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ZAPISNIK

18. seje Komisije Vlade RS za droge

PODATKI O SESTANKU:
Datum sestanka:

Kraj sestanka:
11. 5. 2021
Virtualni sestanek

Pričetek sestanka:

Zaključek sestanka:
13:00

16:00

PREDLAGANI DNEVNI RED:
A. Predstavitev in sprejem zapisnika pretekle seje ter potrditev dnevnega reda 18. sestanka
B. Poročila:
– Zakonodaja in politika na področju prepovedanih drog
i.
Zakonske pobude glede regulacije gojenja konoplje v medicinske
namene (poročevalci: Vesna-Kerstin Petrič, Vesna Marinko in Jože
Hren)
ii.
Spremembe in dopolnitve Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog
(poročevalci: Jože Hren, Barbara Razinger in Mateja Jandl)
iii.
Evalvacija Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog
za obdobje 2014 – 2020 (poročevalca: Vesna Marinko in Jože Hren)
– Aktualne epidemiološke vsebine (poročevalki Mateja Jandl in Ada Hočevar
Grom)
i.
Predstavitev rezultatov raziskave ESPAD 2019 za Slovenijo (Tanja
Urdih Lazar)
C. Priprave na predsedovanje Slovenije EU – Horizontalni delovni skupini za droge (Milan
Krek in Anej Korsika Knific)
D. Razno
PRISOTNI VABLJENI ČLANI:
– Alenka Forte, predsednica komisije, državna sekretarka na MZ
– Vesna-Kerstin Petrič, Vesna Marinko, MZ
– Igor Kovačič, MP,
– Mišo Radovančević, Staša Šavelj, MNZ,
– Mišela Mavrič, MIZŠ
– Jelka Travnik, MZZ
– Urška Stepanek, MDDSZEM

–
–
–
–

Matjaž Grkman, Marina Pečnik, MKGP
Damjan Režek, Ministrstvo za finance – Urad za preprečevanje pranja denarja
Jurij Anžin, ZNVOS
Zvone Horvat Žnidaršič, CNVOS

PRISOTNI VABLJENI:
– Daniel Jug, Policija
– Eva Salecl Božič, UIKS
– Mateja Jandl, Ada Hočevar Grom, NIJZ
– Andrej Kastelic, Koordinacija CPZOPD
– Momir Radulović in Barbara Razinger, JAZMP
Odsotni vabljeni člani:
– mag. Viktor Sladič, MORS
Drugi prisotni:
– Tanja Urdih Lazar, KIMDPŠ
– Lidija Kristančič, MZ
– Maša Serec, MZ
– Anej Korsika Knific, MZ
– Jože Hren, MZ
Uvodoma je predsednica Komisije Vlade RS za droge Alenka Forte prisotne seznanila z določili
Poslovnika o delu Komisije Vlade RS za droge, ki določa, da imajo glasovalno pravico le člani
Komisije in ne ostali vabljeni, ki niso člani. Zaradi epidemije koronoavirusa je tokratna seja
ponovno organizirana v virtualni obliki. Glede glasovanja o sklepih pri posameznih točkah
dnevnega reda je predsedujoča pojasnila, da po predstavitvi sklepa k posamezni točki dnevnega
reda, tisti, ki se sklepom ne bi strinjali to napišejo v t.i. chat – klepetalnico. Če v tem predalu ne
bo nobenih komentarjev, bomo smatrali, da se s sklepom strinjate.

A.

Predstavitev in sprejem zapisnika pretekle seje ter potrditev dnevnega reda 18. sestanka
Člani komisije so pregledali predlog dnevnega reda 18. sestanka in ga soglasno potrdili.
Glede zapisnika 17. sestanka komisije in realizacije njegovih sklepov ni bilo pripomb.
Sklepa:
1. Komisija Vlade RS za droge je potrdila dnevni red 18. sestanka Komisije Vlade
RS za doge
2. Komisija Vlade RS za droge je potrdila zapisnik 17. sestanka.

B. Poročila:
–

Zakonske pobude glede regulacije gojenja konoplje v medicinske namene

Predstavniki MZ uvodoma predstavijo zadnjo zakonsko pobudo skupine poslancev DZ glede
regulacije gojenja konoplje v medicinske namene. Omenjeni predlog ni celovito reševal

problematike, ni bil skladen s konvencijami OZN na področju drog, ni opredeljeval temeljnih
pogojev gojenja, sušenja, shranjevanja, drobljenja, V nadaljevanju predstavniki MZ predstavijo
še osnutek Zakona o gojenju in prometu konoplje za medicinske namene.

Predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavita dva pravilnika, ki so
ju pripravili na tem ministrstvu in sicer Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje
konoplje in maka ter Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik navadne konoplje,
razen semena.

Sklepi:
3. Komisija Vlade RS se je seznanila z zakonskimi pobudami in predlogi glede
regulacije gojenja konoplje v medicinske namene.
4. Komisija Vlade RS za droge se je seznanila s predlogoma dveh pravilnikov, ki
ju je pripravilo MKGP glede gojenja in trženja industrijske konoplje. Komisija
nalaga MZ, da čimprej skliče usklajevalni sestanek z MKGP, MNZ in JAZMP
glede nekaterih vsebinski dilem in nejasnosti v uporabljeni terminologiji.
5. Komisija Vlade RS za droge predlaga pristojnim ministrstvom, pristojnim
strokovnim službam in inšpektoratom, da ponovno pregledajo besedilo glede
prometa s CBD-jem.

–

Spremembe in dopolnitve Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog

Predstavijo se snovi, ki sta jih OZN ali EU razvrstili med mednarodno nadzorovane psihoaktivne
snovi. Komisija posebej obravnava dve snovi tramadol in ketamin. V nekaterih EU državah sta
obe snovi že nadzorovani.
Sklep:
6. Komisija Vlade RS se je seznanila s predlogom psihoaktivnih snovi, ki se
dodajo na seznam prepovedanih snovi. Ministrstvo za zdravje predlog
sprememb in dopolnitev Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog do konca tega
meseca (maja) pošlje v javno obravnavo in v medresorsko usklajevanje.
7. NIJZ pripravi pisno poročilo glede zlorab dveh snovi v Sloveniji, tramadola in
ketamina, in predlog ukrepov.
–

Evalvacija Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog za obdobje 2014 –
2020

Evalvacija se bo fokusirala na pregled realizacije ciljev resolucije in akcijskega načrta in skušala
oceniti njihove učinke. MZ je dodatno naročilo pri ZNVO izvedbo evalvacije med NVO ter tudi
nekaterimi javnimi zavodi s področja prepovedanih drog glede izvedbe resolucije.
Sklep:
8. Komisija Vlade RS se je seznanila z načrtom evalvacije Resolucije o
nacionalnem programu na področju drog 2014-2020 in Akcijskega načrta 20192020 ter pripravami novega strateškega dokumenta na tem področju.

–

Predstavitev rezultatov raziskave ESPAD 2019 za Slovenijo

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana je v letu 2019 izvedel
Evropsko raziskavo o alkoholu in preostalih drogah (ESPAD 2019). Podatki za Slovenijo kažejo,

da je 23,2 % anketiranih dijakov, starih 15 do 16 let, vsaj enkrat v življenju uporabilo konopljo,
nekoliko več fantov (26 %) kot deklet (20,7 %). V zadnjih 12 mesecih je konopljo uporabil vsak
peti anketiranec, v zadnjih 30 dneh pred raziskavo pa 11 % anketiranih dijakov. V obdobju od
leta 2015 do 2019 se je uporaba konoplje vsaj enkrat v življenju med 15 do 16-letniki rahlo
znižala, kar lahko pripišemo nižji uporabi med dekleti.

Sklep:
9. Komisija Vlade RS se je seznanila rezultati raziskave ESPAD 2019 za Slovenijo.
C. Priprave na predsedovanje Slovenije EU – Horizontalni delovni skupini za droge
Horizontalna delovna skupina za droge (HDG) je v EU pristojna za pripravo in izvajanje politike
na tem področju in za sodelovanje z drugimi subjekti v širšem mednarodnem prostoru. V času
Slovenskega predsedovanja HDG bo prioriteta namenja izvajanju nedavno potrjenih
dokumentov EU: Strategije in akcijskega načrta na področju drog.
Med dialogi so načrtovani: z ZDA, Zahodnim Balkanom, Rusijo, Latinsko Ameriškimi državami,
Civilnodružbenim forumom in Dublinsko skupino. Septembra se načrtuje srečanje nacionalnih
koordinatorjev za droge.
Sklep:
10. Komisija Vlade RS se je seznanila s pripravami na predsedovanje Slovenije EU
– Horizontalni delovni skupini za droge. Komisija poziva vse vključene
institucije pri tej pomembni nalogi k nadaljnjemu tesnemu sodelovanju.
D. Razno
Jože Hren poroča o izvolitvi Slovenije med članice Komisije OZN za droge za obdobje štirih let, s
pričetkom, 1. 1. 2022.

Zapisal: Jože Hren

