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Na kratko o projektu 

Planinsko društvo Celje – Matica in Celjski mladinski center sta bila v 
letu 2020 uspešna pri prijavi projekta  ̋ Plezaj kot grof˝, katerega ključni 
cilj je obnova dotrajane naravne plezalne stene pod Celjskim gradom,
 v sklopu programa Evropske solidarnostne enote.

Projekt je nastal kot mladinska pobuda ter naslavlja problematiko 
neuporabe dotrajane naravne plezalne stene v Celju. Namen projekta 
je bila obnova plezalne stene, hkrati pa tudi promocija plezanja kot  
aktivnega preživljanja prostega časa ter predstavitev plezanja kot  
športne aktivnosti v lokalni skupnosti. Projekt je namenjen tudi krepitvi 
kompetenc mladih pobudnikov projekta.

TRAJANJE PROJEKTA: Od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021

PARTNERJI PROJEKTA:
PLANINSKO DRUŠTVO CELJE-MATICA
Klub, ki združuje ljubitelje športnega plezanja iz okolice Celja. 
V Celju upravljajo tudi s Plezalnim centrom Celje. 

CELJSKI MLADINSKI CENTER
Ena od osnovnih in poglavitih nalog mladinskega centra je nudenje 
pomoči in podpornih aktivnosti mladim in mladinskim organizacijami za 
uresničitev njihovih lastnih idej.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI IN POTEK PROJEKTA:
V sklopu projekta je bilo načrtovanih več različnih aktivnosti, ki so 
bile enakomerno razporejene tekom celotnega trajanja projekta.

Izmed njih bi izpostavili obnovo dotrajane plezalne stene pod Celjskim  
gradom, ostale aktivnosti projekta so bile spremljevalne. Tako smo v 
času izvajanja projekta najprej izvedli delavnico plezanja v Plezalnem 
centru Celje, ki razpolaga z eno izmed večjih umetnih plezalnih sten 
v Sloveniji. S tem smo širši zainteresirani javnosti ponudili možnost 
spoznavanja plezanja kot vedno bolj popularne oblike rekreacije. 
Tekom delavnice plezanja pa smo izvedli še predstavitev samega 
projekta. Sledila je najobširnejša projektna aktivnost in sicer obnova 
same naravne plezalne stene ter urejanje njene okolice. Projektni 
partnerji in prostovoljci smo v času med marcem 2021 in julijem 2021 
izvedli več akcij čiščenja, urejanja in opremljanja plezalne stene. S tem 
smo uredili 16 novih plezalnih smeri različnih višin in težavnosti, ki so 
predstavljene v nadaljevanju tega plezalnega vodnika. Uredili smo tudi 
okolico plezalne stene, da je lažje dostopna plezalcem. Nenazadnje pa 
smo v sklopu projekta izvedli tudi slavnostno otvoritev plezalne stene, 
kjer smo predstavili projekt, aktivnosti in potek ter vsem obiskovalcem 
omogočili preizkus plezanja na naravni plezalni steni s profesionalnim 
plezalnim vodnikom. 

Uspešnost projekta za lokalno skupnost je moč prepoznati tudi z 
doprinosom Mestne občine Celje, ki je na območju pod grajsko veduto 
v neposredni bližini plezalne stene postavila tudi klopco in razgledno 
ploščad,  s čimer so povečali atraktivnost območja ter tudi neplezalcem 
omogočili prelep razgled na mesto Celje.

V sklopu projekta smo poleg tega plezalnega vodnika pripravili 
tudi informativno brošuro o projektu˝Plezaj kot grof˝.
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Zgodovina plezalne stene

Prvi nam znani plezalci so na steni pod Celjskim gradom plezali že okoli 
leta 1970. To so bili člani Alpinističnega odseka (AO) PD Celje matica, ki 
so steno zaradi bližine mestu uporabljali, da so v njej trenirali tehnike 
varovanja in plezanja za kasnejše alpinistične vzpone v gorah.

