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Kulturni center slikarjev Šubic – poročilo za leto 2012 

1 Kulturni center v letu 2012  
 
Kljub temu, da Kulturni center slikarjev Šubic (Rojstna hiša slikarjev Šubic) v letu 2012 še ni bil popolnoma 
obnovljen in opremljen, pa smo v njem oziroma v povezavi z ostalimi kulturnimi spomeniki organizirali  
vrsto ustvarjalnih in kulturnih prireditev, ki ga postavljajo na osrednje mesto v kulturni ponudbi Poljan in 
občine Gorenja vas – Poljane.  

 
1.1  Načrti za 2012 
Realizacija nekaterih načrtov (obnova 1. In 2. nadstropja, obnova oziroma nakup opreme, ureditev in  
odprtje muzejske zbirke), postavljenih v 2011, v letu 2012 ni bila mogoča. Čakanje na potrditev sredstev 
iz projekta obnove hiše in nakupa notranje opreme (Ukrep 323 ohranjanje in izboljšanje dediščine 
podeželja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), ni obrodilo sadov . Določena dela, nujna za 
postavitev zbirke in zagon nadstropij ter podstrešnega prostora tako niso bila izvedena, zato se jih izvaja 
še v letu 2013. 
Drugi cilj je bil vzpostavitev promocijskih kanalov (celostna grafična podoba, internetna stran, tiskovine, 
promocija prek tiskanih in elektronskih medijev, facebooka ipd). Večina stvari je bila izvedena v skladu 
z načrti. V sklopu dejavnosti, povezanih s promocijo, je bila meseca junija v hišo prenesena tudi 
turistična infotočka, ki je delovala pod okriljem zavoda za razvoj podeželja Polans. 
Tretji cilj pa je bil organizacija raznovrstnih kulturnih dogodkov , v skladu z programskimi usmeritvami, 
zapisanimi v programu upravitelja ob razpisu za upravljanje. Te obsegajo razstavni, ustvarjalni, kulturni 
in pedagoški del.  
Veliko pozornosti pa smo namenili povezovanju kulturnega centra z ostalimi kulturnimi in turističnimi 
točkami /dogodki/ponudniki  v poljanski dolini. 
 

2 Večji dogodki v letu 2012: 
 
2.1 Razstave: 
 

- 15. kolonija Iveta Šubica, »Portret«; nedelja, 2.6.2012 
- Razstava slik ustvarjalcev KUD Trata, ME-VI art, Dr. podeželskih žena, četrtek, 21.6.2012 
- Prvi slovenski festival karikatur; nedelja, 23.9.2012 
- Mala Ažbetova kolonija, »Krajina, mali format« ; sobota, 21.10.2012  
- Maja Čadež, slike; sobota, 8.12.2012 
- Ive Šubic, »Poljane in Poljanci«, sobota, 22.12.2012 

 
2 .2 Ustvarjalni in pedagoški program:  
 

- 15. Kolonija Iveta Šubica, 31.5. – 2.6.2012 
- SLAMArt, Rupnikova linija, Javorč, ob Prazniku žetve, 29.7.2012 
- 1. Slovenski festival karikatur, 22.-23.9.2012, Tavčarjev dvorec Visoko 
- Izvedba 19 likovnih delavnic za otroke, šolarje in odrasle (risanje stripov, glasbena delavnica, 

izdelava glasbil iz recikliranih materialov, izdelava daril iz recikliranih materialov, oblikovanje 
gline, rezbarstvo) 

- Vodenje predšolskih otrok in šolarjev po razstavah 
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SLAMArt, 29.7.2012,  avtorji Boris Oblak, Barbara Pintar, Katja Bogataj, Nina Trček 

 
2 .3 Kulturni programi 
 
(s sodelovanjem pri organizaciji kulturnih dogodkov na nivoju Občine Gorenja vas – Poljane) 

