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ZADEVA 

Mreža poligonov jekleno voljo razširila tudi v Kranj  
 

 Spoštovani! 

 

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez 

sta v sredo, 13. oktobra, z novo točko razširila mrežo jeklenih poligonov, ki so namenjeni rekreaciji 

na prostem in omogočajo izvedbo različnih športnih vadb. Nova pridobitev, že 16. po vrsti, je ob 

parkirišču pod Šmarjetno goro, na izhodišču za vzpon po asfaltirani cesti iz Stražišča. 

 

Jekleni poligon v kranjski občini je po Tržiču in Jesenicah že tretji na Gorenjskem. Začetek projekta sega 

v leto 2014, ko so se v Skupini SIJ odločili, da želijo skupnostim, v katerih delujejo njihove družbe in živijo 

njihovi zaposleni z družinami, ter drugim lokalnim skupnostim po Sloveniji omogočiti brezplačno rekreacijo 

na prostem. V sodelovanju z OKS – ZŠZ ter ob podpori lokalnih skupnosti so z novo jekleno pridobitvijo, 

poleg že omenjenih gorenjskih, pred tem razveselili še prebivalce na Ravnah na Koroškem, v Murski 

Soboti, Ljubljani, Grosupljem, Novi Gorici, Mozirju, Krškem, Postojni, na Prevaljah, v Pivki, Slovenj 

Gradcu, na Ptuju in nazadnje konec septembra v Miklavžu na Dravskem polju. 

 

V izdelavo jeklene konstrukcije so v družbi SIJ Ravne Systems vložili približno 300 ur dela. Končni izdelek 

sestavlja 86 metrov jeklenih cevi, 44 manjših objemk in 19 kapic za stebričke. Jekleno konstrukcijo 

odlikujeta trdnost in odpornost, kar je pogoj za poligon, ki stoji na prostem. Prav jeklo je idealen material, 

saj dobro prenaša spremenljive vremenske razmere, uporabnikom pa s svojo trdnostjo daje občutek, da 

lahko na njem preizkušajo svoje telo in jekleno voljo. 

 

Slavnostno otvoritev novega jeklenega poligona so pospremili podpredsednik OKS – ZŠZ mag. Janez 

Sodržnik, vodja korporativnega komuniciranja v Skupini SIJ Katja Krumpak, podžupan občine Kranj 

Robert Nograšek ter predsednik Športne zveze Kranj in vodja regijske pisarne OKS – ZŠZ Kranj Tadej 

Peranovič.   

 

Skupina SIJ z različnimi aktivnostmi pod skupnim imenom Jeklena volja v ljudeh prebuja jekleno voljo. V 

neposredni bližini vsakega poligona je tudi tabla z navdihujočo športno zgodbo lokalnega športnega junaka 

– ambasadorja poligona. V Kranju je ta čast pripadla izvrstnemu cestnemu kolesarju Mateju Mohoriču.  
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»V mladosti sem se na Šmarjetno goro povzpel res velikokrat. Vsaj enkrat na leto tudi s kolesarjenjem do 

maksimalnih moči. Do označbe za 16-odstotni naklon poti imam zato kar veliko spoštovanje,« se je na 

okolje, v katerem je lociran novi poligon, ozrl Mohorič. Mladim kolesarjem je podal tudi nasvet, kako vztrajati, 

ko je težko, ko noge že močno »pečejo«. »Zamižiš, prešteješ do deset, pogledaš, kje se nahajaš in potem 

to ponavljaš do cilja,« je dejal, ob tem pa poudaril: »Zame ni pomemben samo cilj, ampak tudi pot do njega. 

Vedno mi je v veliko veselje in hvaležen sem, da sem postavljen v takšen položaj, da lahko počnem to 

(kolesarjenje, op. a.), kar imam najraje, in imam okoli sebe ljudi, ki me podpirajo.« Obenem je slovenski 

prvak v cestnem kolesarstvu mladim priporočil, da skrbijo tudi za močne mišice jedra telesa, ki so 

pomembne tako za vsakodnevno življenje, kakor tudi za vrhunske dosežke v športu. 

 

Mag. Janez Sodržnik, podpredsednik OKS – ZŠZ, je iskreno čestital Mohoriču, ambasadorju jeklenega 

poligona v Kranju, za izjemne dosežke, ki jih je nanizal v tej sezoni, in dodal: »Jekleni športni poligoni za 

vadbo na prostem so razveselili že številne občanke in občane po Sloveniji, ki jih z veseljem uporabljajo. 

Danes v uporabo predajamo 16. poligon v 16. slovenski občini, kar pomeni več kot 542.000 prebivalcem 

Slovenije. Verjamem, da ga boste tudi v Kranju, ki je zelo športno mesto, z veseljem in pridom uporabljali.« 

Ob tem je izpostavil tudi širok namen uporabe: »Jekleni poligoni za vadbo na prostem so pomembna 

pridobitev za vse nas. Poleg klubov in društev, ki gojijo tekmovalni in rekreativni šport, je na voljo otrokom 

v šolah in vrtcih. Raziskave kažejo, da smo v zgornjem delu telesa pogosto manj močni, otroci danes vse 

premalo plezajo. Jekleni poligon je priložnost, da tudi to izboljšamo.« 

»Za vrhunski uspeh tako v športu kot v poslu je potrebna jeklena volja. Ta je že od nekdaj v značaju Skupine 

SIJ. Skozi sodelovanje z OKS – ZŠZ in s postavitvami že 16 jeklenih poligonov za vadbo na prostem pa 

želimo jekleno voljo prebujati pri vseh ljudeh,« je na otvoritvi dodala Katja Krumpak, vodja korporativnega 

komuniciranja s Skupini SIJ. 

Nova pridobitev ni pustila ravnodušnega niti kranjskega podžupana Roberta Nograška, ki se je uvodoma 

zahvalil vsem, ki so se udeležili slavnostne otvoritve, nato pa dejal: »Upam, da bo ta pridobitev vsem v 

ponos in športno spodbudo!« Vse je povabil, da se na novem poligonu ogrejejo pred vzponom na Šmarjetno 

goro ter jih povabil tudi na petkovo otvoritev prvega trajnostnega grbinastega poligona, ki je zrastel ravno v 

Kranju. Tudi pri tem projektu ima eno glavnih vlog Skupina SIJ. Žlindro, ki je eden stranskih produktov 

jeklarske industrije, so pri gradnji kreativno uporabili namesto naravnega materiala – drobljenca iz kamna. 

 

 

 

--- 

   

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki deluje po načelih krožnega 

gospodarstva in s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih 

trgih. Skupina SIJ sodi med največje slovenske izvoznike ter velja za steber zaposlovanja na Gorenjskem 

in Koroškem. 


