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8372 živih spominov 
20 let genocida v Srebrenici 
www.srebrenica.si 
 

STROKOVNA EKSKURZIJA V TUZLO IN SREBRENICO 
Vabilo 

 
Odhod: Petek, 10. april 2015, ob 15. uri na parkirišču pred dvorano Tivoli 
Prihod: Nedelja, 12. april 2015, v večernih urah 
Cena: 125,00 EUR (v ceno je vključen prevoz, dve nočitvi v hotelu z zajtrkom, trije dodatni 
obroki in stroški organizacije) 
Nastanitev: Hotel Senad od Bosne Lukavac (www.hotelsenadodbosne.com) 
Prijave zbiramo do 1. aprila 2015 na info@averroes.si 
 
Strokovna ekskurzija v Tuzlo in Srebrenico je del spominskega projekta 8372 živih spominov, 
ki ga izvajata Kulturno-izobraževalni zavod Averroes in Zavod Pogreb ni tabu. Namen 
ekskurzije je, da slovenski javnosti približamo zgodbo Srebrenice, izkažemo podporo 
preživelim, se poklonimo umrlim ter na podlagi lastne izkušnje doživetja Srebrenice 20 let po 
groznem genocidnem dejanju širimo univerzalno sporočilo miru, medsebojnega spoštovanja 
in razumevanja. 
 

PROGRAM 
 
Petek, 10. april 2015 
 
15.00 - odhod iz Ljubljane 
22.00 - prihod v Tuzlo in nastanitev v hotelu 
Za na pot priporočamo, da si vzamete manjši sendvič ali obrok kajti za petek ni predviden 
obrok v skupni organizaciji. 
 
Sobota, 11. april 2015 
 
9.00 - obisk nevladne organizacije Bosfam (več na www.bosfam.ba) in predstavitev projekta 
Ćilim sjećanja Srebrenica - Preproga spomina Srebrenica. 
 
11.00 - srečanje z nevladno organizacijo Matere Srebrenice v njihovih prostorih, spominski 
hiši in skupen odhod na mirne demonstracije, ki potekajo vsakega 11. v mesecu. Preživele 
žene, matere, ki so izgubile svoje otroke, može in druge sorodnike že od leta 1995 na miren 
in dostojanstven način opozarjajo svet na genocid v Srebrenici. V koloni, ki jo sestavlja dolga 
veriga na koščkih blaga izpisanega z imeni žrtev genocida, se jim občasno pridružijo različne 
organizacije. Tokrat, 11. aprila, z njimi želimo biti mi. 
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Mirne demonstracije v Tuzli, marec 2012 

 

13.00 - kosilo 
 
16.00 - obisk kulturnih znamenitosti Tuzle 
 
 
Nedelja, 12. april 2015 
 
07.00 - odhod proti Potočarjem 
 
10.00 - sprejem pri županu Srebrenice 
 
11.00 - obisk Spominskega centra v Potočarjih in ogled spominskega objekta s kustosom 
Hasanom Hasanovićem. 
 
13.00 - odhod nazaj proti Tuzli, kjer je predvideno kosilo, in po kosilu povratek v Ljubljano. 
 
22.00 - prihod v Ljubljano 
 

8372 PRETRESLJIVIH ZGODB. 8372 RAN, KI SO GLOBLJE, KOT SE ZDI NA PRVI POGLED. IMEN, KI SO VEČEN 
SPOMIN VSEM, KI SO OSTALI ZA NJIMI. IN VEČEN OPOMIN SVETU, KI JE PRED 20 LETI DOPUSTIL, DA SE JE 

ZGODILA TRAGEDIJA. 
 

OBISK KOT IZKAZ SPOŠTOVANJA DO UMRLIH IN PODPORA PREŽIVELIM JE NAJMANJ KAR LAHKO STORIMO. 
 
 


