
 muzej  Občine Šenčur

torek, 18. septembra 2018, ob 19. uri 

Razstava bo odprta do 28. oktobra 2018, ob torkih in petkih od 17. do 19. ure, ob nedeljah od 10. do 12. ure.

RAZSTAVA  
»HIŠA ČEZ CESTO ODPRLA VRATA 

USTVARJALCEM«

Cerkvi v Srednji vasi – Alenka Klemenčič



KULTURNO DRUŠTVO HIŠA ČEZ CESTO

Kulturno društvo Hiša čez Cesto skrbi za ohranjanje kulturne dediščine in medgeneracijsko 
sodelovanje. V hiši se odvijajo raznovrstni kulturni dogodki, med drugim organizirajo vsako 
leto slikarsko srečanje. Namen srečanja je ohranjanje kulturne dediščine skozi slikarstvo 
in kiparstvo. Letos so organizirali celodnevno srečanje v soboto, 12. maja 2018. Srečanja 
so se udeležili Društvo likovnikov Cerklje, KUD kliničnega centra in medicinske fakultete 
dr. Lojza Kraigherja iz Ljubljane, karikaturist Jože Poklukar in učenka OŠ Eva Markun . 
Tehnike so bile proste, tema pa je bila kulturna dediščina in krajina občine Šenčur.

Slikarji so predhodno pregledali teren in s tem spoznavali lepote občine Šenčur. Trije 
udeleženci so ustvarjali z glino, dva z lesom. 

KUD KLINIČNEGA CENTRA IN MEDICINSKE FAKULTETE  
DR. LOJZA KRAIGHERJA

Iz KUD-a Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher iz Ljubljane, se je 
slikarske kolonije Hiše čez cesto udeležilo šest članov Sekcije upodabljajočih umetnosti. 
Sekcija znotraj KUD- a deluje tudi z namenom, da razstavlja po bolnišnicah in zdravstvenih 
domovih. Hkrati pa umetniki z lastnim delom in ustvarjanjem, razvijajo in izražajo svoje 
spretnosti, občutja ter razmišljanja. V športu ljudje tekmujejo drug z drugim, v umetnosti 
pa umetnik tekmuje sam s sabo. Sekcija združuje raznolike umetnike, ki med seboj 
izmenjujejo znanja in izkušnje, tudi s sodelovanji na različnih prireditvah.

DRUŠTVO LIKOVNIKOV CERKLJE

Društvo likovnikov Cerklje bo drugo leto praznovalo 20 letnico delovanja. Aktivnih je okrog 
30 članov. Poleg klasičnega slikanja v različnih tehnikah se nekaj članov ukvarja še z 
ustvarjanjem v glini, lesu, kamnu itd. Predstavljajo se na različnih skupinskih in posameznih 
razstavah. Izpopolnujejo se na tečajih ali preko uspešnejših članov društva. Veseli so, da 
lahko sodelujemo že četrto leto na srečanju slikarjev v Hiši čez cesto na Miljah v občini 
Šenčur, saj jim je ta tematika blizu, ker tudi sami pripravljajo tematske razstave.

JOŽE POKLUKAR - JOLE

Jože Poklukar - Jole je bil rojen v Gorjah pri Bledu. Bolj ga poznamo kot biatlonca. Že od 
malega je rad slikal, 15 let pa se ukvarja s portretno karikaturo. Ko so ga ljudje spoznali so 
ga snubili, da jih je portretiral. Tako smo ga povabili tudi v Hišo čez cesto, kjer je portretiral 
udeležence Slikarskega srečanja. Jole pravi, da želi osebi, ki jo portretira vdihniti karakter, 
in pa tisto, kar je najpomembnejše – simpatičnost.



Parjenje – Dragica Markun

Rojstvo – Marjan SmrekarFrančeva kašča – Avgust Starovašnik

Trboje – Marinka Štern



Izdala Občina Šenčur, september 2018, tisk Tiskarna Jagraf d. o. o.

Društvo likovnikov Cerklje: Darinka Kralj, Marinka Štern, Zofka Hacin, Zvonka Golorej, 
Dragica Markun, Branko Lozar, Avgust Starovašnik, Ivan Kropivnik, Marjan Vreš, Marjan 
Smrekar, Tončka Prdan, Cenka Globočnik

KUD Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojza Kraigherja Ljubljana: 
Alenka Klemenčič, Milica Miš, Erika Železnik, Vida Soklič, Barba Štembergar Zupan, Niko 
Zupan, Biserka Komac

Gosta: karikaturist Jože Poklukar - Jole in učenka OŠ Šenčur Eva Markun

Ob Kokri – Eva Markun

Cerkev v Šenčurju – Erika Železnik Karikatura – Jože Poklukar - Jole


