
 
 

V sredo 4. decembra 2019 je potekal tradicionalni dobrodelni Novoletni sejem, 
ki ga je organiziral Šolski sklad Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica v 
sodelovanju z našo osnovno šolo in vrtcem ter Občino Borovnica. 
 
Sejem se je pričel s prižigom prazničnih lučk, temu pa je sledil zabavni program 
z glasbeno skupino Livada, z nastopom šolske hip hop skupine  plesne šole 
Diana Dance pod vodstvom Nataše Beltran in z delavnico izdelave novoletnih 
okraskov v organizaciji Šolskega sklada, za katero je osnovni material prispeval 
naš krajan, Boštjan Hribar, za kar se mu še enkrat zahvaljujemo. 
 
Na sejmu so bili na voljo zelo različni sejemski izdelki, ki so jih izdelali otroci iz 
vrtca in šole Borovnica pod mentorstvom vzgojiteljev in učiteljev, na nekaterih 
od teh so sodelovali tudi starši otrok iz vrtca in šole. Prav tako smo veseli 
sodelovanja dveh krajevnih društev, Sadjarskega društva in Klekljarska sekcija 
Punkeljc, ki sta nas počastili z udeležbo na stojnicah. 
 
Ob tej priložnosti se Šolski sklad zahvaljuje vsem, ki ste prispevali k pripravi in 
uspešni izvedbi našega že tradicionalnega dobrodelnega sejma. Ob vseh zgoraj 
omenjenih, ki so poskrbeli za čudovito ponudbo na stojnicah in za zabavni 
program na odru, so za uspešno izvedbo prireditve imeli zasluge še osebje iz 
šolske kuhinje z odličnima carskim pražencem in toplim čajem ter pogostitvijo 
za goste, tehnično osebje iz šole in vrtca, Prostovoljno gasilsko društvo 
Brezovica pri Borovnici in Turistično društvo Borovnica, ki je posodilo stojnice. 
 
Naš skupni trud je bil poplačan, ne le z veselimi obrazi otrok in odraslih na 
sejmu, temveč tudi z zbranimi finančnimi sredstvi. Zagotovimo lahko, da bo, 
tako kot do sedaj, zbrani denar šel za dober namen - z vašo pomočjo bomo 
lahko pomagali veliko učencem in učenkam oziroma njihovim družinam, poleg 
tega pa bomo lahko šoli in vrtcu pomagali pri obogatitvi nadstandardne opreme 
za še kvalitetnejše vzgojo in izobraževanje. 
 
Hvala vsem! 
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