
 

 

   
 
 

 
 
Podpora uspešnih podjetij na slovenskem trgu je ključni prispevek v mozaik vrhunskosti 
slovenskega športa. Zato vam z veseljem in ponosom sporočamo, da bosta Skupina SIJ in 
Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez podaljšala sponzorsko sodelovanje vse 
do olimpijskih iger v Pekingu 2022.  
 
Pomembno vlogo pri razvoju vrhunskega športa ima tudi segment športa za vse, saj je blaginja 
naroda in gospodarskih družb še kako odvisna od kvalitete življenja posameznikov. Temu 
pomembno mesto posveča Skupina SIJ, zato poleg vrhunskega športa podpira tudi športno 
rekreacijo in v skupnostih po vsej Sloveniji omogoča vadbo na športnih poligonih, ki so plod 
lastne izdelave. Vljudno vabljeni, da v naši družbi pospremite 
 
 

OTVORITEV ŠPORTNEGA POLIGONA ZA VADBO NA PROSTEM IN 
PODPIS SPONZORSKE POGODBE ZA OLIMPIJSKI CIKEL 2018–2022 

 
ki bo v sredo, 19. septembra, ob 11:00 uri,  

 
na športnih igriščih pri OŠ Brinje Grosuplje,  

Ljubljanska cesta 40a, 1290 Grosuplje.   
 
 
Z nami bodo Tibor Šimonka, član uprave Skupine SIJ, Bogdan Gabrovec, predsednik 
Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez, mag. Dušan Hočevar, direktor 
Občinske uprave Občine Grosuplje, mag. Mitja Lončar, predsednik Zveze športnih 
organizacij Grosuplje ter številni drugi gostje, športniki in prijatelji športa. 
 
Posebna gostja dogodka bo Petra Majdič, nosilka bronaste kolajne z olimpijskih iger v 
Vancouvru 2010 in ambasadorka sponzorstev Skupine SIJ s sloganom Jeklena volja. 
Program dogajanja bodo popestrili Sašo Bertoncelj, vrhunski gimnastičar in aktualni evropski 
podprvak na konju z ročaji, mladi športniki gimnastične sekcije Športnega društva Grosuplje, 
ki bodo uprizorili vadbo na poligonu, in pevski zbor OŠ Brinje Grosuplje. 
 
Veselimo se vaše družbe.   
Dodatne informacije: vodja odnosov z javnostmi OKS-ZŠZ, brane.dmitrovic@olympic.si.  
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
Občinska uprava Občine Grosuplje OKS-ZŠZ      Skupina SIJ 
Direktor          Predsednik      Član uprave 
mag. Dušan Hočevar   Bogdan Gabrovec     Tibor Šimonka  
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