V času nastanka večjih plezališč v okolici Celja in razvoja prostega 
športnega plezanja je stena samevala. Leta 2016 pa je Mestna občine 
Celje podala pobudo za obnovo in ureditev plezalne stene za namen 
športnega plezanja. Steno so očistili ter začeli obnavljati smeri člani 
Športno plezalnega odseka PD Celje Matica (ŠPO Celje) ter člani AO 
Grmada. Leta 2020 se je obnavljanje stene in urejanje smeri ponovno 
nadaljevalo v okviru projekta “Plezaj kot grof”, ki se izvaja v sklopu 
programa Evropske solidarnostne enote. Ključni cilj projekta, pri 
katerem sodelujejo člani društva ŠPO Celje in Celjski mladinski cen-
ter, je obnova in ureditev dotrajane plezalne stene ter predstavitev 
športnega plezanja prebivalcem Mestne občine Celje. S projektom 
želimo sodelujoči, mladim in širši lokalni skupnosti dodatno približati 
plezanje kot šport ter kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa.

Avtor fotografije:
Jan Strmole
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SEKTOR ˝PRI KLOPCI˝
IME SMERI TEŽAVNOST VIŠINA

1.     CELJSKA 5C 8M

2.     PCC 6A 8M

IME SMERI TEŽAVNOST VIŠINA

3.     KLARINA 5A 10M

4.      GRMADNIŠKA 5C 22M

5.      CELJSKI 
          GROFI 6B 22M

6.     STARA 6B+ 22M

7.     TOMU ZA 
         ABRAHAMA 6A 22M

8.     JAGERSKA 5C 25M

SEKTOR ̋ CELJSKA LUSKA˝

|  6

IME SMERI TEŽAVNOST VIŠINA

9.      VERONIKA 
          DESENIŠKA 5C 14M

10.    FRIDERIK 5A 14M

11.    HERMAN II. 5B 24M

12.    BARBARA 
           CELJSKA 6A 22M

13.    KLIN 6A 22M

          BRŠLJAN 5C 22M

15.    GRAJSKI RAZ 5C 24M

16.    GRAJSKA POČ 6A 24M

SEKTOR ˝GRAJSKA STENA˝

LEGENDA 
TEŽAVNOSTI

Avtor fotografije:
Janez Skok
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Nasveti za varno plezanje

Za plezanje je obvezno suvereno znanje plezanja in varovanje v 
vodstvu, ki ustreza normativom znanja potrebnega za opravljen izpit 
Športni plezalec 1 v okviru PZS.

Čelada predstavlja del obvezne opreme tako za plezalce kot njihove 
spremljevalce oz. varovalce, da se zaščitijo pred potencialnim padajo-
čim kamenjem.
 
OBVEZNA OPREMA:

• čelada,

• vrv (60 m),

• varovalni sistemi (kompleti) (13),

• varovalni pripomoček (gri-gri, reverso),

• plezalni pas,

• plezalniki,

• magnezij,

• vponka z matico.

Avtor fotografije:
Tilen Križnik
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SEKTOR ˝PRI KLOPCI˝

IME SMERI TEŽAVNOST VIŠINA

1.     CELJSKA 5C 8M

2.     PCC 6A 8M

|  10

LEGENDA 
TEŽAVNOSTI

Avtor fotografije:
Tilen Križnik
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SEKTOR ̋ CELJSKA LUSKA˝

IME SMERI TEŽAVNOST VIŠINA

3.     KLARINA 5A 10M

4.      GRMADNIŠKA 5C 22M

5.      CELJSKI 
          GROFI 6B 22M

6.     STARA 6B+ 22M

7.     TOMU ZA 
         ABRAHAMA 6A 22M

8.     JAGERSKA 5C 25M
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LEGENDA 
TEŽAVNOSTI

Avtor fotografije:
Tilen Križnik
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IME SMERI TEŽAVNOST VIŠINA

