
 
 

VSESTRANSKA UPORABA KONOPLJE V SLIKI 
 
 

ZGODOVINA  NAVADNE  KONOPLJE: 
 
Konoplja se pojavi na svetovnem prizorišču ob zori človeštva! 
Najstarejše najdišče konopljenih izdelkov, ki so vsebovali določene dele iz konoplje, izvira iz 
obdobja pred 12.000 leti na območju sedanje Kitajske. Vsebovali so ostanke preprostih 
peščenih loncev, katerih površino so krasili vzorci konopljenih trakov, kamnite tolkače s 
katerimi so trli konopljo, tkanine iz konoplje in svile (4.000 pr. n. š.), ostanke delavnic za 
tkanje konoplje, kose ožgane konopljene tkanine (1.400 do 1.100 pr. N .š.)ter mnogo drugih 
predmetov kot so (zaščitne oklepe iz konoplje za zaščito vojske, konopljene tetive in 
podobno).  Nasadili so jo okoli vsakega plemiškega gradu, da bi utrdili zemljišče. A 
konopljo so v stari Kitajski uporabljali še za vse kaj drugega! Tako so v dinastiji Han(220 - 
207 pr. n. š.)odkrili, da lahko iz konoplje naredijo poceni in lahko pisalno površino, 
papir(140 - 87 pr. n. š.)narejen samo iz konoplje leta 770 n. š. nanj natisnili prvo knjigo – 
zbirko molitev Dharani. Konoplja se pojavi tudi v zgodovini Kitajske medicine! Znameniti 
zdravnik Hua Tuo je med letoma 141 in 208 n. š. izumil vino iz konoplje in vreli konopljeni 
prah, ki ju je uporabljal kot anestetik med svojimi operacijami, cesar Šen Nung pa ju je 
uvrstil med vrhovne eliksirje nesmrtnosti. S prvim so zdravili zaprtje, protin, beriberi, 
malarijo, revmo in menstrualne težave, z drugim pa preprečevali starostne zapeke, 
pospeševali okrevanje po vročici in zdravili slabokrvnost.  
Indijci so konopljo uporabljali za zdravljenje vrste bolezni in zdravstvenih težav, vključno z 
drisko, epilepsijo, delirijem in norostjo, kolikami, revmo, gastritisom, anoreksijo, jetiko, 
fistulami,…  
V Afriki ob koncu 3. tisočletja pr. n. š. konopljo že dobro poznajo v Egiptu, kjer iz njenih 
vlaken pletejo vrvi. Dele konoplje so odkrili v grobnici faraona Ehnatona, konopljen cvetni 
prah pa na mumiji Ramzesa II. Konopljo so med drugim uporabljali pri gradnji piramid. 
Poleg vrvi, s katerimi so vlekli kamnite bloke, so v kamnolomih s posušenimi stebli, ki so jih 
natlačili v razpoke in jih nato močili, da so se napela, lomili kamen. 
Evropa ni zaostajala, saj je bila konoplja priljubljeno zdravilo srednjega veka, kot zdravilno 
rastlino pa so jo omenjali v knjigah William Turner, Mattioli, Discobas Taberaemontanus 
in Nicholas Culpepper. Lekarnarji so s konopljo bolj ali manj uspešno zdravili vse tiste 
bolezni kot Kitajci in Indijci dolgo pred njimi. Spoznali pa so tudi, da učinkuje pri 
alkoholizmu, dizenteriji, krvavitvah iz maternice, migreni, ohromelosti, vraničnem prisadu, 
zastrupitvi krvi, inkotinenci, gobavosti, kačjih pikih, angini, itd. 



V preteklosti so konopljo precej gojili tudi zaradi velike vsebnosti olja v semenih. To so nato 
uporabljali za prehrano, razsvetljavo, ogrevanje ter kot surovino v kemični in bavarski 
industriji.  
Kako nenavadno, da se mora  konoplja ponovno pojaviti a tokrat v vlogi reševalke okolja in 
zdravljice. Danes nam konoplja ponuja zelo realno in hitro rešitev za problem izsekavanja 
gozdov, onesnaževanja in uničevanja zgornje plasti zemlje kot tudi pomoč pri 
najrazličnejših zdravstvenih težavah! 
 

Vse od leta 1930 je čutiti poskuse, da bi ljudem vcepili prepričanje, da konoplja ni nič 
drugega kot “hudičeva zel zakoreninjena v peklu”. Vendar ko ljudem pokažemo srajco 
podobno “Lan-u” in jim povemo, da je narejena iz vlaken rastline iz katere pridobivajo 
Marihuano, pride do očitne zdramitve. Kar samo od sebe se vsili spoznanje, da Konoplja ni 
“smrtonosna” droga ampak od boga dana rastlina z dolgo in pomembno zgodovino služenja 
človeštvu. Konoplja igra eno glavnih vlog v mnogih najpomembnejših dogodkih sodobne 
zgodovine. 
V času konstituiranja novega sveta, njegovih ciljev in pričakovanj, so Ustavo ZDA in 
Deklaracijo o neodvisnosti zapisali na konopljen papir. Ko so državljani mlade države 
prodirali naprej na zahod je njihove vozove prekrivalo konopljeno platno. 
Tudi, ko je bila prepovedana, nam je ta napadena rastlina priskočila na pomoč v času 
velike stiske! Med II. Svetovno vojno, ko so Japonci presekali dobave neobdelanih vlaken, so 
Ameriški kmetje s konopljo prispevali svoj delež k vojnim naporom ( vojaška oblačila, platna 
za šotore, pregrinjala, vrvi, bio-gorivo,…itd.), Ameriško Ministrstvo za kmetijstvo pa je to 
pospremilo s sloganom “Hemp for Victory”( Konoplja za zmago )in s filmom leta 1942. 
Konoplja je ena od najbolj izjemnih rastlin, kar jih pozna človeštvo! Sicer pa ali poznamo 
še kakšno rastlino, ki je uporabna za hrano človeku in živali, iz katere si lahko izdelujemo 
obleke in papir ( na katerega lahko tiskamo s črnilom in barvami izdelanimi na osnovi 
izvlečkov teista rastline ), si z njo svetimo ali grejemo in celo gradimo hiše?! 
Ali obstaja posebna povezanost rastline in človeštva? Ali imamo s kakšno od rastlin tako 
tesne in intimne vezi, da bi človeški razvoj, kakšnega poznamo brez njihove pomoči ne bil 
zmožen? Človeštvo je od milijarde vrst živih bitij samo z zanemarljivim številom od njih 
tesno povezan. Drevje nam daje les, bombaž nas oblači, pšenica, koruza in druga semena nas 
hranijo, zdravilna zelišča nam pomagajo ob bolezni, druge rastlinske vrste nam koristijo in 
lajšajo človekove napore. Vendar obstaja samo ena rastlinska pomočnica, ki so jo uporabljali 
po celem svetu od pra-davnine naprej, ki nam je dajala hrano, obleko, gradbeni material, 
gorivo, zdravila. Imela je moč vplivati na našo zavest , našo domišljijo in na naš pogled na 
svet. 
V 60. letih so mladinska gibanja privrela na svetovno prizorišče in postavila pod vprašanje 
socialno, gospodarsko in versko ureditev tistega časa. To gibanje milijonov ljudi ni imelo 
vodje, niti ideologije, niti strategije sprememb, zgolj močno je zaznavala dvoličnost 
“materialističnega pogleda na svet” in posebno povezanost na rastlino za katero obstajajo v 
človeških možganih posebni receptorji, ki čakajo kdaj bodo sprejeli njeno biokemično 
sporočilo. 
 

 
 

 
 
 



ZGODOVINA KONOPJE V SLIKI 

 
* Glavnik za grebenanje konoplje, Pozzo 

* Orodje za vinifikacijo, Pozzo 

 
Prva in najbolj famozna naprava za tiskanje 

konopljenega papirja, 1938 

 

Balon iz 
konoplje 
polnjen z 
vodikom 

med 
vojno,1862… 
Uporabljali 

so ga za 
opazovanje 

sovražnikove 
pozicije 

*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 
 

 
Nekaj vojaških stvari iz leta 1935 

*obloga za fotografski aparat 
*dežnik, čevlji, pas za municijo, pas 

 
Še nekaj drugih stvari iz konoplje 

*gasilska cev ( center ) 
*zložljivo vedro za krmo konjev ( top levo ) 

*zložljivo vojaško vedro za vodo in vrečka za vodo 
*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 

 

 
Konopljena platna tovornih vozov in šotori za 

civilno vojsko. Vse kar je belo je konoplja! 

 
Potovalni vozovi pred zaključkom železniške proge. 

Emigranti in kolonisti so potovali na zahod… 
2.000 milj so po kopnem potovali od Missouri-ja do 
zahodne obale več kot štiri mesece. El paso, Texas 

*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 
 



 
U.S. vojska, Texas, 9. September 1916 

Platneni šotori iz Konoplje pred sintetično dobo 

 
Postavljene šotor-ne hiše na zemljišču “Douglas                                                                                                 

Hospital” so preplavili ranjenci. 
Washington, pozno leta 1964 

*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 
 

V Sloveniji je gojenje konoplje bilo prvič dovoljeno leta 1998 in že je kazalo, da se končno 
tudi pri nas konoplji obetajo razmere, kakršne denimo poznajo v Evropski uniji, vendar je 
prvo uredbo že naslednje leto nadomestila druga uredba o pridelavi konoplje. Predpisane so 
bile sorte, ki se jih sme sejati in, ki ne smejo vsebovati več kot 0,3 % kanabinoida ( THC ), 
pogoji gojenja in kakšna dokazila mora pridelovalec predložiti Ministrstvu za kmetijstvo. 
Med ostalimi povsem nedolžnimi pogoji, se je skrival tudi za tisto letino in pridelovalce 
usoden pogoj, okoli katerega so se sprla pristojna Ministrstva. Ta je določal, da mora biti 
posevek konoplje varovan z ograjo in fizičnim ali tehničnim varovanjem, zaradi morebitnih 
zlorab ter, da mora vse nastale stroške nadzora nad pridelavo, ki ga opravljajo pristojni 
inšpekcijski organi in izvedenci nosil pridelovalec sam. Ta zahteva je skrajno diskriminativna 
do pridelovalcev, saj fizično varovanje konoplje z tako nizko vsebnostjo THC-ja ni 
predpisana nikjer po svetu. Čemu namreč varovanje, če pa rastlina ni droga in jo je tako 
praktično kot kemično popolnoma nemogoče zlorabiti v opojne namene. 
Slovenska Policija je vse prijavljene nasade navadne konoplje konec julija leta 1998 zasegla 
in pridelovalce privlekla k sodniku za prekrške z obtožbo, da so bili nasadi neustrezno 
varovani pred morebitnimi zlorabami. Ministrstvo za notranje zadeve kljub razburjanju, ki ga 
je akcija povzročila med prizadetimi in širšo javnostjo, ni hotela jasno in nedvoumno 
opredeliti, kakšne vrste varovanja bi po njihovem zadostovalo, niti seveda tega, kakšne 
zlorabe naj bi s tem omogočili. Na drugi strani je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ves čas zagotavljalo, da ne vidi nikakršne podlage za takšno gonjo represivnih 
organov in, da so po njihovem mnenju nasadi povsem primerno označeni in varovani. 
Končalo se je z Globo vsakemu od omenjenih pridelovalcev in izgubo celotne letine. Napake 
in dvoumno razlago nekaterih členov uredbe iz leta 1998 naj bi odpravila nova uredba, kjer pa 
na žalost niso bile upoštevane izkušnje držav Evropske unije, strokovni argumenti s strani 
kmetijskega ministrstva in združenja Izvir, ampak očitno vse zahteve policije. Uredba je torej 
namesto spodbujanja gojenja konoplje s subvencijami, ki so značilne za EU, z nalaganjem še 
dodatnih stroškov onemogočila gojenje konoplje, pri tem, da ti stroški sploh niso bili znani  
vnaprej. 
Paradoksna situacija, ki je edinstvena na svetu je značilna samo za Slovenijo,ki konopljo še 
vedno upošteva kot drogo čeprav vsebnost THC-ja  ne presega 0,3 %. V EU je meja za 
vsebnost THC-ja  postavljena na 0,3 %, so pa v nekaterih članicah dovoljene tudi višje 
vsebnosti THC-ja ( 0,5 % ) zaradi boljših gospodarskih lastnosti teh sort, s tem da za te sorte 
pridelovalci ne morejo terjati subvencij, sejejo pa jih lahko. 
 

