
 

 
3. KONFERENCA 

SRBIJA NA POTI V EU  

Kultura turizem in energetika kot generatorja lokalnega razvoja 

29. maj 2013 – 01. junij 2013 

Slovenija, Maribor 

 

Liga eksperta (LEX) je v sodelovanju s partnerji iz Slovenije in Srbije letos organizirala že tretjo strokovno 

konferenco Srbija na poti v EU: Kultura, turizem in energetika – generatorji lokalnega razvoja, ki je potekala od 

29. maja do 1. junija 2013. Konferenca je tokrat potekala v Mariboru, ki ima eno od najbolj razvitih lokalnih 

samouprav v Sloveniji, v preteklem letu pa je gostilo Evropsko prestolnico kulture.  

Cilj konference je izmenjava dobrih praks, znanja in izkušenj in izgradnja partnerstev na področju kulturnih in 

kreativnih industrij na lokalni ravni kakor tudi poti za njihovo umestitev v lokalno gospodarstvo. Pomembnost 

kulture in turizma, kot generatorja lokalnega razvoja je prepoznala tudi Evropska unija in ga uvrstila v svoje 

strateške dokumente. Poleg tega pa je bil zaradi velikega zanimanja v spremljevalni program konference 

uvrščen tudi panel na temo energetike.  

Osredotočamo se na povezovanje, grajenje partnerstev in uporabi izkušenj pri gradnji novih primerov dobrih 

praks. Želimo pospešiti dinamiko na področjih izmenjave idej, ljudi in blaga. Priložnost za predstavitev svojih 

izkušenj, mnenj in pogledov bodo imeli tudi strokovnjaki iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore in EU.  

Govorniki na konferenci so bili med drugim tudi nekateri vidni slovenski, srbski in evropski politiki oziroma 

eksperti s področja kulture, turizma in energetike. Slušatelji konference so bili večinoma predstavniki 

(slovenskih in srbskih) pristojnih ministrstev in lokalne oblasti, razvojnih agencij, energetskih in turističnih 

podjetij, podjetnikov itd.  

Tako sta udeležence prvi dan konference najprej pozdravila župana Maribora in Novega Sasa, Andrej Fištravec 

in Miloš Vučević. Sledil je nagovor slovenskega kulturnega ministra Uroša Grilca, ki je v svojem nagovoru med 

drugim povedal, da je tisto, kar ostaja, dediščina ene generacije za drugo, ki iz nje lahko črpa in dodal, da če  

 



 

 

na kulturno in umetniško ustvarjanje gledamo na ta način, je popolnoma odveč sleherno vprašanje, čemu in 

koliko vlagati v kulturno produkcijo. Sledila je okrogla miza na temo, Zakaj gospodarstvo vlaga v kulturo.  

 

Drugi dan konference so udeleženci prisluhnili podpredsedniku Evropske investicijske banke (EIB) Antonu 

Ropu, ki je govoril o možnostih financiranja, ki jih državam ponuja EIB. Poleg tega pa so o podjetništvu v kulturi 

razpravljali podpredsednik vojvodinske vlade Slaviša Grujić, generalna direktorica zavoda Maribor 2012 Suzana 

Žilič Fišer in predstavnik B92 Veran Matić, o turizmu in promociji ter trženju kulturnih vsebin v funkciji 

lokalnega razvoja pa Mateja Tomin Vučkovič z direktorata za turizem. Dan je zaključil evropski poslanec Jelko 

Kacin, s predavanjem na temo lizbonske strategije v luči rasti delovnih mest. 

 

Tretji dan konference je bil namenjeno energetiki, zato so udeleženci med drugim prisluhnili Jožetu Torkarju iz 

Eltec Petrola, ki je predaval o prihrankih toplotne in električne energije ter vode v občinah. V nadaljevanju sta 

poleg ostalih govorcev nastopila tudi prof dr. Matej Kebav, z ljubljanske univerze, ki je govoril o energetski 

učinkovitosti na lokalni ravni in prof dr. Miran Lakota, z mariborske univerze, ki je govoril o biosistemskem 

inženiringu. V nadaljevanju so si udeležbi pogledali primere dobrih praks na terenu. Tako so med drugim 

obiskali Dravske elektrarne Maribor. Zaključno predavanje tretjega dne je pripadlo srbski ministrici za 

regionalni razvoj in lokalno samoupravo, Verici Kalanovič. 

 

Zadnji dan konference so si udeleženci ogledali primere dobrih praks  v Ljubljani, na Ptuju, Moravskih Toplicah 

in v Podčetrtku.  

      

Dodatne informacije:  

Za dodatne informacije in vprašanja se lahko obrnete na projektnega vodjo Andraža Hafnerja na elektronski 

naslov andraz.hafner@intercor.si  ali po telefonu 040/430-330. 
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