilniku, ki ureja področje gojenja to ni jasno 
določeno, da predlagamo spremembo besedila drugega odstavka 2. člena zadevnega 
pravilnika tako, da bo jasno določeno, da se konoplja lahko goji tudi za prehrano.

V primeru sprememb drugega odstavka 3. Člena in drugega odstavka 9. Člena ne gre za 
vsebinske spremembe pač pa se samo Uredba 1122/2009/ES nadomesti z Uredbo 
809/2014/ES.
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