Maja Leta 2004 je minister za kmetijstvo v soglasju z ministrom za zdravje in notranje zadeve 
podpisal Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje. Pravilnik ne 
omenja več varovanja nasadov in se ne sklicuje na uredbo iz leta 1999. Zaradi vstopa v EU je 
določeno, da se sme gojiti le konopljo v kateri ni več kot 0,2 % kanabinoida  za pridelavo 
semen za nadaljnjo razmnoževanje, stiskanje olja, pridobivanje snovi za kozmetične namene, 
hrano in pridelavo vlaken. Kdor želi pridelovati to poljščino, mora zaprositi za dovoljenje 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Januarja Leta 2006 je Slovenija iz EU 
prejela subvencije za gojenje konoplje, kar je pomenilo velik korak naprej in prvo žetev že 
isto leto.   
 



POLJSKI VIDIKI, INDUSTRIJA IN POLITIKA 
 

Konoplja je Cannabis Sativa in je nebi smeli mešati z Cannabis Indico, katera je večini 
znana kot gojena droga. Ravno mešanje pojmov Industrijska konoplja in Indijska konoplja  
je v interesu politike, saj ga ta s svojimi represivnimi organi ob pomoči medijev izvaja že  
od samega začetka vojne proti drogam in tako botruje skoraj popolnemu nepoznavanju in 
neobveščenosti najširše javnosti! V interesu politike je predvsem to, saj je konoplja 
vsestransko uporabna rastlina ( iz nje se lahko izdeluje od celofana do dinamita ) in bi njena 
masovna produkcija ogrozila naftno industrijo, lesno industrijo celuloze in papirja, industrijo 
bombaža in še kake druge ekološko sporne dejavnosti. Kaj je učinkovitejše od očrnitve neke 
rastline s tem, da jo proglasiš za “hudičevo zel” in vse njene sorte za nevarne in škodljive, ob 
enem pa zamolčiš vse njene koristne lastnosti in prednosti. Da je to mogoče je tudi posledica 
praktičnega ne obstoja vsakršne literature ali propagandnega gradiva o tej temi. Med drugim 
pa bi želeli le prosvetiti Slovensko tako laično kot strokovno javnost na tem področju. To 
marsikomu ne bo všeč, kar je veliko lažje vladati neinformiranemu ljudstvu, ki z načrtno 
propagando v kateri je dovoljena vsakršna laž, potvarjanje podatkov, zavajanje, zamolčanje 
izsledkov raziskav, raziskav prominentnih inštitucij in strokovnjakov,… To poteka med 
drugim celo sklicujoč se na mednarodne konvencije, ki jih je podpisala naša država, pa čeprav 
taiste konvencije zelo natančno določajo kaj urejajo in kako jih je treba izvajati! Leto 
1998…žalostna usoda…sprejeta Uredba o gojenju navadne konoplje, ki so jo minirali ravno 
nekateri njeni pripravljalci, natančneje Ministrstvo za notranje zadeve, z zahtevo po varovanju 
nasadov, saj po njihovem ni nič drugega kot mamilo saj vsebuje THC! Sklicujoč se na enotno 
konvencijo o psihotropnih snoveh iz leta 1964, ki pa kot, da je nebi nihče prebral v celoti – v 
svojem 28. členu, 2. odstavku izrecno določa, da konvencija ne velja za gojenje rastline 
Cannabis, torej konoplje v industrijske namene in cvetličarstvo.  
Konec koncev 9. člen zakona o proizvodnji in prometu z mamili narekuje, da Vrtni Mak 
(Papaver Somniferum) in Konoplja (Cannabis Sativa L.) se lahko gojita samo za prehrano 
in druge industrijske namene na podlagi dovoljenja…tako iz zakona izhaja, da konoplja ni 
nujno prepovedano zelišče a si  ljudje, ki zakone sploh ne poznajo preprosto in si tako 
zakone napačno interpretirajo! 
 

BIO kmetje lahko gnojijo konopljo z BIO gnojili, kompostom, gnojem in gnojevko. Pri 
kolobarjenju konoplja tla bogati z dušikom. Takšen način pridelave koristi okolju in blaginji 
podeželja.  
Po žetvi stebel ostanejo korenine in listi konoplje na polju, kjer bogatijo, zračijo in rahljajo tla 
ter jih ohranjajo vitalne. Gojenje konoplje priporočajo za oživljanje izčrpanih in zapuščenih 
tal, ker  s svojim razvejanim in globokim koreninskim sistemom preprečuje erozijo. Ker vpija 
in veže težke kovine, jo priporočajo tudi za čiščenje tal, onesnaženih z njimi. 
Rastline v kratkem času zrastejo zelo visoko in zelo hitro prerastejo plevel, zato pri predelavi 
konoplje ni treba uporabljati herbicidov. Po žetvi je polje skoraj brez plevela in takoj na red 
za drugo poljščino. Z gojenjem konoplje kmetje prihranijo denar za herbicide in hkrati ne 
otežujejo okolja s temi snovmi. 
Na plantažah Bombaža se porabi 50% vseh pesticidov in herbicidov(in drugih kemikalij)! 
 

Konopljo so različne kulture vzgajale za vlakna, hrano in zdravila že tisoč let pred tem, ko je 
postala za družbo nesprejemljiva, a kljub temu zelo razširjena droga. Sodobna industrija lahko 
s pridom uporabi skoraj vsak del te rastline. V Sloveniji je gojenje industrijske konoplje 
sicer dovoljeno, vendar zaradi predpisov zelo težavno. 
 

Ali je res potreben strah in izobčenje te rastline? Ali hočemo v resnici izobčiti spremembo 
zavesti? Samo domišljavost sodobne miselnosti, ki se klanja pri oltarju napredka lahko 
zanika zgodovino in prednosti konoplje! Naj se še tako trudimo, sprememba kulture in 
zavesti že poteka, prinaša pa spoštovanje zemlje in pozdravlja zdravilne, okoljske in 
duhovne prednosti tega posebnega odnosa med konopljo in človekom. 
 



Konoplja je visoka, pokončna, enoletna rastlina, ki uspeva v skoraj vseh predelih sveta z 
blagim podnebjem. Ob ugodnih rastnih razmerah, ki jih v sončnem podnebju in na rodovitnih 
tleh dosežemo z obilnim namakanjem, lahko v približno pol leta zraste do 6 metrov visoko. 
 

Poljedelski vidik konopljenih plantaž (sušenje, vzdrževanje, prevoz) 

   
*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 
 

Presenetljivo je, da je takšna obravnava problematike s strani represivnih organov bolj v 
sozvočju z ukrepi Ameriških oblasti kot pa z ukrepi Evropske unije, kateri se je pridružila, kot 
bi to pridruževanje ne veljalo za vse organe naše države enako. Pri tem velja pripomniti, da 
gojenje navadne konoplje v EU celo spodbujajo z dotacijami že od leta 1972 naprej. V 
zadnjem času, ko je pridelava navadne konoplje že dokaj razširjena, bolj subvencionirajo 
primarno predelavo in ne več toliko same pridelave. Varovanje nikjer po svetu ni tako kot ga 
zahtevajo pri nas. To rešujejo z vzorčenjem in analizami vzorcev. Pri tem metanju v isti koš 
navadno oz. industrijsko in indijsko konopljo oz. marihuano, ker ju po eni strani na njivi ni 
mogoče ločiti, čeprav vsak, ki ima le malo pojma ju loči že na daleč, zagotovo največ izgubi 
Slovensko kmetijstvo in gospodarstvo.  
Poskrbeti je potrebno, da so prizadevanja za širjenje pridelave in predelave navadne 
konoplje pri nas ločena od naporov za legalizacijo marihuane in uvedbe državnega 
monopola nad prometom z njo. 
Združenje obeh vprašanj je avtomatsko voda na mlin branilcem sedanjega stanja. Ti očitajo, 
da se skuša preko vzpostavitve sistema pridelave navadne konoplje skozi stranska vrata v 
resnici razširiti indijsko konopljo oz. marihuano. Konoplja, predvsem tista navadna je preveč 
pomembna, da i si lahko privoščili prepustiti odločanje o njej tistemu, ki zagovarja politiko 
nikakršnih sprememb in s tem ohranjanju svojega položaja ter delovnega mesta. 
 

RAZLIKA MED NAVADNO INDUSTRIJSKO KONOPLJO IN INDIJSKO KONOPLJO 
Ime: Navadna industrijska konoplja Indijska konoplja 

Latinsko ime: Cannabis Sativa L. Cannabis Sativa L.ssp. indica 
Območje pridelovanja: Evropa, Rusija, Kitajska, JV Azija Iran, Afganistan, Indija, 

Pakistan, Indonezija, Arabski 
polotok, Afrika, osr. Amerika 

Morfološke razlike: 
 

 

Rastlina visoka od 1,5 do 6 m, slabo 
razvejana, liste sestavljene iz manj 
širokih in ozkih lističev. Vršički so 
polni semen, kateri zlahka izpadejo. 
Steblo je v prerezu polno, z debelo 
skorjo, ki vsebuje močna vlakna, 
katera so kvalitetnejša pri moških 

rastlinah. 

Nizka rastlina do 1,5 m, 
gosto razvejana z močnimi 
vršički, liste ima večje in 
širše. Semen v vršičkih je 

malo, neenakomerno dozori 
in težko izpade. Steblo je v 
prerezu votlo s tanko skorjo 

in slabimi vlakni. 
Fiziološke razlike: Ženski cvetovi izločajo malo smole, 

ki je slabo lepljiva in ima le 
kratkotrajen in nežen vonj 

Ženski cvetovi izločajo 
veliko smole, ki je močno in 
dolgo lepljiva s specifičnim 

ostrim in dolgotrajnim 
vonjem. 

