
 

 

Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020  

1. odpiranje  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Destigmatizacija konopolje – od prohibicije do razumevanja 
potencialov in tveganj uporabe konoplje v medicini, kmetijstvu, gospodarstvu in 
družbi 

 

• V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede 
na vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
9 – Zdravstvo in socialna varnost 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta bilo/i 
vključeno/i v projekt) 
 
Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor in Inštitut iCanna 
 
3. Besedilo: 
 

• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 

V tem projektu smo iskali možnosti za financiranje delovanja na dotičnem področju, možnosti za 
vzpodbujanje raziskav,  ter raziskovali možnosti za povezovanje pacientov v podporne skupine in izmenjavo 
informacij med njimi. Skušali smo  jasno predstaviti kako pridobiti verodostojne informacije in kje najti 
strokovnjake in zdravnike za konstruktiven pogovor o potencialih kanabinoidov. Raziskali smo največje ovire 
pri uporabi kanabinoidov v medicini ter iskali kreativne rešitve na obstoječe ovire. Pregledali smo najbolj 
obetavna področja medicine za terapije s kanabinoidi in kemijske lastnosti/specifike posameznih kanabinov. 
Ker se pri tem področju zelo močno srečujemo z zakonodajnimi ovirami in razlikami zakonodaj znotraj EU, 
smo poskusili poiskati kakšne so smiselne usmeritve za zakonodajno ureditev področja. In končno, ker veliko 
ovir izhaja iz negativne javne komunikacije in dezinformacij, smo poskušali najti pravo pot za demistifikacijo 
in destigmatizacijo te rastline in njenih učinkovin.  
 
 

 

• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

 
Na podlagi izbranih idej, ki smo ji v projektu proučili, so se študentje razdelili v skupine za namen priprave 
trenutnega stanja v Sloveniji na področju kanabinoidov, tako iz vidika uporabe v medicini in najnovejših 
dognanj o kemiji kanabinoidov, veljavne zakonodaje, ekologije in dojemanja konoplje v družbi najprej 
predelali obstoječo znanstveno literaturo na temo projekta. Na podlagi te so študentje po posameznih 
skupinah v sodelovanju z mentorjema pričeli s pripravo interdisciplinarne razprave in iskanja kreativnih 
rešitev za največje izzive NVO, ki deluje na tem področju. 

 
 

• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Sama rastlina ima izjemno široko uporabo in je okoljsko zelo pozitivna poljščina, zato smo proučili tudi 
okoljske vplive vzgoje konoplje in sovpadanja le tega z trajnostmi cilji, ki jih  je tudi Slovenija podpisala 
Agendo 2030 za trajnostni razvoj (UN Sustainable Development Goals ali SDGs). Pri tem smo iskali tudi 
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praktične aplikacije za  izkoriščanje ekoremediacijskih lastnosti rastline, predvsem pa možnost uporabe 
avtohtonih vrst konoplje, ki imajo bistveno večji hektarski donos in industrijski potencial. 
 

 
4. Priloge: 

 

• Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 

 


