
KANABIS KLUB V MADRIDU 

 

V začetku decembra 2018 sem obiskala Los Secretos de Maria Cannabis Club v 

Madridu. Kanabis klubi so v Španiji legalno ustanovljeni zasebni klubi, ki temeljijo 

predvsem na ustavni pravici do varovanja zasebnosti in na pravici do združevanja.  

Ustavna pravica do varstva zasebnosti predpostavlja, da ima vsakdo pravico do 

zasebnosti, kar pomeni, da kar nekdo počne v zasebnosti svojega doma, je njegova 

stvar in od nikogar drugega. To pravico so poskušali implicirati tudi na gojenje in 

uporabo konoplje za osebno uporabo, kar jim je nazadnje tudi uspelo. Sodišče je 

namreč odločilo, da je na podlagi te ustavne pravice dovoljena uporaba in gojenje 

marihuane za osebno uporabo. Pravica do združevanja pa predpostavlja, da je 

ljudem dovoljeno, da se organizirajo v skupine za določene namene ali cilje. Ta 

združenja so lahko bodisi profitna bodisi neprofitna.  

 

Osnovni pogoj za članstvo je, da se v klub včlaniš preko že obstoječega člana. 

Celotna legalnost kluba namreč temelji na zahtevi, da je uporaba in gojenje marihuane 

kontrolirana znotraj zaprtega kroga ljudi, ki so osebno povabljeni v klub s strani že 

obstoječih članov. Če bi lahko v klub vstopil kar iz ulice in se v njega včlanil, potem bi 

to pomenilo, da gre za javni in ne za zasebni klub. Celotno delovanje kluba bi tako bilo 

nelegalno, saj sta prodaja in uporaba marihuane v javnosti prepovedana.  

 

Postopek je sledeč: 

1. Osebno povabilo že obstoječega člana oziroma članice kluba. Ko dobiš 

povabilo, se dogovoriš za dan in uro uvodnega sestanka. Pred tem dobiš 

napotke, ki jih je potrebno upoštevati. Eden od napotkov je, da poskušaš priti 

na sestanek ob točni uri in se ne zadržuješ pred vhodom v klub, saj je to lahko 

moteče za okoliške stanovalce. Zraven napotkov prejmeš naslov kluba in 

fotografijo stavbe.  

 

 

           Slika 1: Vhod v Los Secretos de Maria Cannabis Club. 



2. Na uvodnem sestanku te seznanijo s politiko delovanja kluba. Ob 

registraciji zahtevajo osebne podatke, vključno z naslovom prebivanja, ki ne 

more biti naslov hotela ali hostla, temveč je lahko samo rezidenčni naslov. Ob 

registraciji te tudi fotografirajo. Vsi osebni podatki pa ostanejo v lasti kluba in se 

ne posredujejo naprej. Ob registraciji je potrebno plačati prijavnino 30 eur ter 

mesečno članarino 8 eur. Po končani registraciji prejmeš čip, s katerim lahko v 

klub vstopiš kadarkoli v času obratovanja. Na čip si naložiš denar, s katerim 

lahko v klubu kupiš marihuano ali hašiš. 

 

 
Slika 2: Recepcija.  

 

3. V klubu lahko kupiš marihuano ter hašiš ali si prineseš svojo robo.  Na 

polici so razstavljeni produkti, ki si jih lahko kupiš v različnih količinah. V klubu 

so na voljo udobna sedišča s klubskimi mizami, kjer lahko pokadiš joint in se 

družiš z ostalimi člani in članicami. V klubu ne prodajajo alkoholnih pijač. Čeprav 

zaposleni v klubu opozorijo, da je posedovanje marihuane v javnosti 

nedovoljeno, si mnogo članov robo vzame tudi domov. Problemov s policijo 

načeloma nimajo; prav tako se policija ne zadržuje v okolici klubov.  

 

 

           Slika 3: Produkti, ki jih je mogoče kupiti v klubu. 



Kanabis klub je specifičen primer, kako se izogniti nelegalnosti konzumiranja 

marihuane, katere uporaba je med ljudmi vse bolj popularna. Pri tem se odpre 

vprašanje o nujnosti legalizacije marihuane, ki bi prinesla kar nekaj pozitivnih 

sprememb.  

Po poročanju držav, ki so legalizirali uporabo marihuane, je legalizacija prinesla vrsto 

pozitivnih sprememb: 

- Število aretacij zaradi posedovanja konoplje v teh državah upada, kar pomeni 

velik prihranek pri stroških pregona, sodišč in policije. 

- Država pobira davke od prodaje marihuane; sredstva nato vlaga nazaj v  

programe zmanjševanja škode in preventivo ter v javno infrastrukturo, kot so 

šole in zdravstvene ustanove. 

- Industrija konoplje je prinesla veliko novih delovnih mest in povečala 

gospodarsko rast. 

- Zmanjšala sta se kriminal in izkoriščanje, ki sta povezana s preprodajo na črnem 

trgu. 

 

Kar se tiče delovanja kanabis kluba, bi izpostavila predvsem dve pomembni izhodišči. 

1) V klubu je mogoče kupiti marihuano in hašiš, katerih kvaliteta je preverjena. 

Marihuana je lahko nevarna ravno zaradi prohibicije, saj nad ponudbo ni nobenega 

nadzora. Ker lahko v klubu kupiš izdelke, ki jo člani kluba pridelajo sami ali pa jih kupijo 

od preverjenih in kredibilnih ponudnikov, se uporabniki in uporabnice marihuane 

izognejo nevarnosti, da kupijo sintetične kanabinoide ali proizvode, ki imajo primešane 

nevarne primesi, ki so v Evropi precej razširjeni. 2) Razpoložljivost več drog v danem 

okolju ter stik s preprodajalci, ki nudijo različne substance, v večji meri predstavljajo 

tveganje za to, da nekdo začne uporabljati tudi druge droge. Primeri iz držav, ki so 

legalizirale uporabo marihuane ali pa imajo izrazito toleranco do njene uporabe (na 

primer Coffe shopi na Nizozemskem) so pokazali, da uporabniki in uporabnice 

kanabisa niso imeli razlogov za stike z dilerji, ki nudijo ostale droge, saj marihuano 

kupijo v specializiranih trgovinah ali klubih.  

Slaba lastnost kanabis klubov je morebiti v tem, da v klubu ni zaposlenega osebja, ki 

bi podajali informacije o manj tvegani uporabi marihuane, o nevarnostih, ki jih prinaša 

prekomerna uporaba marihuane, prav tako ni nobenega nadzora nad količino in 

pogostostjo uporabe marihuane. Kljub razširjenosti in priljubljenosti marihuane, se je 

potrebno zavedati, da gre za potencialno nevarno drogo, ki lahko povzroči zdravstvene 

težave, med katerimi so najpogostejše depresija, zmanjšanje kratkoročnega spomina,  

paranoja in anksioznost. Nekateri nezaželeni stranski učinki so v večji meri odvisni od 

okoliščin uživanja, zdravstvene predispozicije (npr. težave v duševnem zdravju) ali so 

pa posledica močnejše vsebnosti koncentracije THCja.  
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