Rastna doba: 80 do 150 dni 150 do 250 dni 
Vsebnost kanabinoida: Od 0,2 % do 0,5 % Od 0,5 % do 22 % 

*vir podatkov “Velika knjiga o koplji” 
 



BOTANIČNA DELITEV  Konoplje ( Cannabis sativa ) 
Cannabis sativa ssp. Sativa var. sativa Navadna Konoplja 

Cannabis sativa ssp. Sativa var. spontanea Samorasla navadna konoplja 
Cannabis sativa ssp. Indica var. indica Indijska Konoplja 

Cannabis sativa ssp. Indica var. kafiristanica Avtohtona v Afganistanu 
Cannabis sativa ssp. ruderalis Avtohtona v Rusiji 

*vir podatkov “Velika knjiga o koplji” 
 

TEKSTIL 
 

Povsem možno je, da nosite precej več konopljenega blaga kot pa se tega zavedate. Modni 
oblikovalec Ralph Lauren je nedavno razkril, da je vse od leta 1984 uporabljal konopljena 
vlakna v svojih oblačilih. Calvin Klein je v svoji jesenski kolekciji “Home Collection” 
uporabil konopljeno platno za izdelavo posteljnine, dekorativnih blazin, pregrinjal,…  
Uporaba konoplje za izdelavo tekstila je verjetno najstarejša uporaba te izredno neverjetne 
rastline. Zahvaljujoč njenim trpežnim vlaknom so lahko izdelali jadra in vrvi za ladje, ki so 
raziskovale Antični svet (Columb brez cannabisa nebi nikoli uspel prepluti Ocean, saj bi jadra 
prej razpadla od vlage, sonca in spremenljivih klimatskih pogojev Svetovnih morij). 
Konoplja ima močna in odporna vlakna, ki se razvijejo v steblu pod povrhnjico. Moške 
rastline so bolj kakovostne in prej dozorijo od ženskih rastlin. Vlakna konoplje imajo 
sposobnost zmanjšati in po možnosti ustaviti rast nekaterih bakterij in glivic. Konoplja zelo 
hitro vpija vlago in jo prenese stran od telesa, tako kot izolator omogoči , da nam je pozimi 
toplo, poleti pa hladno.  
 

Velik delež slik, ki jih vidimo v galerijah so bile naslikane na konopljino platno. 
 

Vlakna Konoplje so znana kot verjetno najmočnejša rastlinska vlakna. Vlakna konoplje so 
dolga vse do štirih metrov in pol medtem, ko so vlakna bombaža dolga zgolj kak centimeter 
in pol, kar daje konoplji preizkušeno osemkrat večjo raztezno trdnost in štirikrat večjo 
trpežnost od bombaža. Konoplja ima naraven lesk in se zaradi svoje izjemne vpojnosti 
odlično barva.  Trdnost in grobost platna je odvisna od predenja in tkanja. Prestop iz krepkih 
in odpornih vlaken v močan tekstil zahteva posebno tehniko, kvalitetno delo in strokovno 
spretnost obdelave. S pravilno obdelavo lahko naredimo konopljo mehkejšo od bombaža. 
Poleg tega je bolj vpojna, zaradi česa je izvrstna za izdelavo brisač, plenic, otroških oblačil, 
tapetniško blago, prti, oblačila za prosti čas, visoko kakovostno perilo,....Zaradi gostote 
vlaken, Konoplja zagotovi visoko zaščito pred UV – žarki in drugimi tipi radiacij, tako 
pasivne radiacije, ki jo povzročijo električne naprave ( npr.: računalniški monitor ). 
Tekstil narejen iz konoplje je bil dolga stoletja zelo priljubljen. Zaradi kakovosti tkanine so se 
oblačila in obutev iz vlaken konoplje hitro uveljavili na sodobnem ekološko usmerjenem trgu, 
čeprav se tega pogosto sploh ne zavedamo. 
Skozi čas in v veliko jezikih so veliko drugih vlaken poimenovali “Hemp”(Cannabis Sativa 
L.), čeprav so ta vlakna prihajala iz specifično različnih rastlin, katera so imela drugačne 
lastnosti in karakteristike od Cannabis Sativa L. Pod Nemškim in Evropsko-tekstilno-
industrijskimi zakoni se edino vlakna Cannabis Sativa L. lahko primerno poimenujejo 
“Hemp”. Veliko ljudi še vedno verjame, da sta “Hemp” in “Lan” isto blago, ker imata ličje 
vlaken in tkanine zelo podoben videz in lastnosti. Dejstvo pa je, da obe rastlini proizvedeta 
izjemno dolga vlakna s to razliko, da Konoplja realizira veliko večji pridelek vlaken kot Lan. 
Glede razlik pa ima “Lan”veliko bolj hrapavo površino kot Konoplja“Hemp” in naravna 
barva teh vlaken je pridobljena z vodnim namakanjem. Stebla pokažejo drugačnost barve 
“Lan-a”, ki v večini primerov preide v različne tone sive barve, medtem ko vlakna 
Konoplje“Hemp” v večini primerov postanejo rjavkasta od svetlo pšenične do temno rjave, 
skoraj črne! 
 
 
 
 



TEKSTIL IN UPORABA VLAKEN KONOPLJE V SLIKI 

 

 

Umetniki različnih kultur so 
slikali z oljnimi barvani 

narejenimi iz konopljenih 
semen na Canvas 

(konopljeno platno). Ta 
oljna slika na platnu je iz 

novega Getty Muzeja v Los 
Angelesu. Naslovljen: 

Bacchante with an Ape; 
1627. Slikar: Hendrick Ter 

Brugghen. Veliko od ''starih 
mojstrov'' je slikalo na 

Canvas. 

 
Namakanje konoplje v Yugoslaviji. ( Z 
dovoljenjem Dr. J. Berenji, znanstveni 
zavod za polja in poljske pridelke, Novi 

Sad.) 
*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 

 

 
Zelo dolga vlakna, so idealna 
za izdelavo vrvi in sukancev 

 
Navratnik za psa, 100%konoplja 

je komercialen produkt 

 
Košarica, 100%konoplja,Hawaii 

Ročno izdelana 
*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 

 

 
Konopljeni Sandali, nogavice, 
športni copati, zaprti čevlji, 
vezalke, vložki za čevlje,… 

 
Tekstil iz konoplje…držala za 

posodo, namizni podstavki, 
prtički, namizni prti, brisače,…  

*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 
 

 
Prva vrv kupljena za U.S.A. 
“Hemp Museum”. Bila je odlične 
kvalitete, 10 mm 
nekatranizirana, iz Nemčije so jo 
v taki obliki kupili za kulturno 
ozadje in ozračje v več velikostih 

 
Vlakna za vrvi in sukance 
prihajajo iz Nizozemske, 
Kitajske, Madžarske in 

Nemčije 

 

 

 
*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 

 



 
Staromoden zavitek 

za led 
Tekstil iz konoplje 

 
Obarvana konopljena  

vlakna spletenih z 
macramé  art dekoracijo 

 
Vlakna konoplje za 

izdelavo koš-ou, košar, 
posod, ščetk,… 

 
Trak za spenjanje las iz 

konoplje v naravni 
barvi, 100% konoplja 

*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 
 

Certifikat “Prava Konoplja”, naj bi zagotovil kupcem, da je izdelek resnično izdelan iz 
visoko kakovostne Cannabis Sativa L. 

 

KONOPLJA KOT DOPOLNILNA UMETNOST 
Okolju prijazna, odlična za kvačkanje in pletenje, 100% naraven mehek 

sukanec »konoplja-volna«, ki ima lesk, diha  in greje  

 
 

Sukanec iz Konoplje 
za kvačkanje 

 
Sukanec za Macrame 
kvačkanje, pletenje, 

tkanje,... 

 
Za izdelavo nakita 

iz Konoplje 

 
Odlična za svečni 

stenj 
 
 

 
 

Mehka mešana preja;  
Konoplja-volna 

 
Volnena tkanina iz Konoplje, 
Madžarskega porekla v štirih 

barvah ''Mother Nature's Forest 
Collection'' 

 

 
 

Sukanec iz 
Konoplje  

 

 
Konopljen tanek sukanec 

 
Konoplja kot umetnost 

Gobica za slikanje 

 
Vzorci tekstila konoplje; 
Naravna, udobna in lepa 
tkanina iz konoplje, ena 

najmočnejših in 
najtrpežnejših 

 
 
 

http://www.ab-bee.com/FabTwine.htm
http://www.ab-bee.com/FabTwine.htm
http://www.ab-bee.com/FabHempYarn.htm
http://www.ab-bee.com/FabHempYarn.htm
http://www.ab-bee.com/FabWolYn.htm
http://www.ab-bee.com/FabTwine.htm
http://www.ab-bee.com/MisMacKt.htm
http://www.ab-bee.com/Fab-Paint-Sponge.htm


GORIVO, CELULOZA, GRADBENI MATERIALI… 
 

V prihodnosti bomo sigurno ostali brez nafte, katere je že sedaj malo! 
BIO nafta ustvarjena na poljedelskih območjih se lahko uporablja namesto nafte s prednostjo, 
da nima emisije ogljikovega dioksida v ozračje, kar povzroči t. i. “ toplo-gredi učinek ”. 
Konoplja je ena od največjih proizvajalk Bio mase iz katere delajo Etanol olje, ki lahko 
poganja, z malo sprememb, navadne motorje. Preko enostavnega postopka pirolize, bi lahko 
poljedelec sam ustvaril gorivo, ki bi poganjal vse njegove dejavnosti ter ga dober del tudi 
prodal. 
Stebla Konoplje so bogata in vzdržljiva surovina za izjemne gradbene materiale in 
industrijske izdelke. Iz nje je mogoče izdelati celotno avtomobilsko ohišje ( v 30-tih letih je 
Henry Ford izdelal avto iz vlaken Konoplje, od notranjosti do karoserije. Poganjalo ga je 
olje Konoplje ) ali zgraditi hišo. 
 

 
Henry Ford je bil inovator 
lesnega alkohola (metanol) 

narejen iz konoplje. 

1941: Henry Ford demonstrira 
utelešen avto iz konopljenih 

vlaken in drugih žetih pridelkov.   

 
Skonstruiral je avto, ki gre na 

konopljeno gorivo, in 
demonstriral  krepkost svojega 

avtomobila. 
*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 

 

  

Hiši v gradnji 
narejeni v celoti iz 

konoplje; 
Prva stoji v 

Franciji, druga v 
južni Dakoti! 

Takih in podobnih 
hiš je vedno več, 
saj je konoplja 

vsestransko 
uporabna! 

