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Možnosti skupne turistične kartice z vidika slovenskega
projektnega partnerja
Dobrih devet desetletij ločenega življenja po prvi svetovni vojni, prekinjenega s
travmatično štiriletno »združitvijo« med drugo svetovno vojno, je med ljudi na obeh
straneh Karavank in nekdanje jugoslovansko – italijanske meje na Gorenjskem
zasejalo precej nezaupanja. Z osamosvojitvijo Slovenije pred dvajsetimi leti, z njenim
pristopom Evropski skupnosti l. 2004, še najbolj pa z ukinitvijo mejnih kontrol proti
Avstriji in Italiji za božič 2007, pa so se ljudje na obeh straneh Karavank ter ob meji z
Furlanijo – Julijsko krajino spet vse bolj začeli zavedati, da na koncu koncev,
pripadajo precej podobnemu geografskemu in kulturnemu prostoru. Čez mejo, ki jo
več ni, se z avstrijske in italijanske strani k nam ne hodi več le k cenejšemu frizerju in
zobarju in po cigarete, z nas pa po cenejšo kavo na Koroško ali po kavbojke na
trbiški trg. Vse bolj in bolj državljani vseh treh mejnih dežel potujejo drug k drugemu
tudi na kulturne, zabavne in športne dogodke. Koroška smučišča, odlične kolesarske
steze takoj čez mejo, kulinarični festivali v Furlaniji, že nekaj časa vabijo tudi
Slovence. Naše šolske skupine se preganjajo po celovškem Minimundusu, koroški
planinci sopihajo po triglavskem pogorju, furlanski potniki prepevajo na muzejskem
vlaku bohinjske železnice in še in še. Meje so zares padle, življenje gre naprej hitreje
kot mu lahko sledimo, sodelovanja in medsebojnega razumevanja je precej več, kot
bi si ga želeli nekateri, hvala bogu vse redkejši politikanti, ki smo se jim pustili mnogo
predolgo razdvajali.
Spektakularna pokrajinska slika jugovzhodnega konca Alp, kjer se kot nikjer drugje
stikajo tri glavne evropske kulture, germanska, romanska in slovanska, bo z enotno
turistično kartico zanimiva tudi za obiskovalce od drugod. V vedno nemirnem svetu,
kjer se tako rado pogrevajo stare zamere, lahko postanemo primer odličnosti v
hkratni enakosti in različnosti. V vseh treh deželah si želimo dobrih gostov, ki bodo
cenili naše posebnosti in v njih uživali, tudi zaradi našega dobrega sodelovanja.
Enotno turistično karto Koroške, Slovenije in Furlanije – Julijske krajine pozdravljam z
odrtimi rokami. Prebivalcem treh dežel kot njihovim gostom ne bo podajala le
informacij o vseh vrstah ponudbe. Če že v zavesti, bo vsaj v podzavesti krepila
spoznanje o tem, da je vredno živeti v sožitju. Ta praktična kartica bo najbolj koristen
potni list za potepanje po naših tako različnih a hkrati tako podobnih deželah. Zato je
naša obveza, da napnemo vse sile, da ta projekt realiziramo, ker bomo s tem prav vsi
samo pridobili.

