
IŽANSKI  SEJEM  
sobota 17. september 2016 
 

Ižanski sejem že kar nekaj let velja za eno od večjih prireditev v občini in privablja vsako leto 
več razstavljavcev. 

Namen sejmov je oživiti tovrstna druženja ljudi, ponuditi možnost društvom in 
posameznikom, da se predstavijo in prikažejo svoje delo in seveda ohranjati vez s 
preteklostjo, nekdanjim življenjem na vasi in ohraniti tovrstno izročilo prihodnjim rodovom. 
Ižanski sejem je letos privabil preko 50 različnih razstavljavcev. 

Na sejemsko dogajanje poskušamo poleg domačih društev vključiti predvsem rokodelce in 
razstavljavce z izdelki domače obrti, predvsem pa je merilo to, da so izdelki slovenskih 
izdelovalcev. Do neke mere nam je letos to tudi uspelo. Lepo vreme nam je dalo možnost, da 
smo stojnice lahko razporedili po obeh parkiriščih okrog občine in je vse skupaj delovalo kot 
ena velika tržnica. Žal pa nam je proti popoldnevu malo "zagodlo" vreme, začelo je namreč 
deževati. 

Začetek sejma je, tako kot vsa leta do sedaj napovedal prihod članov Čebelarskega društva 
Ig s praporjem in čebelarsko himno v ozadju. Otvoritveni nagovor pa je imel župan Janez 
Cimperman.  

Predstavitev Karate-do klub Shotokan so pod šotorom pripravili člani društva pod vodstvom 
Mateja Kabaja. 

V sklopu sejma so se vrstile otroške delavnice, ki jih je pripravilo Društvo za sožitje z naravo, 
otroke je navduševal čarodej Romam Frelih s predstavo in animacijo z modelirnimi baloni, 
Društvo Zapotok je postavilo plezalno steno, svojo predstavitev pa je imelo tudi Športno 
društvo za baseball in softball Barje.  

V popoldanskih urah je sejemsko dogajanje popestrilo KD Mokrc z nastopom potujočih 
gledališčnikov s predstavo "Slovenske balade in romance", režiserke Ljerke Belak. 

Društvo Fran Govekar Ig je v času sejma pripravilo tudi voden ogled koliščarske razstave v 
Mladinskem domu na Igu.  

Gobarsko mikološkemu društvu Ig je na sejmu pripravilo razstavo gob in pokušino jedi iz njih. 
Upamo da ni nihče ostal lačen, kajti jedi so bile zelo okusne. 

Popestritev sejma je bilo tudi tekmovanje v pripravi jedi »na žlico« pokal Šefla, ki ga 
organizira Društvo 21. marec ob pomoči sponzorjev. S kuhanjem so pričeli že dopoldan pod 
strogim nadzorom strokovne komisije. 

Tudi letos smo se vsi organizatorji tako sejma, razstave kot pokala Šefla potrudili, da so se 
udeleženci dobro počutili, uživali v dobrih jedeh in številnih stojnicah. Za predstavitev stojnic 
in povezovanje na sejmu je poskrbela Andreja Zdravje. 

V imenu občine se zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli pomagali pri pripravi sejma. 

 

Vsem, ki ste se, ali se niste udeležili letošnje prireditve pa kličemo na snidenje prihodnje leto. 
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