*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 
 

 
Moderna uporaba konoplje v gradbeništvu: od strehe do tal z EKO opremo 

 
 
 



Pri izdelavi papirja Konoplja brez težav nadomesti les za celulozo pri izdelavi papirja. 
Njen hektarski donos je za kar štirikrat višji od hitro rastočih lesnatih rastlin, predelava manj 
obremenjuje okolje, izdelek pa je kakovostnejši. Poleg tega Konoplja ne raste 20 let kot 
drevesa na plantažah, temveč samo 3 do 4 mesece. Konoplja ne raste le na zgolj prvovrstni, 
dobro pre-gnojeni, zrahljani in prezračeni zemlji, ampak celo na kemično in biološko 
onesnaženi,izčrpani, zbiti zemlji brez mineralov,… ki je zaradi previsoke koncentracije 
pesticidov in insekticidov neprimerna za gojenje drugih kultur. 
 

Pred letom 1883 so od 75 – 90 % vsega papirja na svetu naredili iz  konopljenih vlaken. 
Uporabili so jih za izdelavo zastav, šotorov, map, denarja, vrvi, časopisov, knjig, 
Biblij…kot npr.: Gutenberg Bible (15th Century); Pantagruel and the Herb 
Pantagruelion, Rabelais (16th Century); King James Bible (17th Century); Thomas 
Paine’s pamphlets, “The Rights of Man,” “Common Sense,” “The Age of Reason” 
(18th Century); the works of Fitz Hugh Ludlow, Mark Twain, Victor Hugo, 
Alexander Dumas, Lewis Carroll’s 
“Alice in Wonderland” (19th Century); in za vse ostalo kar se je tiskalo, se je uporabil 
konopljen papir. Konopljen papir zdrži od 50 – 100 krat dlje od večine papirusov in je bil 
100 krat cenejši in lažji za proizvest. 4.000 let nazaj so dejansko vse kvalitetne barve in 
lake delali iz konopljenega olja. Za primer, samo leta 1935 so v Ameriki uporabili 116 
milijonov funtov (58,000 ton) konopljenih semen za izdelavo barv in lakov. 
Vse do leta 1800, so v Ameriki in po svetu uporabljali konopljeno olje za razsvetljavo. Od 
takrat vse do leta 1870, je bilo konopljeno olje drugo najbolj uporabljeno olje za 
razsvetljavo, prekosilo ga je le kitovo olja.  

 

Preusmeritev k izdelavi papirja iz Konoplje in drugih enoletnih rastlin bi lahko pomembno 
zmanjšalo težave z okoljem na svetu. Največji prispevek Konoplje v Svetovnem gospodarstvu 
in ekologiji lahko predstavlja povratek k papirju izdelan iz enoletnih rastlin. Polovica vsega 
podrtega drevja se danes porabi za izdelavo papirja.  
 

Konopljen papir je bil tisti na katerega so Gutenbergovi tiskarski stroji odtiskovali tiskarsko 
barvo in pomagali razširjati božjo besedo širom prebujajoče se Europe ( prva Biblija ). 
 

Krčenje gozdov je vzrok resne krize okolja, kar slabi naše ekosisteme, izčrpava zemljo, 
ogroža vodne vire in prispeva k uničenju t.i. “tople grede”.  
Uporaben in potencialno donosen del Konoplje je seme! Olje so pred letom 1937 uporabljali 
za oljenke v barvah kot sušilo olja in kot pulituro za les. Vsaj en založnik je svoje izdaje tiskal 
z barvami iz Konoplje in Soje na Konopljen papir. 
Olesenela stebla lahko povežemo v snope ali stisnemo v bale in porabimo za ogrevanje, z 
toploto pa iz njih lahko poganjamo tudi električne generatorje. Celulozo ali hemi-celulozo iz 
zunanjih plasti stebel lahko z encimi ali bakterijami razgradimo v škrob, tega pa nato s 
fermentacijo predelamo v alkoholno gorivo ali naprej v metanol, etanol ali metan. 
 

PAPIR, VLAKNA IN SEMENA KONOPLJE ZA TINKTURE, OLJA, STELJO… 

 
Kavni filtri za večkratno 

uporabo 

 
“ Naredite čim več iz konopljenih semen. 

Sejte jih povsod” George Washington, 
1794-Ročni izdelan papir iz konoplje 

 
 

 
Nekaj prvih škatlic narejenih 

iz konopljenega papirja. 

*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 
 



 
John Stahl papir…imel je 
napravo za pridobivanje 
“polpe” za papir ( to je 

lahko počel le, če je konopljo 
kuhal osem ur in majhno 

količino zamešal na enkrat ) 

 
Angleška Biblija, natisnjena leta 1830. Njen 

papir je po več kot 170. letih v odličnem 
stanju. Večina Biblij je bilo natisnjenih na 
konopljen papir, ta je preprosto najboljši 

papir na svetu. 

 

 
Primerek uporabe 

konopljenega papirja: 
sestava zgodnjih plošč iz 
papirja, konopljen papir 
za zavijanje, vrečke za 

sesalec iz Kitajske, 
primerek klobučevine iz 

konoplje. 
*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 

 

 
Recepti iz leta 1848 

 
Papirčki na zvijanje, 100% konoplja, ročno delo, 

verjetno edini papirčki narejeni v U.S.A. 
*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 

 

 
Ta konopljen dolar je iz Lawrenc-a, Kansas… 
narejen je 50% iz pšenice in 50% iz konoplje. 

 
Ta koledar je natisnjen na 100% konopljen papir. 

 

 
''Zavrel sem konopljeno olje, 
(katerega sem kupil leta 1991 v 
Ohio Hempery) za 45 minut, 
kateri je mojo kabino napolnil z 
dimom. Capal(vrsta fosilne 
smole) sem stalil v mali ponvi za 
cvrtje in olje postopoma mešal. 
Ne spomnim se količine, ki sem 
jo uporabil vendar rezultat je 
bila zelo fina politura. Kasneje 
sem z peskom pokril nekaj 
ostankov hrastovega poda in 
nanj nanesel polituro. Vse je 
kazalo, da bo rabilo veliko časa 

 
…, da se 
posuši(premaza 
nisem želel 
stanjšati), vendar se 
je posušila v suh in 
obstojen premaz. 
Posamezne male 
deske in steklenice z 
polituro so bile 
etiketirane in 
dodane v Ameriški 
muzej konoplje''. 

 
Razporeditev blaga barv in 
lakov z leve: 100 let stara  
kovinska posoda z lakom, šest 
pločevink oljno-konopljene 
barvne baze iz Nemčije, 
steklenica doma narejenega 
laka… Nemci proizvajajo lak, 
loščila in glazure za pohištvo 
iz konoplje.  

*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 
 



 
Ta stisnjena plošča je iz 100 % konopljene 
pulpe brez dodanega veziva. Opazili boste 

kako se z lahkoto prereže z namiznim 
rezalnikom in skoraj ne boste verjeli kako 

lahka ta deska je. 

 
Raznolike deske iz konoplje narejene doma: prva 

deska zgoraj ni bila tako močna, rjava deska spodaj je 
premazana z konopljenim lepilom, sredinska deska je 
bila opremljena z predalnim ročajem. Preluknjate in 

namestite vijake perfektno 
*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 

 

Danes z uporabo utrjenih in napolnjenih plošč se lahko izdela materiale, ki imajo večjo 
odpornost in zdržljivost od kovine. Tej materiali so tudi bolj ekonomični in predvsem lažji. 
Takšen avto bi bil bolj siguren in biološko razgradljiv, saj je bio plastika pridobljena iz 
celuloze sestavni del uporabljenega rastlinskega vlakna. Bio plastika tako ni derivat nafte kot 
tradicionalna plastika, ki ostane v okolju tudi do tisoč let ampak se popolnoma biološko 
razgradi, če se jo pusti v okolju. 
 

 
Tri leve kroglice so narejene iz konopljene 
pulpe. Kroglica na desni je iz stiroporja, 
katero bi lahko nadomestili z lažjo 
konopljeno kroglico na levi. Kroglica spodaj 
levo je konopljen cement, kroglica spodaj…  

 
…desno je konopljena 
pulpa z brestovim belim 
lepilom. 

 

Kroglica konopljenega 
cementa. Narejena je iz zelo 
fine pulpe katero precedijo 
skozi platno in jo ujamejo v 

platnen filter. Iz te fine 
pulpe naredijo papirnato 
ploščo katera se zdrobi v 

puhast puder. Ta puder so 
zmešali z živim 

apnom(belilo) in vodo, 
oblikovali so ga ročno v 

modelu in posušili. Rezultati 
so bili; zelo lahka in zelo 
trda kroglica iz cementa. 

*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 
 

V gradbeništvu je aplikacija Konoplje mnogovrstna; od opek do nadomestnih derivatov in 
lesa, vendar bolj ekonomična in vzdržljiva od lesa. Iz »škartov« pri predelavi se pridobi neke 
vrste betona, vendar lažjega in bolj fleksibilnega ( Canapolo ), ki je bogat z silicijem in 
odličen termični izolator. 
 

 

 

‘85% termo-konoplje je sestavljeno 
iz naravnih vlaken konoplje iz 
domače pridelave. 
Približno 5% je sestavljeno iz 
naravnega natrijevega 
(bi)karbonata, kateri poskrbi za višjo 
odpornost proti požaru.’’ 

 
 



Termo izolacija s konopljinimi vlakni  

 

 
Različni tipi  

 

gradbenih  
 

materialov  
 

(plošč), katera  
 

vsebujejo cela  
 

stebla konoplje 
 

 

 

 

 

Različne vrste  
 

proizvodov iz 
plastike  

 

in smole, ki 
vsebujejo  

 

vlakna 
konoplje 

 

 

Zanimiva uporaba 
napolnjenih vlaken 

za gradbeni 
material, razvita na 
šoli Ashland, ki se 
ukvarja z okoliško 

tehnologijo. Ta 
ponuja novo obliko 
nestrupene gradnje 
brez problemov z 

ostanki pesticidov, 
plesni in mrčesa. 

 

   
Stelja za živali iz konopljene 
otre, skladiščena v balah 
za komercialne namene 

*Podjetje Kenex Ltd.; 
Ontario KANADA 

 

Modelirani produkti plošč iz 
stisnjenih vlaken. 

*Podjetje Hempflax, Oude 
Pekela, The Netherlands 

 

Eksperimentalna deska za 
kurjavo iz konoplje 

*Dr. K. Domier, Univ. Albert, 
Edmonton 

 

    
''Življenski pomočnik'' Konoplja za steljo za male živali 

LifeMate ''Življenski pomočnik'' je pridobljen iz naravne konoplje, katera je visoko obnovljivi vir. 
Konoplja se letno sama obnovi, ne oddaja in ne vsebuje škodljivih sestavin ter je dejansko brez vonja. 

LifeMate ima dvakrat večjo kapaciteto vpijanja kvalitete od drugih materialov in to dejansko brez 
praha! 

