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ZAVOD PELIKAN – KARITAS  
Informativno-svetovalna pisarna Ajdovščina 

Goriška ulica 17 

5270 Ajdovščina 

 

PREDAVANJE ZA  

STARŠE in SPLOŠNO JAVNOST na temo  

NEGATIVNE POSLEDICE UŽIVANJA MARIHUANE  

 22. 10. 2020 ob 16 uri 

v živo za 9 udeležencev v pisarni v Goriški ulici 17 

ter na aplikaciji  

Zaradi omejenega števila sodelujočih na predavanju, (9 v živo ter do 25 na ZOOM) 

zbiramo prijave na elektronskem naslovu: pelikan.ajdovscina@gmail.com oziroma na 

telefonu: 030-646-946. 

 
V naši sejni sobi na Gregorčičevi 17 bomo v torek zvečer gostili Alekseja Miščiča, vodjo 

celodnevnega pripravljalnega terapevtskega centra iz Višnje Gora, ki tudi deluje v okviru 

Zavoda Pelikan - Karitas. 

Predstavil nam bo negativne učinke in trajne posledice pri uživalcih marihuane – kanabisa 

oziroma »trave«. Vse preveč je govora o zdravilnih učinkih kanabisa in vse premalo vemo o 

negativnih posledicah na duševno zdravje, ki se pojavijo pri določenem odstotku populacije. 

Iz svoje dolgoletne prakse nam bo zato vodja terapevtskega centra Aleksej Miščič predstavil 

konkretne primere posledic uživanja kanabisa. 

Število mest je omejeno na 9, kdor se res želi osebno udeležiti predavanja, naj to obvezno 

obvezno pripiše na prijavi, vsi ostali pa boste prejeli povabilo za spletni prenos preko aplikacije 

ZOOM, s katero lahko spremljate pogvor v živo preko telefona ali računalnika. 
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Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo!  

 

                                                                                                                                      Silva Pavlin,  

koordinatorka       

 

 

Konoplja, marihuana, trava, kanabis … je ena najstarejših rastlin, ki jih poznamo. Uporabna je za 

najrazličnejše namene – rekreativne (kot droga), v zdravstvu, prehrani in industriji, v preteklosti pa so jo 

uporabljali tudi za različne kulturne namene. 

Cannabis Sativa L. (latinsko) je v zakonu opredeljena pod imenom konoplja. Poslovenjeno latinsko ime kanabis, 

tako kot poimenovanje konoplja, opredeljuje celo rastlino, z izrazom marihuana pa mislimo predvsem na 

posušene cvetove, liste in manjše dele stebel, ki jih najdemo na črnem trgu in so namenjeni rekreativni uporabi. 

Zdravilne in psihoaktivne učinke konoplje povzroča družina kemičnih spojin imenovana kanabinoidi, ki so 

prisotni le v rastlinah konoplje. Med njimi sta najbolj znani THC in CBD.  
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