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MLADI NA VRHU 2021 
36 dogodkov v 9 državah za uspešno in slastno 7. izdajo 

 

V mesecu juliju je potekala 7. izdaja projekta Mladi na vrhu. Ta 
mednarodni dogodek, ki ga usklajuje ALPARC, vsako leto 
pritegne skoraj 500 mladih k 2 dnevoma pohodov in 
preživljanju noči v gorah. Organizirajo ga istočasno v številnih 
zavarovanih območjih Alp in Karpatov. Predstavlja priložnost za 
mlade starosti od 5 do 25 let, da obnovijo stik s svojo naravno 
in kulturno dediščino. Obenem je tudi spodbuda, da se zavejo 
tesnih povezav s sosednjimi državami in pomena varovanja 
tega krhkega ozemlja, ki je vsem skupno. 

Kljub še vedno prisotni grožnji, ki jo predstavlja pandemija 
COVID-19, je izdaja 2021 zelo dobro uspela – s 36 krajevno izvedenimi dogodki v 9 različnih državah. Številni 
francoski, italijanski, švicarski, nemški, avstrijski, slovenski, poljski, slovaški in romunski mladi so se torej 8. in 
9. julija udeležili gorskega pohoda, ki mu je v večini primerov sledila prenočitev v šotoru, planinski koči ali na 
prostem pod zvezdami.  

Pri tej 7. izdaji so bili organizatorji povabljeni, da mlade pritegnejo k različnim dejavnostim na temo "lokalne 
hrane", ki so jo mladi zelo dobro sprejeli. Molža koz, obiski sirarn, slepa degustacija, kuhanje na prostem ... 
Dejavnosti na to temo so bile skratka številne in raznolike. Tipične lokalne jedi so bile zelo cenjene, poleg tega pa 
je bila ta tema predvsem priložnost za pritegnitev pozornosti mladih za vprašanja, ki so bolj aktualna kot kdaj koli 
prej. Izginjanje biotske raznovrstnosti in podnebne spremembe sta na primer dva problema, ki sta tesno 
povezana z našo prehrano. Dejansko ima naš način življenja neposreden vpliv na okolje in še posebno to velja za 
naše prehranjevalne navade (intenzivno kmetijstvo, pretirana uporaba embalaže, transport, pesticidi ...). 
Ironično je, da se moramo spomniti, da smo od tega istega okolja odvisni za naše prehranjevanje, kar zelo jasno 
ponazarja tema žuželk opraševalk. Te okoljske vplive in grožnje je vsak organizator obravnaval s pomočjo igrivih 
dejavnosti, ki so mlade opozarjale na pomen varovanja okolja. V bolj ustvarjalnem delu dogodka pa je bila vsaka 
skupina povabljena, da ilustrira neko krajevno specialiteto in v pripravi je mednarodna knjiga receptov, 
opremljena z risbami vseh mladih. 

Kljub včasih muhastemu vremenu je bil dogodek ponovno zelo uspešen, mladi in organizatorji pa že čakajo na 
izdajo 2022! 
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