 

 
KONOPLJINO OLJE…ZA ZDRAVE IN SREČNE DOMAČE ŽIVALI 

http://www.hempline.com/Products.HempChips.asp


 

 

 

 

Soft 50 gr Konoplja za 
gnezda glodalce in ptice iz 

100% naravnih vlaken 
konoplje.Mehka in nežna 

vlakna konoplje ščitijo 
glodalce in ptice pred 

prepihi in jim zagotovi 
toploto. Z konopljo gnezda 

ohranijo dlje časa suha brez 
slabih vonjav. Tej materiali 

so identični naravi 
materialom, ki jih 

uporabljajo divje živali v 
naravi za izdelavo gnezd. 

 
48 L  

 
Stelja za kletke 
malih domačih 

živali kot so: zajci, 
hrčki, Indijski 
prašički, ptice, 

mačka,…Malim 
živalim ponuja 
čistočo zraka in 

udobje, saj 
konopljena vlakna 

odlično vpija 
vlago in slab vonj 

 

 
12 L 

 

    

 

''Srečen plazilec'' 
Konopljena 

stelja za plazilce, 
hrčke, zajce, 

konje… iz 100% 
naravnih 

materialov 
''ekološko lubje'' 
brez kemijskih 
postopkov ali 

dodatkov 
 

HEMPFLAX…podjetje na Nizozemskem s certifikatom in znakom organske kakovosti 
produktov 

 KONOPLJA; najbolj dragocen, odličen in mnogostranski RESURS poznan človeku 
 

 

Odličen proizvod iz 
naravno čistega olja 

konoplje. Hoof 
(kopito) oil daje 

koristne in ekstenzivne 
efekte na kopita in 

rogove vseh 
kopitarjev. Prepreči 
vnetja in lomljenje 

kopit, rogov in 
snemanje podkev.  

Olje za usnje: za 
optimalno vzdrževanje 

in nepropustnost 
artiklov iz usnja, kot 

so: sedlo, konjske 
opreme, škornji, 

torbe,… Leather olje 
je narejeno le iz čistih, 

naravnih olj med 
katerimi je glavna 

sestavina konopljeno 
olje. 

 

MEDICINA IN ZDRAVILA 
 

Zapisi uporabe konoplje v medicinske namene segajo 2000 let p.n.š., en traktat kitajske 
farmakopeje. O njenih zdravilnih učinkih beremo v najstarejših zdravstvenih zapisih. Številni 
znanstveni preizkusi in izkušnje dokazujejo učinkovite rezultate na različnih področjih kjer so 
jo aplicirali; Astma, Aids, Rakasta obolenja in kemoterapija, Alergije; Nevro-dermatitis, 
Depresija, Alzheimer, Multipleksna skleroza, bolečine mišic, pri izgubi koordinacije gibov, 
slabosti, tresenju, govornim težavam, Glaucom-u, Epilepsiji, Migreni, Krč-em, 
Arteriosklerozi, Oslovski kašelj, Odvisnost od alkohola in opiatov, Prebavne motnje,…Na 
podlagi izsledkov so razvili sintetično zdravilo MARINOL, ki je pokazal pozitivne učinke pri 
zdravljenju nekaterih bolezni. Ima zelo podobne učinke kot konoplja in je zasnovan kot njeno 
nadomestilo, saj je sintetična oblika čistega kanabinoida v obliki tablet. 
 

 

Vzglavnik iz konoplje podjetja HempFlex: narejen iz 100% vlaken konoplje, katerega so 
obogatili z dišavnicami in pomembnimi olji za aroma terapijo (za yogo, telovadbo, počitek, 
spanje, masaže,…). HempMat je razpoložljiv v treh različnih  dišavah: Soothing 
(pomirjevalo) - Lavanda, Clearing (očiščevalni) – Eukaliptus in Poprova Meta in Romantic 
(romantičen) – Vrtnica in Ylang - Ylang 
Vzglavnik zagotavlja mirno spanje saj ima visok moč vpijanja.    

 



 

 

 
 

BLACK 5 mg  YELLOW 2,5 mg RED 10 mg  

 

Antični in 
sedanji 

MARINOL: 
Nekaj 

proizvajalcev 
je leta 1906 

resnično 
vključilo 

Cannabis v 
njihove 

produkte 
 

 

 

 
VIR: Schley M, Legler A, Skopp 

G, Schmelz M, Konrad C, 
Rukwied R; Delta-9-THC 

terapija za lajšanje bolečin pri 
mišičnemu revmatizmu  

 
Cigareti s konopljo za različne 

farmacevtske namene 

 

Fotografija 
je bila 

prejeta iz 
publikacije 
združenih 
narodov 
“uradno 

poročilo o 
narkotikih” 
vol.3, No.:1, 

Jan. leta 
1951 

*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 
 

 

    
SATIVEX vsebuje aktivne sestavine marihuane(THC) 

 

Raziskave so pokazale, da zdravilo SATIVEX zmanjšuje bolečine pri bolnikih pri (MS) 
Razvit pri podjetju GW Farmacevt, Sativex je v celoti rastlinski izvleček konoplje v medicinske 
namene za lajšanje znakov multipleksne skleroze(MS) in zdravljenje težkih nevropatičnih bolečin 

(katere so pogosto kronične). Nevropatične bolečine nastanejo, ko nevron v možganih ali ko 
periferen živčni sistem postane pre-občutljiv in s tem povzroči abnormalne ali podaljšane impulze. 

Vzrokov za nevropatične bolečine je veliko med katere spadajo: rakasta obolenja, multipleksna 
skleroza, mišični revmatizem oz. sindrom kronične bolezni - Fantomski Ud(to je občutek bolečine v 

odrezanem udu), Sladkornih bolnikih, Nevropatih(živčnih bolnikih), Axenov refleks(huda 
prizadetost katera bolniku onemogoča izravnavo glave),… 

 

Podjetje Bayer ima izključno pravico za prodajo v U.K. od leta 2005 z opcijo razširitev 
prodaje po Evropi in Svetu vse do Kanade! 

 

Za zdravljenje slabosti in bljuvanja, kateri so najpogosteje povezani z Kemoterapijo in pri 
bolnikih, ki se niso primerno odzvali na druga zdravila proti bljuvanju. 

 

  

 



 

 

NABILONE & BEDROCAN(Sintetična 
oblika Cannabinoida) z farmacevtskimi 

znaki podobni marihuani; Ima 
kompleksen učinek na CNS saj zajema 

spremembo mentalnega stanja pri 
duševnih boleznih kot so: euforija(vedro 
razpoloženje), psihoza, panika, paranoja, 

strah, vroči želji, hrepenenju, multipli 
sklerozi,itd…in ima zato veliko možnost 
zlorabe. Toleranca kot učinek, kateri je 
preklicljiv, ima hiter razvoj. Ta droga je 
namenjena bolnikom, ki se niso primerno 

odzvali na druga zdravila. 

 

 
 

ZLATA LETA KONOPLJE V MEDICINI…v zelo kratkem času bo splošna raba sestavin 
medicinske konoplje uporabljena v zdravstvene namene kot je to danes Aspirin. Lahko rečemo, 
da 100 let med 1837 in 1937 so bili resnično zlata leta konoplje v medicini. Sestrski Muzej lahko 
dokumentira uporabo preko 600 zaščitenih znamk medicinskih produktov iz konoplje iz pred 
leta 1937. Kratek čas so zdravniki na zahodu uporabljali konopljo za veliko manjših bolezni in 
bolečin, večino od obdobja Galen (129 – 200 – 216…prominenten, starodaven Grški zdravnik, 
katerega teorije so dominirale medicinsko vedenje 1300 let), vendar ko se je O'Shaughnessy 
(Škotski zdravnik, kateri je svoj kratek čas preživel v Indiji in se učil o konoplji od lokalnih 
Mohammedan in Hindu zdravnikov) vrnil iz Bengal-a leta 1839 in objavil svoja odkritja, je 
zahodni svet začel dajati pozornost na uporabo konoplje. V tistem času , ko je zahodna medicina 
imela nekaj zanesljivih drog, je bil tu analgesic-blažilo, sedativ-pomirjevalo in proti krčem vse v 
enem. Najboljše od vsega je, da ima zelo nizko razmerje toksin(do danes nihče ni umrl zaradi 
uporabe konoplje) in lahko raste skoraj povsod v komercialnih količinah. Razumljiv razlog, 
zakaj je Cannabis Indica ali Medicinska Marihuana kmalu postala neizogibni del zahodne 
medicine. Dejstvo je, da se je razširila vsepovsod po zahodu  kakor divji ogenj… 
 

Strokovnjaki ugotavljajo uporabnost opojne konoplje predvsem pri lajšanju težko ozdravljivih 
bolezni in stranskih učinkov močnih sintetičnih zdravil, ki spremljajo zdravljenje takih 
bolezni. Poleg tega pri takih bolnikih vzbuja željo po hrani, blaži krče in lajša bolečine ter 
predstavlja eno najbolj varnih in poceni zdravstvenih sredstev, ki nima stranskih učinkov. 
Kakovostne sestavine olja Konoplje idealno podpirajo tvorbo novih celic v človeškem telesu 
ter tako pripomorejo k ohranjanju in krepitvi imunskega sistema. 
 

 

 

 

Smokeless Freedom 
Vaporize your herbs 



 

     
           Medicinska 

 
 tinktura iz  

 
Cannabis  

 
Sative L. 

 

 

Eden od 600 
produktov iz 

Cannabis 
Sative v 

medicinske 
namene iz 

pred leta 1937 

Produkt iz 
Cannabis 

Sative od leta 
1837 – 1937; 
Zlata doba 

uporabe 
konoplje v 
medicinske 

namene 

SPOLNO DRAŽILO 
- Po slovarju 

definirana kot 
''droga, ki zbudi 

seksualni 
instinkt ali 

razburi 
seksualne 
impulze''… 

V antični knjigi o 
Cannabisu je 

zbranih več kot 
600 produktov iz 

Cannabisa v 
medicini, odličen 
vir za antičnega 

Cannabis 
zbiratelja 

Marijuana &Medicina:svetovni izlet zdravilnosti in vizionarska moč konoplje Autor: Cristian Ratsch 
 

Gama linolna in omega 3 steridna kislina, ki ju vsebuje Cannabis, v telesu opravlja številne 
naloge kot npr.: ravnovesje hormonov, uravnavanje funkcij živčevja in mišic ter krvnega 
pritiska. Stres in napačen način prehranjevanja pogosto povzročata pomanjkanje nekaterih 
nujno potrebnih snovi, katerih posledica so različni bolezenski procesi. 
V 19. stoletju je bil Cannabis v Ameriki najpogosteje uporabljeno sredstvo proti bolečinam  
(za želodec, pomirjevala, sirupe za kašelj, cigarete za zdravljenje astme, obliže za kurja očesa 
in veterinarska zdravila, ipd.) – vse dokler Američani zdravilne rastline niso zlorabili za 
drogo. Cannabis so razglasili za državnega sovražnika številka ena in tako je eno od 
farmacevtskih podjetij podprlo in financiralo kampanjo proti drogam z namenom, da bi njihov 
lastni produkt ' Aspirin ' dosegel boljšo prodajo. Leta 1938 so ZDA prepovedale gojenje vseh 
vrst konoplje. Ko se je prepovedi pridružila še večina zahodnoevropskih držav, je 
farmacevtska uporaba konoplje dokončno zamrla. 
 

