SRBIJA, HRVAŠKA IN SLOVENIJA
Razvoj skupnih kulturnih poti
Z mreženjem organizacij, institucij, podjetniških in izobraževalnih ustanov Slovenije,
Srbije, in Hrvaške je »Klaster pot kulture« postala mednarodna mreža za razvoj kulturnih
poti v regiji.
V petek, 8. aprila, je v Beogradu potekala skupščina združenja, kjer so bili izvoljeni člani
upravnega in nadzornega odbora, ki ju sestavljajo predstavniki vseh treh omenjenih držav.
Upravni odbor sestavljajo Manuela Graf (Zavod za preučevanje kulturnega razvoja
Beograd), ki je hkrati tudi predsednica in generalna direktorica Klastera, Darja Radić (Višja
šola za turizem in gostinstvo Bled), Ivor Zidarić (Val kulture Zagreb), Tatjana Pivac (Oddelek
za geografijo, turizem in hotelski menedžment Naravoslovne fakultete Novi Sad) in Milena
Kostić (Univerzitetna knjižnica Svetozar Marković Beograd). V nadzornem odboru so
profesor Jovan Popesku (Univerza Singidunum Beograd), Janja Viher (Zavod za turizem
Maribor - Pohorje) in Vladimir Jovanović (Turistična organizacija Niš). Poseben odbor za
razvoj poti Pot Tesle čez Evropo sestavljajo še Branimir Jovanović (Muzej Nikole Tesle
Beograd), Andrea Štalcar Furač (Novi Svet – Kultura Urbani Zagreb) in Branko Kovačević
(Elektrotehniška fakulteta v Beogradu), ki je tudi predsednik nadzornega odbora
Elektrogospodarstva Srbije.
»Klaster pot kulture« je bila zasnovana leta 2013 v obliki destinacijskega marketinga in
menedžmenta, ki se ukvarja s kreiranjem in razvojem kulturnih poti kot specifičnimi
tematskimi kulturno-turističnimi produkti, znamčenjem določenih območij kulturnih poti in
pozicioniranjem na svetovnem turističnem tržišču, poleg tega pa tudi z razvojem
trajnostnega vidika in promocijo kulturne dediščine ter posledično z razvojem kulture in
gospodarstva v regiji. V sklopu združenja se mreži preko 40 kulturnih institucij, turističnih
organizacij, organizacij civilne družbe in podjetnikov ter šest fakultet. Aktivno se ukvarjajo z
razvojem dveh kulturnih poti: Pot Tesle čez Evropo in Pot zmajev.
S povezovanjem treh držav so začrtani osnovni pogoji, da najprej Pot Tesle čez Evropo, nato
pa postopno še druge pomembne kulturne poti, pridobijo potrditev Sveta Evrope o

pomembnih kulturnih poteh Evrope in tako postanejo uradne evropske kulturne poti, ki jih
lahko učinkovito umeščamo v trženje in promocijo kulturnega turizma Evrope. Da smo
dosegli uspešnost povezovanja treh držav ravno v obdobju, ko mineva 160 let od rojstva
Nikole Tesle, je za vse sodelujoče partnerje še posebej veliko zadovoljstvo.
Kulturno-turistična Pot Tesle v Srbiji (www.teslaways.rs) kot središčno točko vključuje Muzej
Nikole Tesle, nato Muzej znanosti in tehnologije, Beograd z vidika Nikole Tesle – pot, po
kateri se je skozi svoje življenje gibal in ustvarjal Nikola Tesla leta 1892, ko je obiskal
Beograd, Negotin kot rojstni kraj Georga Stanojevića, in deset malih hidroelektrarn
Elektrogospodarstva Srbije, ki služijo kot majhen živi muzej, ki je nastal na podlagi
prijateljstva med Teslo in Stanojevićem. Na poti je tudi muzej Teslovega najljubšega pesnika
Jovana Jovanića Zmaja v Sremski Kamenici, samostan Šišatovac, od koder izhaja zgodba o
Teslini ljubezni do golobov, in objekt Mihajla Idvorskega Pupina. Hrvaški del poti se razvija
pod naslovom Dolina svetlobe in vode (www.e-tesla.org) in vključuje Smiljan kot rodno
mesto Nikole Tesle, Karlovac, kjer je obiskoval gimnazijo, Zagreb in Tehnični muzej Nikole
Tesle ter stari hidroelektrarni Ozalj in Krka. Nikola Tesla je pred 137 leti (1878/1879) živel in
prvič v življenju tudi delal prav v Mariboru, zato je tudi štajerska prestolnica vključena v
razvoj evropskih poti Poti Tesle.
Tesla je pustil sledove, tudi v drugih evropskih državah, ki bi jih bilo v prihodnje potrebno
vključiti; to so Avstrija, Madžarska, Češka in Francija.
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