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Šentrupert, 2.2.2018 
 

Gregorjev sejem na Veseli Gori,  
sobota, 10. 3. 2018 

 
Izmed vseh sejmov, ki so jih kdajkoli prirejali na Veseli Gori, 
je bil najimenitnejši in daleč naokoli znan prav spomladanski 
Gregorjev sejem, poimenovan po sv. Gregorju. Začetek sejma 

datiramo v leto 1760, ko je bil prestavljen od sv. Helene v 
mirnski župniji. Neprekinjeno je potekal vse do druge svetovne 

vojne. Vojne in povojne razmere so v življenje domačinov 
prinesle velike spremembe, vseskozi pa je bila navzoča 
želja po obuditvi sejmov, ki bi jim morali dati nekdanjo 

veljavo. Tako so v drugi polovici prejšnjega stoletja, poleg 
drugih veselogorskih sejmov, na gregorjevo znova prirejali 
kramarski in živinski sejem, ki se je edini ohranil do danes. 

S svojo tradicijo in pristnostjo po več kot 200 letih na Veselo 
Goro še vedno privablja obiskovalce od blizu in daleč. 

(»Sejem bil je živ!, 2014«) 
 
Spoštovani razstavljavci Gregorjevega sejma! 
 
Tudi letos vas vabimo na tradicionalni Gregorjev sejem na Veseli Gori pri Šentrupertu, ki bo 
v soboto, 10. 3. 2018. Kot vsa leta do sedaj, se boste tudi letos za nastop na sejmu prijavili 
preko priložene vloge direktno Etno družabnemu društvu Draga pri Šentrupertu, mi pa bomo 
potem oddali skupinsko prijavo vseh razstavljavcev na Občino Šentrupert. Tako vam ni 
potrebno plačevati upravnih taks (22,60 €), imeli pa boste vsa pravna dovoljena za prodajo 
blaga zunaj prodajaln (sejmi).  
 
Če ste zainteresirani za nastop na sejmu, nam izpolnjeno vlogo in prijavnico s priloženo 
prilogo (fotokopijo registracije družbe oz. priglasitvenega lista za samostojne podjetnike) 
pošljite na naslov Etno družabno društvo Draga, Draga pri Šentrupertu  4, 8232 Šentrupert do 
28.2.2018. Prijavo lahko pošljete tudi po elektronski poti na naslov: 
drustvo.draga@gmail.com, pri čemer je potrebno priložiti skenirano ali fotografirano vlogo, 
prijavnico in prilogo.  Po tem datumu prijav za razstavljavce ne bomo več sprejemali. 
 
Tako kot vedno, se bomo potrudili, da bo sejem kar najbolje organiziran in poln 
spremljajočega programa.  
 
S spoštovanjem!  

 
Etno družabno društvo Draga pri Šentrupertu 

                                                                                          

 

mailto:drustvo.draga@gmail.com
mailto:drustvo.draga@gmail.com