1890; Osebni psihiater Kraljice Viktorije J. R. Reynolds je leta 1890 
Konopljo opisal kot najdragocenejšo zdravilo, ki ga imamo v lasti. Istega 

leta je uporabo Konoplje opisal kot idealno za zdravljenje senilne 
nespečnosti, alkoholnega delirijija, nevralgije(bolečine v živcu), migrene, 

spastične paralize, krčem, nemiru,… Kraljici Viktoriji je predpisoval 
Konopljeno tinkturo in medicinske jointe za menstrualne krče. 

Konopljeno tinkturo in izvleček iz smole je bilo mogoče dobiti že leta 
1864 na Oxford-ovi ulici od Petra Squire in v vele-prodaji leta 1871 

preko združenja lekarnarjev. Kemični izvleček so poimenovali 
(Cannabene, Cannabin tannin, cannabinnene, itd.) konopljen, 

konoplen,…vendar niso vedeli katera, če jo je kaj bilo, je bila ''aktivna 
sestavina'' Cannabinol vse do leta 1895, preden so jo izolirali. THC niso 

izolirali do leta 1964. 

  

 
Steklenica Dr. H. James “ 

Cannabis Indica” 
Medicinska steklenica je 

vsebovala konopljeno 
tinkturo, preden so začeli 

njeno ime mešati z 
marihuano, 1880 - 1980 

*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 
 



 
Sirup za kašelj in prehlad za 

odrasle ter za krúp(davica žrela) 
in oslovski kašelj za otroke 

 
Raztopljive želatinaste tablete 

z izvlečkom kvalitetne Cannabis 
Indica 

 
Razni sirupi in naravna 

zdravila za otroke in odrasle z 
izvlečki konoplje… 

*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 
 

O njenih učinkih je bilo objavljenih na stotine strokovnih člankov. Sodobne dileme pri 
uporabi konoplje v medicinske namene pa so povezane z dejstvom, da intenzivne raziskave 
potekajo šele zadnjih nekaj let. V Evropi, kjer se resneje ukvarjajo z njeno uporabo v 
medicini, že nekaj časa oblikujejo enotna merila, ki naj bi zagotovila vzgojo neoporečne 
konoplje. Gre za konopljo, ki bi bila namenjena izključno bolnikom in sicer kot vsa druga 
predpisana zdravila. 
 

 

 
Foto: Mitch Feinberg   

 
 
 
 

 

 

Možgani so lastna marihuana; December 2004; Znanstvem 
Ameriški Magazin; napisal Roger A. Nicoll in Bradley E. Alger; 
Marihuana je droga z zelo mešano zgodovino. Omenite jo eni 
osebi, ta bi spregledala njene lastnosti…. Drugemu pomeni 

sprostitev. Še vedno pa marihuana veliko pacientom, ki trpijo za 
rakastimi obolenji pomeni upanje, saj olajša bolečine in krepi 
apetit pri kemoterapiji, saj ta povzroča slabost, izčrpanost in 
kronične bolečine. Ta droga je vse to in še veliko več! Je tudi 

nekaj zelo familjarnega za vse, če tudi jo poznajo ali ne. Vsakdo 
od nas goji svojo obliko droge, ne glede na to kakšna so 

njegova rekreacijska nagnjenja ali kar nas politika uči. To pa 
zato, ker možgani ustvarijo lastno marihuano, naravno 

sestavino imenovano endocannabinoids (kasneje rastlina pod 
formalnim imenom, Cannabis Sativa L.). Nedavna študija na 

podlagi endocannabinoids je pripeljala do razburljivih odkritij. 
Med preiskavo te substance, so znanstveniki izpostavili 

popolnoma nov signalni sistem v možganih: kako živčne celice 
komunicirajo, kar ni bilo možno predvideti pred 15 leti. Popolno 

razumevanje tega signalnega sistema ima lahko daljnosežno 
vpletenost oz. globlji pomen. Detajli, ki so se pojavili kot oporni 

ključ za različne postopke zdravljenja za; strah, bolečine, 
slabosti,,obesity (debelost), možganske poškodbe in veliko 

drugih bolezenskih problemov. Konec koncev bi takšni 
postopki zdravljenja morali bili narejeni po meri, tako da bolniki 

ne začnejo nezaželjene stranske učinke, ki jih proizvede 
marihuana sama po sebi. 

 

 
 



Izpostaviti velja tudi njen pomen na zdravstvenem področju. Ta postaja po odkritju 
receptorjev za kanabinoide v organih in možganih tako človeških kot živalskih, vedno večji.  
 

V Sloveniji uporaba konoplje v medicinske namene za zdaj ni mogoča, ker zakon to ne 
dopušča. Program se ne ukvarja posebej z uporabo konoplje, temveč je osredotočen na 
področje trdih drog in opiatov. V začetku leta 2002 je Urad za droge v skladu s priporočili 
Komisije vlade RS za droge predlagal nov osnutek nacionalnega programa, v katerem je 
uporaba konoplje v medicinske namene opredeljena kot področje, ki ga je treba še raziskati. 
V Švici in nekaterih članicah Evropske unije ( Nizozemska, Velika Britanija, Belgija, 
Nemčija, Avstrija,…) so že dekriminalizirali uporabo konoplje v medicinske namene. V 
nekaterih drugih članicah razprava o tem še poteka.  
Strokovnjaki za zdravje že desetletja opozarjajo na potrebe po nenasičenih maščobah v 
prehrani in predvsem po maščobnih kislinah imenovanih linolna ( omega 6 ) in linolenska ( 
omega 3 ). Konopljeno seme je pravo bogastvo teh hranil! 
 

ZDRAVA PREHRANA 
 

Prehrambeno fiziološko vrednost rastline Cannabis je komaj mogoče prekositi! 
Ponovno odkritje konoplje kot hranilo ni le nujno in dokazano napredno do zdravja ampak 
okusen dodatek k moderni kuhinji. Z zdravo prehrano z vsemi nujno potrebnimi amino in 
maščobnimi kislinami, brez holesterola,…je dovolj dober razlog za narediti kak korak nazaj 
in razmisliti na tisoč let staro človeško kulturo in tradicijo pri gojenju konoplje. Trenutno je 
konopljeno olje dva do tri krat dražje od Lanenega olja, vendar je veliko uporabnejše zaradi 
svojega žlahtnega okusa, kot denimo v konopljenem siru ali konopljenem hamburgerju. 
Nekateri analitiki predvidevajo, da bi postalo konopljeno olje dostopno kot koruzno olje, če bi 
bila pridelava konoplje dovoljena v ZDA. Največja ovira pri trženju izdelkov iz konopljenih 
semen je vladna zahteva za sterilizacijo semen, kar pa zmanjša njihovo svežino in 
prehrambeno vrednost.  
Ponovno odkritje zdravja in zdrave prehrane z uživanjem konoplje je odgovor na veliko 
bolezni današnjega časa, saj kompozicija amino kislin v konopljenih semenih je podobna tisti 
v človeškem telesu in ta je dragocen za naš metabolizem. Ljudem z alergijami 
(neurodermatitis,… ), konoplja ponuja možnosti za boljše počutje saj je dejansko brez 
“Glutena” in jo uporabljajo pri posebnih dietah. Konopljena semena iz kontroliranih organsko 
pridelanih plantažah pazljivo stiskajo tako, da se vse potrebne komponente ohranijo. Tako 
olje priporočajo uživati surovo ( saj ima slasten oreškast okus idealen za solate in hladne jedi ) 
saj le tako ohrani vse bistvene sestavine, ki se pri segrevanju olja uničijo. 
Konopljeno olje človeško telo brez težav absorbira in pripomore k gradnji zalog proteinov, ki 
so pomembni za imunski sistem (globuli ), kateri so koristni pri boju bolezni kot so AIDS in 
rakasta obolenja. Saj perfektno zdrav imunski sistem lahko najde oz. izsledi rakaste celice, 
premaga njihovo tvorbo in okrepi telo proti tumorskim tvorbam. 
Konopljeno seme je uporabno pri proizvodnji: testenin, kruha, palačink, sladoleda, sira, raznih 
namazov, brezalkoholne in alkoholne pijače, čips-a, čokolade, müslli,….uporabljamo ga pa 
tudi za krmo živali. Kmeti so v srednjem veku zelo hvalili konopljeno hrano. V tistih časih so 
konopljena semena uporabljali za ovseno kašo in maslo.  
 

Nekaj živil, ki jih najdete na tržišču in vsebujejo ekstrakt konoplje (slike so simbolične za lažjo predstavo) 

 
Energetski napitki, čokolada in gumijasti 

bomboni z okusom konoplje    

http://www.trend-center.com/products/drinks/24011


 
Piva…z okusom konoplje   

 
Peneče vino 

 
Belo vino 

 
Rose vino 

 
              Žganje 

 
 

Žganje 
 

Nekaj živil, ki jih najdete na tržišču in vsebujejo konopljene delce kot npr.: moko, semena, začimbe,… 

 
 

 

 

Organska hrana z 
konopljenimi semeni, 
sojo, riževimi krispiji, 
ovsom, moko rjavega 
riža, ekstrakt 
ječmenovega slada, 
evaporiran juice 
trsja… *400 mg 
Omega-3/obr. 
*veliko vlaknin 
*malo natrija 
*100% organsko 

Organske tablice z 
konopljenimi semeni, 
rozinami, kosmiči, itd. 

