
 

 

 
Schaan, petek, 27. september 2021 

Sporočilo za medije: Zaključek projekta Yoalin – trajnostno odkrivanje Alp 

 
Trajnostno popotovanje 

 

Trend k regionalnosti in trajnosti je v odboju pandemije postal še občutnejši. V 
okviru »Yoalin-a« je 125 mladih z vlakom in avtobusom potovala križem kražem 
po alpskem prostoru. Omenjeni projekt CIPRE je bil uspešno zaokrožen med 19. 
in 20. septembrom na zaključni konferenci v Innsbrucku/AT.  
 
Alpe vsako leto obišče približno 120 milijonov ljudi. Število, ki botruje zajetnemu 
oglljičnemu odtisu, saj se več kot 80 odstotkov obiskovalk in obiskovalcev na ciljne 
destinacije odpravlja z avtomobilom. Njihovo izbiro nemalokrat pogojujeta strah pred 
izgubo nadzora nad lastnimi potovalnimi odločitvami in občutek negotovosti, ko gre za 
dostopnost do sredstev, ki bi jim zagotavljali mobilnost na vsakem koraku. Toda 
podnebju prijazna prevozna sredstva, kot denimo vlak in avtobus, so dandanes v 
okviru izvrstno zasnovanih povezav in voznih redov več kot učinkovita pri 
premagovanju poti od točke A do točke B v Alpah, ob tem pa zagotavljajo tudi 
sproščeno potovalno vzdušje stran od hrupa in prometnih zastojev ter nemalo 
priložnosti za pristna srečanja. O tem lahko pričajo tudi mladi, ki so se poleti v okviru 
projekta »Yoalin« z navdušenjem podali na trajnostno odkrivanje Alp.  
 
Zavzeta skupnost 
Projekt Yoalin (Youth Alpine Interrail), pobudnici katerega sta bili Mednarodna 
organizacija za zaščito Alp (CIPRA International) in njej pridruženi Mladinski svet 
(CYC), je bil od leta 2018 zapisan podnebju prijazni mobilnosti v Alpah. Letošnje 
poletje je 125 mladih popotnic in popotnikov z območja Alp prejelo vozovnice za vlak in 
dostop do aktivne skupnosti, ki je od prve izvedbe projekta nenehno rasla in rasla, 
predstavljala pa je tudi izhodišče za navezovanje stikov in izmenjavo prek spleta in 
družbenih medijev. Tako imenovane ambasadorke in ambasadorji – udeleženci in 
udeleženke predhodnih izvedb projekta »Yoalin«, so v okviru skupnosti novinke in 
novince podpirale in podpirali pri načrtovanju potovanj in odgovarjale oz. odgovarjali na 
najrazličnejša vprašanja.  
Uradnega zaključnega dogodka v Innsbrucku/AT se je udeležilo približno 60 mladih, ki 
so med seboj in z zainteresirano javnostjo delili svoje izkušnje s trajnostno mobilnostjo. 
Prireditev je organizirala ARGE ALP – Delovna skupnost alpskih dežel, katere sedež 
se nahaja prav v prestolnici avstrijske dežele Tirolske. Dopoldanski del je ob igrivih in 
interaktivnih podajanjih potovalnih utrinkov zaznamovala tudi podelitev nagrad za 
najboljše potpotniške fotografije in potopisne zgodbe.  
 
Mobilnost prihodnosti 
V popoldanskem delu so se zvrstile delavnice in zanimive razprave o digitalizaciji in 
mobilnosti, inovativnih idejah o tako imenovani »poslednji milji« (Letzte Meile) – 
premagovanju zaključnega dela poti od železniške postaje do ciljne destinacije, ter 
umeščanju in oglaševanju alpske regije kot destinacije, privlačne za mlade popotnice 



 

 

in popotnike. Vrsta strokovnjakinj in strokovnjakov s področij turizma in načrtovanja 
mobilnosti iz vrst Alpske konvencije in Zveze za podnebje (Klimabündnis) je bila 
navdušena nad zavzetostjo udeleženk in udeležencev, s katerimi je delila svoja 
spoznanja glede obravnavane tematike. 
»Sodelujoči so izjemno dejavni in polni izvrstnih idej. To nas spodbuja in poji z 
energijo, da se bomo lahko še naprej z vsemi močmi zavzemali za uveljavitev 
trajnostne mobilnosti prihodnosti v alpskem prostoru, obenem pa obelodanja tudi, da 
moramo naslednje generacije vpeti v naše dejavnosti,« je prepričana Melanie 
Plangger, sodelavka Delovne skupnosti alpskih dežel ARGE ALP. Tudi Louise Drompt, 
članica Mladinskega sveta CIPRE in ambasadorka »Yoalin-a«, zaključno prireditev 
umeva kot spodbudo za prihodnje delovanje: »Veliko bo treba postoriti in naša 
generacija je poklicana, da to tudi stori, če si resnično želimo trajnostne prihodnosti. 
Videti, kako zavzeto se naloge lotevajo drugi mladi, me še dodatno bodri.« 
Popotniške fotografije in potopisne zgodbe, ki so jih prispevali udeleženke in 
udeleženci »Yoalin-a« so objavljene v okviru družbenih medijev in na uradni spletni 
strani projekta, kjer so na voljo tudi posebni zemljevidi zanimivih destinacij in dragoceni 
napotki, ki nedvomno navdihujejo k podnebju prijaznemu popotovanju po Alpah – 
primernem v vseh letnih časih in za vse starostne skupine. Potovanje z vlakom 
namesto z avtomobilom ali z letalom je venomer zgledna izbira in trajnostni prispevek 
k okolju prijazni prihodnosti. 

 

Citati 
 
 

»Popotovanje z avtobusom, vlakom ali s kolesom ni samo podnebju prijazno. Je tudi zabavno, 
ob tem pa predstavlja še zgledni pristop k uresničevanju direktiv Alpske konvencije za 
trajnostno mobilnost na področju turizma.     

Wolfger Mayrhofer, Stalni sekretariat Alpske konvencije 

 

Dodatne informacije (v angleškem jeziku): www.yoalin.org 

Pričujoče sporočilo in slikovno gradivo sta objavljena tudi na naslednji spletni strani: 
www.yoalin.org/press   

Kontaktna oseba za podrobnejše informacije in pojasnila: Caroline Begle, koordinatorka za 
komunikacijo, CIPRA International, +423 237 53 53, caroline.begle@cipra.org 

 

Projekt Yoalin (Youth Alpine Interrail) podpirajo države pogodbenice Alpske konvencije, 
Švicarski zvezni urad za prostorski razvoj (ARE), Nemško zvezno ministrstvo za okolje, 
varstvo narave in jedrsko varnost (BMU), Lihtenštajnski urad za okolje (AU), Avstrijsko zvezno 
ministrstvo za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologije (BMK), 
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (MOP) in Delovna skupnost alpskih dežel 
(ARGE ALP). 
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