3.     KLARINA 5A 10M

4.      GRMADNIŠKA 5C 22M

5.      CELJSKI 
          GROFI 6B 22M

6.     STARA 6B+ 22M

7.     TOMU ZA 
         ABRAHAMA 6A 22M

8.     JAGERSKA 5C 25M

SEKTOR ̋ CELJSKA LUSKA˝
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LEGENDA 
TEŽAVNOSTI

Avtor fotografije:
Tilen Križnik
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SEKTOR ˝GRAJSKA STENA˝

IME SMERI TEŽAVNOST VIŠINA

9.      VERONIKA 
          DESENIŠKA 5C 14M

10.    FRIDERIK 5A 14M

11.    HERMAN II. 5B 24M

12.    BARBARA 
           CELJSKA 6A 22M

13.    KLIN 6A 22M

          BRŠLJAN 5C 22M

15.    GRAJSKI RAZ 5C 24M

16.    GRAJSKA POČ 6A 24M LEGENDA 
TEŽAVNOSTI

Avtor fotografije:
Tilen Križnik
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Namesto zaključka

˝V okiru projekta ˝Plezaj kot grof˝ se je uredila plezalna stena v ne-
posredni bližini centra mesta, ki prebivalcem Celja omogoča plezanje 
v skali tudi po službi ali ko imajo na razpolago manj časa. Plezališče 
je primerno tudi za začetnike in bo tako uporabno za izvedbo tečajev 
plezanja, zelo primerno pa je tudi kot »poligon« za vaje alpinistične šole. 
Morda pa tudi k plezanju pritegne še kakšnega naključnega obiskovalca.˝ 

JAN STRMOLE
Planinsko društvo Celje - Matica

˝V samem projektu sem zelo uživala, saj smo skupaj z  ostalimi ude-
leženci  izvedli kar nekaj aktivnisti, kot so plezanje, čiščenje okolice 
plezalne stene ter se ob enem veliko naučili od mentorjev ter hkrati tudi 
pripomogli v dobro lokalni skupnosti!˝ 

HANA FALETIČ
Mlada udeleženka projekta ˝Plezaj kot grof˝

˝Projekt ˝Plezaj kot grof˝ je dober primer, kako se mladinske pobude 
realizirajo v projekte. S pomočjo Celjskega mladinskega centra ter 
Planinskega društvo Celje - Matica so tako mladi uresničili svoje želje 
po naravni plezalni steni in tudi obogatili prostočasovne možnosti v 
lokalni skupnosti.˝

KATJA KOLENC
Celjski mladinski center

˝Stari grad Celje je največji ponos knežjega mesta, njegova veduta zelo 
prepoznavna. Do gradu vodi dobro obiskana pohodniška pot, okoliški 
hribi so na splošno priljubljeni med pohodniki in kolesarji. Zelo smo ve-
seli, da je Celjski mladinski center v sodelovanju s Planinskim društvom 
Matica mogočno grajsko steno uredil kot plezališče in s tem ponudil 
še eno dodatno možnost za aktivno preživljanje prostega časa v tem 
okolju. Plezanje je vse bolj priljubljen šport, v naravi pa ima seveda še 
poseben čar. Veselimo se številnih plezalcev, ki jih bo nova plezalna 
stena pritegnila. Zanje in za vse ostale obiskovalce smo uredili tudi 
prijeten prostor za počitek in sproščanje.˝ 

ALJA TIHLE HREN
Mestna občina Celje - vodja Službe za odnose z javnostmi in promocijo

Plezalni vodnik je financiran s strani Evropske komisije 
v sklopu programa Evropske solidarnostne enote. 
Vsebina plezalnega vodnika je izključna 
odgovornost avtorjev in v nobenem primeru 
ne odraža stališč Evropske komisije. 
Evropska komisija prav tako ni 
odgovorna za kakršno koli 
uporabo informacij, ki jih 
publikacija vsebuje.



VEČ INFORMACIJ O PROJEKTU NAJDETE NA:

             facebook.com/Plezajkotgrof

             mc-celje.si/PLEZAJ_KOT_GROF/