Mešanica za domače 
čokoladne kocke; 
hitro in enostavno 

2003 zlata nagrada za 
okus; (Internacionalni 
inštitut kvalitete) in … 

…2004 nagrada za naj-    
boljši okus (Ameriški 
inštitut kulinarike) 

 

 
NAVADEN 

 
ČOKOLADNA 

 
VANILIJA 

 

Živeti žetev; Originalno konopljeno mleko 
Kremasta ne-mlečna pijača slastno-

orehovega okusa narejenega iz luščenih 
semen konoplje…pijača zagotovi pomembno 
ravnotežje hranljivih snovi kot so; Omega-3 

in omega-6(pomembne maščobe 
kisline,katere ohranijo zdravo srce, bister 

razum, čvrst imunski sistem, kalcij, vitamine 
B-kompleksa, D, E, A, minerale itd.…Je tudi 
odlična alternativa za sojino mleko  in druge 

mlečne izdelke) 
 

 

Monitoba Harvest Company Hempola Company VerSativa Company 
 

http://www.globalhempstore.com/hemp-food/natures-path-hemp-bars.html
http://www.globalhempstore.com/hemp-food/natures-path-hemp-brownie.html
http://www.globalhempstore.com/hemp-food/natures-path-hemp-cereal.html
http://www.globalhempstore.com/hemp-food/living-harvest-original-hemp-milk-32.html
http://www.globalhempstore.com/hemp-food/living-harvest-chocolate-hemp-milk-32.html
http://www.globalhempstore.com/hemp-food/living-harvest-vanilla-hemp-milk-32.html


 
 

 

  

 

Nutiva je Ameriška vodilna 
zaščitna znamka za zdravo 

prehrano. Odkrite 
Nutivine slastne z 

certifikatom opremljene 
organske proteine 

konopljenega olja, pudra, 
olupljenih semen konoplje, 

proteinske tablice, 
organskega nerafiniranega 

deviškega kokosovega 
olja,… 

 

                                                                                                             

Certifikat 
organskega 

porekla, 
Omega-3 
maščobne 

kisline, surove 
proteine, 
inulin,… 

Slasten organsko-proteinski napitek z mešanimi okusi (lahko nadomesti obrok ali malico). Ne vsebuje 
mlečnih izdelkov, glutena ali laktoze; 

*Jagodičevje in proteini Brazilskih oreščkov,… 
*Jagode, granatno jabolko, češnje,… 

*Organska čokolada, brez kofeina, okus oreščkov,… 
 
 

 
Konopljena semena, konopljeno olje, 

solatni dresing, pasja hrana, piškoti,… 

 Jedilna 
konopljena semena, ena od najbolj 

popolnih proteinsko-rastlinskih virov Konopljen kruh 
*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 

 

MASLO iz semen konoplje  

Hanf & natur je 
največji proizvajalec 
živil in kozmetike iz 
konoplje v Evropi. 
Njihovi produkti so 

prevedeni v 6 jezikov. 
Podjetje ima 

Certifikat BIOLAND-
a saj gojijo konopljo v 

Nemčiji na ekološki 
osnovi, tako živilo ima 

visoko hranljivo 
vrednost in ekološke 

vrednote. 
 

Konopljena semena ne vsebujejo nikakršnih strupenih snovi, kot jih recimo vsebujejo semena 
bombaža, soje ali repe. Tako lahko konopljena semena zaužijemo surova. Konopljeno olje iz 
konopljenih semen ni potrebno pasterizirati ali rafinirati. Konopljeno seme ne vsebuje Delta-
D-Tetrahydrocannabinol-a ( THC ) 
 

http://www.globalhempstore.com/hemp-food/nutiva-hemp-protein-powder.html
http://www.globalhempstore.com/hemp-food/nutiva-hemp-seed-oil.html
http://www.globalhempstore.com/hemp-food/nutiva-organic-coconut-oil-29.html
http://www.globalhempstore.com/hemp-food/nutiva-shelled-hempseed.html
http://www.globalhempstore.com/hemp-food/nutiva-amazon-acai-hemp-shake.html
http://www.globalhempstore.com/hemp-food/nutiva-amazon-acai-hemp-shake.html
http://www.globalhempstore.com/hemp-food/nutiva-amazon-acai-hemp-shake-packet.html
http://www.globalhempstore.com/hemp-food/nutiva-berry-pomegranate-hemp-shake.html
http://www.globalhempstore.com/hemp-food/nutiva-berry-pomegranate-hemp-shake-packet.html
http://www.globalhempstore.com/hemp-food/nutiva-chocolate-hemp-shake.html
http://www.globalhempstore.com/hemp-food/nutiva-chocolate-hemp-shake-packet.html


   

 
 

Piškotki za vašega 
ljubljenčka z malo 
maščob(idealni za 
treninge) in visoko 

prehrambeno 
vrednost so naraven 
prigrizek. Ima proti 

vnetljive lastnosti in 
sposobnost 

stimuliranja zdravja  

Narejeni iz organsko pridelanih jedilnih semen konoplje. Obogateni z GLA(Gama 
linolna kislina), visokimi proteini in kvalitetnimi vlakni so tej piškoti za pse odlično 
dopolnilo za normalno pasjo dieto. Vsebujejo najnujnejše maščobne kisline, katere 

pomagajo ohranjati zdravo dlako, sklepe, nohte(kremplje), zmanjša možnosti vnetja 
kože in dvigne odpornost imunskega sistema 

 

KOZMETIKA 
 

Večina kozmetičnih proizvodov in artiklov za osebno nego so trenutno derivati iz Nafte; to pa 
pomeni dve stvari: prvo, da je naša koža neprestano v stiku z kemičnimi snovmi, ki izvirajo iz 
fosilov ogljikovega-dioksida in drugo, da se vse te snovi razširijo po morjih in oceanih in tako 
onesnažujejo planet nepreklicno! 
Olje Konoplje ( pridobljeno iz hladno stisnjenih semen, torej brez kakršne koli psiho-aktivne 
lastnosti) je naraven produkt, ki ima optimalno kombinacijo nenasičenih maščobnih kislin  
( omega 3 in 6 ) ( preko 70% ), bogastvo vitaminov ( A, B1, B2, B3, B6, C, D in E ), idealno 
sestavo proteinov ( 65% ) in vse pomembne mineralne ter aromatske snovi, ogljikove hidrate 
in klorofile, kar ga naredi idealnega za kozmetiko. Olje predstavlja izjemno blažilno sredstvo 
za kožo in lasišče, kar je v industriji izdelkov za osebno nego odprlo vrata konopljenim 
masažnim oljem, mazilom, izdelkom za nego ustnic, krem za telo, šamponom, mleka za 
čiščenje,…  
Izdelki imajo hidratantne in anti-oksidantne lastnosti tako, da je idealno za nego poškodovane, 
občutljive in izsušene kože ter za nego opeklin in lažjih kožnih obolenj. Aktivne snovi vašo 
kožo učinkovito varujejo pred vplivi onesnaženega okolja in jo nahranijo s snovmi, ki jih 
koža vsakodnevno najbolj potrebuje. 
Zadnjih nekaj let smo priča bliskovitemu preskoku koncepta sodobne industrijske konoplje in 
njene masovne uporabe. Fizična prisotnost konopljenih izdelkov kot so oblačila, papir, 
gradbeni materiali in izdelki na temelju konopljenega olja, so pustili močan pečat na 
kolektivni zavesti, morda celo bolj kot spoznanje o konopljenem pomenu v zgodovini. 
 

NEKAJ PRIMEROV KOZMETIKE S KONOPLJO, KI JIH NAJDETE NA SVETOVNEM TRŽIŠČU 

 
Konopljeno olje Canada Inc. je 

masovni proizvajalec in 
pridelovalec hladno stisnjenega 

olja konoplje, katero prodajajo pod 
zaščiteno trgovsko znamko ''Prairie 
Emerald Oil''. To olje lahko kupite 
tudi v obliki želatinastih kapsul ali 

na debelo 

 
Materiali: Loofah, 

Bombaž in Konoplja  

 
To je Britansko podjetje ''The Body 
Shop'', ki se ukvarja z kozmetiko in 

toaletnim priborom, je svoje 
zaščitno trgovsko znamko zgradila 

na skrbi za okolje. Leta 2004 so 
odprli prvi od 250 novih trgovin po 

celem svetu 
 

Nekaj primerov Francoske kozmetične linije iz Konoplje ''CHANVRE'' 

http://www.thehempshop.co.uk/pages/product_pop.php?prod_id=28##


 
Energijski geli za tuš Toaletna voda Masažna olja  

Aroma terapija 
 

Nekaj primerkov Nemške kozmetične hiše '' The Hemp line '' Naravna kozmetika 

      
*Cvetlična 
oljna kopel 

*Mandljeva 
oljna kopel 

*Gel za tuš 
AVOKADO 

*Gel za tuš 
POMARANČA 

*Masažno 
olje/anti-stres 

*Masažno 
olje/Erotik 

 

 
Kolekcija za telo, gel 

za tuš, samo-
zagorelost,  peeling, 

hladilni gel,… 

   

Je najgloblja sorta barve iz različnih sort rastlin. HEMPZ barva ima največjo vsebnost 
revolucionarne rastlinske formule obogatene z čistim oljem konoplje in izvlečkov ter izvlečkov 
temne barve, potencirane za globok, naraven izgled, visoko zaščito ter zdravo polt. 

 

Konoplja sodi danes ob alkoholu in tobaku med najbolj razširjene droge na svetu. 
Je droga, ki učinkuje predvsem na možgane, natančneje na višje možganske centre, ki 
nadzirajo zavest. Receptorji, na katere vpliva, so v glavnem v delu možganov imenovanem 
HIPOKAMPUS. Sprejema dojemanje bolečin in lakote ter vpliva na počutje in nadzor mišic. 
Njeni uporabniki večina poročajo o ugodnih počutjih, zato je njena občasna uporaba tudi tako 
razširjena. Nekaterim pa marihuana povzroči nelagodje in slabo počutje. Učinek je odvisen od 
človeka samega ( temperatura, fizična osnova, počutje ) in okolje v katerem živi in drogo 
uporablja.  
Izročilo pravi, da so jo indijski sveti možje uživali za “ pomiritev živalskih duhov ”, kar z 
drugimi besedami pomeni za zmanjšanje spolnega nagona.  
Nasprotno je med novimi uživalci na glasu kot spolno dražilo. 
Medtem ko mnogi menijo, marihuana povzroči izgubo volje do dela ( sindrom 
nemotiviranosti ), jo npr. na Jamajki kadijo ob odmorih, podobno kot pri nas v pisarnah ali 
tovarnah pijejo kavo. 
V Indiji jo jemljejo kot pomagalo za meditacijo ali jasnejše mišljenje, zahodna družba pa je 
prepričana, da razkraja spomin in mišljenje. 
Nekatere od omenjenih razlik verjetno nastajajo zaradi različnih pričakovanj uživalcev in 
zaradi različnih okoliščin uživanja droge, druge pa zaradi različnih količin in načinov 
jemanja. 
Kljub temu je zmeda še vedno velika in tudi znanstveniki težko ločijo kaj je res in kaj ne! 

http://www.globalhempstore.com/body-care/hempz-cool-hydro-bronzer.html
http://www.globalhempstore.com/body-care/hempz-sun-burn-relief.html
http://www.flashback.de/shop/CHANVRE-Man-8745.html�
http://www.flashback.de/shop/DREAM-WELL-8741.html�


Na podlagi predstavljenih podatkov je mogoče sklepati, da v konoplji ne smemo videti samo 
sporne droge ( zlasti pa ne droge, ki bi bila sama po sebi smrtonosna ), ampak mnogostransko 
uporabno rastlino, ki ima za seboj dolgo in pomembno zgodovino služenja človeštvu. 
Rastlino z njenimi dali in sestavinami lahko uporabimo pri več kot 100.000 izdelkih na skoraj 
vseh industrijskih področjih.  
 

Pridelava in predelava industrijske konoplje v svetu doživlja renesanso! 
 

