
V ponedeljek, 18.11. 2013, ob 17:30. uri vabljeni v 

Zavod Udarnik Maribor, 
mestni center umetnosti, na predavanje o

KONOPLJI
Predavata: Kristofer Bogdan Meško in Jaka Bitenc.

Kristofer bo povedal nekaj o zgodovini konoplje, kanabinoidnem sistemu in razložil, zakaj konoplja ne bi smela biti 
na seznamu drog. Je avtor Predloga zakona o konoplji, za podporo katerega poteka zbiranje podpisov na vseh up-
ravnih enotah po Sloveniji. Jaka Bitenc pa je predsednik SKSK (Slovenskega Kanabis Socialnega Kluba), neprofitne 
organizacije, ki se ukvarja z pomočjo bolnikom, ki iščejo alternativno zdravljenje. On nam bo povedal, kako zdrav-
ljenje poteka, o svojih lastnih izkušnjah in izkušnjah, ki si jih je v zadnjih 3 letih intenzivnega dela na tem področju, 

pridobil. Ponavadi se jima pridruži kateri od borcev, ki so svojo težko bolezen protizakonito premagali.

Po predavanju smo na voljo za vprašanja in idividualne pogovore.
Predavanje je brezplačno, od vas si želimo le, da nam prinesete na upravni enoti overjen 

podpis za vse tri zakone: o konoplji, o samozdravljenju in o sobivanju.

Vljudno vabljeni!

Vstop prost!

www.sksk.si

www.sksk.si
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