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Podžupanja Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, Celovec
Spoštovane dame, spoštovani gospodje!
Srčno pozdravljeni na današnji konferenci „Turistična kartica kot čezmejni projekt
med Avstrijo in Slovenijo“.
Bližina Slovenije in Italije predstavlja za Koroško velik plus, saj te predeli tvorijo tako
imenovano regijo Alpe-Adria. Slovenija je zelo mlada EU partnerica. S padcem mej
pa so prišle še do izraza prednosti, ki jih nudi skupni čezmejni projekt med Avstrijo in
Slovenijo. V obeh državah najdemo čudovite gore in jezera. Tako bi čezmejna
turistična kartica še povečala turistično privlačnost obeh držav ter ju tako še bolj
povezala.

Župan Janez Fajfar, Bled
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.

Mestna svetnica Mag. Gerda Sandriesser, Beljak
Spoštovane dame in gospodje,
Najprej bi se rada zahvalila za povabilo na konferenco in možnost da na tem
dogodku zastopam mesto Beljak. Kot je vsem znano, je Beljak drugo največje mesto
Koroške. S tem ni zgolj pomemben za gospodarsko in tehnično panogo temveč igra
pomembno vlogo tudi na turističnem področju. Zahvaljujoč odlični geografski legi, leži
namreč v bližini Osojskega jezera in Baškega jezera, obdano s čudovitimi gorami,
predstavlja naše mesto s svojo okolico veliko atrakcijo za turiste saj jim nudi obilico
možnosti tako v zimskem kot tudi poletnem času. Lep primer pisane ponudbe regije
predstavlja krajinski park Dobratsc, ki je privlačen za obiskovalce ne glede na letni
čas in predstavlja pomembno sprostitveno točko za prebivalce Beljaka in okoliških
krajev.
Poleg zelo ugodni naravnih pogojev je Beljak privlačen tudi zaradi bližine Slovenije in
Italije. Ravno zaradi te bližine imamo v Beljaku odlične možnosti za krepitev močnih
medsosedskih vezi. Kot referent za socialne in vzgojnovarstvene zadeve, bi rada
izpostavila nekaj projektov, ki se odvijajo pod mojim okriljem. Med njimi je zagotovo
bolj pomemben partnerski projekt, ki se odvija že vrsto let med vrtcem v Beljaku ter
vrtci v Trstu in Kranjski Gori.
Osebno se mi zdi ideja o čezmejni turistični kartici zelo modra ter izredno pomembna
za prihodnost. Obenem prinaša ogromno novih možnosti za razvoj regij. Po eni strani
predstavlja kartica kvalitetno ponudbo za turiste po drugi strani pa z njo lahko
pritegnemo prebivalce regije, da se podajo v bližnje kraje sosednje države na
odkrivanje lepot in zanimivosti. Zavedamo se, da je KärntenCard izredno priljubljena
tudi pri domačinih ter da ogromno družin koristi ugodnosti, ki jih kartica nudi.
Morebitna širitev kartice bi pomenila pozitiven doprinos k medsosedskim odnosom
prebivalcev vseh treh držav na tromeji – Slovenije, Italije in Avstrije.
Želim si, da bi konferenca potekala kar najbolje ter da bi bili na koncu dneva še korak
bližje realizaciji projekta.