Druga stran…to je tista, ki jo napada, na vse omenjeno samo zamahne z roko in njene 
prednosti preprosti ignorira, če jih seveda sploh pozna in je o njih pripravljena razmišljati. 
Svoje napade opravičuje z dejstvom, da lahko dele ene sorte konoplje in njene izvlečke 
uporabimo kot mamilo. Ko govorimo o vsebnosti THC – ja pa je potrebno poudariti, da delta 
9 – tetrahidrokanabinol vsebujejo vse znane sorte konoplje in, da je vendar t. i. 
INDUSTRIJSKA KONOPLJA ( navadna ali prava konoplja, Sativa L. ) povsem neuporabna 
za opojne namene, saj ga ( THC - ja ) vsebuje na eni strani premalo, na drugi strani pa preveč 
( CBD – ja ), to je drugi alkaloid, ki znižuje učinke THC – ja in povzroči prej bruhanje in 
glavobol kot pa omamo! 
   
Kaj je navadna oz. industrijska konoplja? 
Pod to definicijo  poimenujejo različne sorte Cannabis Sativa L. pridelane za industrijske in 
poljedelske namene. Ime vas ne sme motiti, čeprav je govora o Cannabis Sativa je veliko 
bistvenih razlik z drugimi sortami uporabljene za farmacevtske ali rekreacijske namene ( na 
kratko: industrijska konoplja ni marihuana!). Industrijska konoplja in marihuana sta drugačni 
in ju znanstveno tudi pridelujejo na drugačen način! 
 
Konoplja je sestavljena iz: 

10 % korenin 15 – 20 % listje 
60 – 70 % veje 

in stebla 
5 – 15 % semen 

Kemijsko: 90 % celuloza ostalo je lignin 
 

NEKAJ DRUGIH IZDELKOV IZ NAVADNE OZ. INDUSTRIJSKE KONOPLJE! 

 
 

Kašaste lesene zrnate 
kroglice, kašaste 

konopljene lesene zrnate 
kroglice in konopljene 
lesene zrnate kroglice, 

ročno delo. 

 
Veliko artiklov narejenih iz 

konoplje začnejo rezati na male 
vejice kakor je razvidno iz druge 
steklenice na desni. Na desni je 
surovo zmešana pulpa za deske. 

Leva steklenica vsebuje fino 
pulpo za papir in kroglice za 

kurjavo. Druga steklenica z leve 
vsebuje pulpo iz lesenih kroglic 

za kurjavo. 

 
 
 

Semena konoplje, deviško 
hladno stisnjeno olje iz 

konopljenih semen in zrnate 
kroglice brez pulpe. 

   
Higienski vložki EKO plastika Hemp Nintendo Wii 



 
 

Obliži za trde in mehke 
žulje, kurja očesa, vnetja 

rok in nog,…43% 
kvalitetnega izvlečka 

Cannabis Indica, 
enostavna uporaba 

 

 
 

Orodje za čiščenje in strganje 
iz konopljenega muzeja. Levo, 
strgača za volno; center, dolg 

nazobčan (hetchel); desno, 
kita iz očiščene konoplje. 

 

 
Knjiga: zgodovina konopljene 
industrije v Kentucky, James 

Hopkins 
V smeri urinega kazalca: Knjiga, 
rokavice iz konoplje, pentlja za 

lase iz konoplje, krpa iz konoplje 
za pomivanje, kosi konopljenega 

blaga in konopljena ščetka za 
pranje. 

*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje ) in fotograf Bill Bridges 
 

 
EKO izdelki iz 100% vlaken konoplje 

 

 
EKO stol EKO svečke za ušesa EKO posodice 

 
 
 
 
 



Amarah K. Gabriel ( Green Goddess Produkcija ) 
*vir slik in podatkov; “Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje in religije); fotograf Bill 
Bridges 
Jezus in sveto zdravilno zelišče. 
Spiritualno prijateljstvo med človekom in konopljo sega deset tisoč let nazaj.  
Jezus je povedal vse z besedami: ''Dajte Cesarju kar je Cesarjevega in Bogu kar je Božje.'' 
V soglasju z Biblijo, je bila rastlina ustvarjena od Boga in je bila dana ljudstvu od Boga. 
Rastlina Konoplja, ki obrodi seme ni bila dana Cesarju ali vladi, ampak ljudem kot vračilo 
k Bogu''. V soglasju z Biblijo iz Konopljenega papirja, ki je shranjena v( Hemp 
U.S.A.)muzeju, ILUSTRIRANA BIBLIJA: Z VEČ KOT TISOČ GRAFIK. 1843. J.S. 
REDFIELD, Clinton Hall. 
New York; Prva knjiga o Mojzesu, imenovana IZVOR / NASTANEK ali GENEZA, 
poglavje I, verz 11 in 12 opisujejo poreklo konoplje in Biblijsko verzijo ustvaritve, čeprav 
29. verz, I. poglavja opisuje darovanje rastline:   
''11 in bog je rekel; pustite, da zemlja obrodi zelišče, zelišče obrodi semena 
kakor sadno drevo obrodi sadeže svoje sorte, čigar seme je sama po sebi na 
zemlji: in tako je bilo!       
12 In zemlja je obrodila zelišče in zelišče je obrodilo seme svoje sorte kakor 
drevo je obrodilo sadež, čigar seme je bilo samo po sebi, navsezadnje svoje 
sorte: in Bog je videl, da je to bilo dobro… 
29 in Bog je rekel; glej, jaz sem vam dal zelišče, ki obrodi semena, kateri je v 
osnovi obraz zemlje kakor vsako drevo v katerem je sadež, sadež ki prinaša 
seme; tebi naj bo slastno. 
30  In za vsako surovino na zemlji in za vsako ptico na nebu in za vse, kar se 
plazi po zemlji, tam kjer je življenje, bom dal vsako zeleno zelišče za poslastico: 
in tako je bilo.         
31 In Bog je videl vse kar je ustvaril: in zapazil, da je bilo zelo dobro.'' 
 

 

 

Knjiga za recepte Zvezek za risanje Dnevnik 
 

 



KENTUCKY 

 
Slika upodablja polje tobaka in konoplje; Kentucky 

 
Kmetje režejo konopljo; Lexington 

 
Polje tobaka; Kentucky 

 
Rezalci konoplje; Lexington 

 
Trenje konoplje iz leta 1800; Kentucky 

 
1903 U.S.A. Letna knjiga prikazuje, da konoplja raste v 

Gridley (Califirnia) čez 3m visoko. Z spoštovanjem 
John Dvorak, [www.hempology.org]  

 
Polje konoplje; Kentucky 

  
 



 
*Philadelphia  Commercial Museum Collection & Kentucky society Collection (muzeja trgovske kolekcije 
v Philadelphiji in družbena kolekcija; Kentucky) 
Z mikalnikom razčesavajo konopljo; Versail, Kentucky 1920. Hemp ali Cannabis (Konoplja) so v Kentucky-ju 
prvič gojili leta 1775. Produkcija v Ketucky-ju je bila najširša v U. S., vrhunec pa je dosegla leta 1850 z 
produkcijo 40,000 ton, v vrednosti 5,000,000 dolarjev. Veliko število tovarn je izdelovalo močne vrvice-
sukance(Twine), vrvi(Rope), zasmoljene kodelje za mašit špranje na prodajanih ladjah in bombažne vreče.  
Pridelek upade leta 1890 zaradi povečanega povpraševanja po tobaku in konkurence po uvozu konoplje iz 
Philippines (Filipinov), čeprav konoplja ostaja najširši denarni zaslužek za pridelek vse do leta 1915. Leta 1941, 
ko je zvezdna vlada videla možno pomanjkanje manilske (konopljene) vrvi iz Filipinov. Kmetje so bili ponovno 
spodbujeni k pridelavi konoplje v II. Svetovni vojni. Pridelava ima ponoven padec leta 1945. 
 

April 28, 2006…Industrijska konoplja je bila najbolj donosen pridelek v Kanadi leta 2006 
 

Organic Hemp Bed: Po naročilu za 100% naravno in zdravo spanje vam 
izdelajo Posteljo iz organsko pridelane Konoplje 

 

 

Lep, naraven tekstil iz vlaken konoplje, katera so od 
vseh naravnih tekstilnih vlaken najmočnejša in 
najtrpežnejša. Izdelki narejeni iz konoplje bodo 

trajali dlje od svojih konkurentov veliko let. Več, ki 
uporabljamo konopljo, mehkejša postane! 
Vlakna konoplje so odporna na plesen in 

ultravijolične žarke. 
Poroznost naravnih vlaken konoplje omogoči 

dihanje, konstantno nošenje vlaken konoplje pa vam 
da sveže udobje v toplem vremenu. Poleg tega, zrak 
kateri je ujet v vlaknih je ogret s pomočjo telesa, kar 
naredi oblačila naravno topla v hladnem vremenu. 

 

 
Zavese za dnevno in otroško sobo ter spalnico in zavese za kopalnico in tuš kabino 

 
Viseče mreže iz 100% konoplje 

 



Literatura in viri! 
 

•  www.hempmuseum.org                                                                                                                  
“Hemp U.S.A. museum”( Ameriški muzej konoplje in religije); fotograf Bill Bridges 

• BOTANIKA – Konoplja, rastlina prihodnosti? Proteus 68/6 – februar 2006 Mag. Bara Hieng, 
diplomirala na Biotehniški fakulteti v Ljubljani iz agronomije in biotehnologije. V okviru 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo 
in hrano je opravila strokovne naloge s področij gensko spremenjenih živil in krme, 
zdravstvenega varstva čebel in varne hrane ter vodovarstvenih območij. Danes kot samostojna 
podjetnica deluje na področju varne hrane in sicer nudi domačim in tujim fizičnim in pravnim 
osebam storitve v okviru živilske zakonodaje 

• Back to school…nazaj v šolo! Robert Hertel – predstojnik  v podjetju HempAge (Konopljena 
starost ) eno od največjih podjetij z sedežem v Nemčiji, ki se že vrsto let ukvarja z proizvodnjo in 
prodajo izdelkov iz konoplje 

• Hanf & Natur (Konoplja in narava)…Ralf Buck Diplomiran eko – tropolog(prehrambeni 
znanstvenik) mojster za peko in gospodinjstvo 

• Hanf & Natur (Konoplja in narava)…Hempseeds: Their nutritional values & 
substances(Konopljena semena: njihova hranljiva vrednost in snovi, ki jih vsebuje olje semena 
konoplje…Prof. Dr. Roland R. Theimer, Bergische University of Wuppertal 

• Slovenska knjiga “Velika knjiga o koplji” 
• Konoplja kultura prihodnosti? (Aleksander Urbanič; oktober 2001; Življenje in tehnika) 
• www.konoplja.org (domača spletna stran, ki prinaša multidisciplinarne in vsestranske 

informacije o konoplji, tako navadni kot indijski, njeni uporabi, uživanju, nevarnostih…) 
• www.hort.purdue.edu/newcrop/ncnu02/v5-284.html 
• antiquecannabisbook.com 

 
 
 
 
  

http://www.hempmuseum.org/
http://www.konoplja.org/
http://www.hort.purdue.edu/newcrop/ncnu02/v5-284.html

