
 

CELJSKE ALPIKE NA TABORU 

V začetku aprila (2. in 3. 4.) se je končno tudi ženski del celjskega alpinističnega odseka spravil vkup in odpravil na 

plezalni tabor na Primorsko. Tabora se je udeležilo enajst članic odseka, Martina Aplinc, Romana Daugul, Nina 

Salobir, Tina Ocvirk, Meta Meh, Nena Skrt, Zlata Kadilnik, Maja Železnik, Katja Petrovec, Darja Primc in Veronika 

Turnšek pa tudi v vlogi organizatork. Plezale smo v Glinščici in Črnem Kalu, spale pa v hostlu Silva Kara v Ospu.  

 

Veronika in Katja sva se na Primorsko zapeljali že v petek in dan izkoristili za plezanje v Ospu, v soboto dopoldan pa 

so točne kot ura prispele iz Celja še ostale članice – o kakršnem koli ženskem obiranju in zamujanju tako ne duha ne 

sluha. Skupaj smo se nato odpravile iz Ospa proti plezališču Glinščica pri Trstu.  

 



V vasi Boljunec smo pri osnovni šoli pustile avtomobile, ena ekipa se je odpravila proti sektorju Grabčeva stena, 

oddaljen okoli deset minut nad vasjo, druga ekipa (Meta, Nena, Zlata in Maja) pa je zakorakala dalje po dolini ter 

splezala greben Crinale in se nato podala še v večraztežajne glinščiške plate.  

 

 



 

 

Glinščica je plezalno območje s številnimi sektorji in zelo raznolikimi smerni, tako po težavnosti in opremljenosti, zato 

je bila Grabčeva stena, kjer se plezajo enoraztežajne smeri, vsekakor prava izbira glede na raznolikost plezanja samih 

članic. Obenem ni bilo niti obljubljene sobotne pripeke in temperatur nad dvajset stopinj Celzija, zaradi česar je bilo 

plezanje prav prijetno.  



 

 

Da so nas vsepovsod okoli mamili šparglji, ni treba izgubljati besed, ženske kot menda že prazgodovinske nabiralke 

pa smo spretno krmarile med plezanjem in nabiranjem, zato je bil ob koncu dneva izkupiček enega in drugega velik. 

Sta pa nas prišli popoldan v Glinščico obiskat tudi Mojca in Andreja iz Obalnega AO, s katerima smo se nato odpravile 



še na kavico in po nakupih ter se šele proti večeru vrnile v Osp, kjer je druga ekipa že pridno skakljala nad stenami 

Ospa in pobirala šparglje za zajtrk.  

 

 

 

 



Pred hostlom nas je pričakalo tudi presenečenje, moški del našega odseka se je očitno odločil, da bo poslal Luka 

Kranjca in Jerneja Gračnerja v špionažo pod pretvezo, da splezata še Staro smer. Luku je kot prvemu sploh uspela 

smer prosto, za kar mu seveda še enkrat čestitamo, me pa verjamemo, da je k temu prispevala vsaj nekaj tudi ženska 

celjska energija, ki je tisti vikend harala po Primorju. No, kakorkoli, ko sta fanta videla, da je z nami vse v redu, sta se 

odpravila, me pa na juriš v kuhinjo, kjer so se kuhale domače testenine s tartufi, pripravljala regratova solata  

 

in iz skrbno zakritih pekačev odvijale sladke dobrote. Po izvrstni večerji smo še dolgo klepetale v družbi primorskih 

deklet. 

 

 



Naslednje jutro se je začelo ob osmih in prejšnji dan nabrani šparglji so se pomešani z jajčki, slanino in parmezanom 

izkazali za izvrsten zajtrk. Ni treba poudarjati, da smo vse brez težav pojedle, pospravile svojo prtljago, se poslovile 

od Silva in odpeljale do Črnega kala. Ker je bilo za nedeljo napovedano jasno in temperature nad dvajset stopinj 

Celzija, smo se najprej podale v stari del plezališča v gozd. Zgornja cesta še vedno ni sanirana, zato je vožnja do 

parkirišča problematična, kar pa za celjske voznice ni predstavljajo nepremostljive ovire. Črni kal je bil seveda poln 

plezalcev, a se je vseeno našlo dovolj prostih smeri za plezanje.  

 

 

 



Sredi popoldneva so se Darja, Zlata, Nena in Meta odpravile proti domu, Martina, Veronika, Nina, Romana, Katja, 

pridružila se nam je tudi Nastja Davidova, pa smo nato že oblačno popoldne preživele v sektorju Peskovnik, dokler 

nam pač niso pošle moči, volja ali utrujenost.  

 



Vsekakor zanimiv, pester, zabaven in malce drugačen plezalni tabor, ki ga bomo vsekakor ponovile, tako ali drugače, 

v takšni ali drugačni obliki, morda še letos, morda prihodnje leto. Vsekakor pa smo se strinjale, da nam je ženski 

tabor manjkal.  
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