- Kulturni program ob 15. Koloniji Iveta Šubica, v soboto, 1.6.2012  
- Grošev tur; pripovedovalski variete, Tavčarjev dvorec Visoko (22.6. 2012) 
- Organizacija kulturnega programa ob odprtju  Tavčarjevega dvorca na Visokem 23.6.2012 
- predstava Sašo Hribar Show 22.9.2012 Kulturni dom Poljane) 
- 28.9. 2012 koncert vokalne skupine Karik (Kulturni dom  Poljane) 
- 23.11.2012 sodelovanje pri pripravi proslave ob občinskem prazniku 
- Predstavitev knjige Metoda Bohinca: Moja iskanja 20.12.2012 
- Miklavž za odrasle, Tavčarjev dvorec Visoko 1.12.2012 
- Predstavitev knjige Lucijana Bertonclja Komu izstaviti račun, Tavčarjev dvorec Visoko, 

7.12.2012 
- Sodelovanje v komisiji za pripravo projekta Poroke na Visokem 

 
2.4 Povezovanje KC slikarjev Šubic z drugimi kulturnimi ustanovami/točkami:  
 

- KD Dr. Ivana Tavčarja Poljane 
- Združenje umetnikov Škofja Loka (Kolonija Iveta Šubica) 
- Center Duo Škofja Loka (organizacija likovnih delavnic rezbarstva in oblikovanje gline) 
- Rupnikova linija in TD Žirovski vrh (SLAMArt) 
- Muzej Škofja Loka, Narodna Galerija Ljubljana, Muzej Žiri, Muzej Železniki ((O)živela kultura!) 
- Tavčarjev dvorec Visoko (Grošev tur, Festival karikatur, predstavitev  knjige J. Bertonclja, 

Miklavževanje) 
- Pri Ažbetu doma (Mala Ažbetova kolonija) 
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3 Vsebinsko poročilo po mesecih 
 
Januar: 

- priprava dokumentacije za projekt obnove hiše, zbiranje informacij  

- izvajanje 1. faze projekta (O)živela kultura: popis in dokumentacija muzejskih eksponatov, zbiranje 
informacij, sodelovanje z ZVKD in Loškim muzejem, priprava promocijskih gradiv 

 

Februar:  
- priprava dokumentacije za projekt obnove hiše, zbiranje informacij  
- izvajanje 1. faze projekta (O)živela kultura: popis in  dokumentacija muzejske zbirke 
- priprava prostorov za tehnični pregled, nabava materialov in pogostitve 

 
Marec : 

- izvajanje popisa in številčenja muzejskih eksponatov, priprava dokumentacije 
- priprava prostorov in opreme za tehnični pregled, sprejem in pogostitev akterjev ob pregledu  

- izobraževanje upravitelja - požarna varnost 
- prevzem odgovornosti pri programskem delu oživljanja Tavčarjevega dvorca na Visokem 

 

Apri l : 
- številčenje in fotodokumentacija muzejskih eksponatov, priprava gradiva za prenos v digitalno evidenco  
- sanacija poškodovanega beleža v hiši (celotna klet, določeni prostori in odseki  v 1. in 2. nadstropju) 
- priprava promocijskih gradiv in člankov (Loški utrip, Podblegaške novice, Gorenjski glas) 

- priprava gradiva, delavnic in programov za Teden vseživljenjskega učenja 
 
Maj: 

- Sanacija beleža v hiši 
- Prenos gradiva iz Turistične infotočke v središču Poljan v KC slikarjev Šubic, vzpostavitev infotočke 
- Priprava promocijskega gradiva za delavnice, informiranje osnovnih šol  
- Ustvarjalni delavnici v okviru TVU: Risanje stripa z Iztokom Sitarjem, glasbena delavnica 

- 15. Kolonija Iveta Šubica: organizacijske aktivnosti pri pripravi, sprejem gostov 
 
Juni j: 

- 15. Kolonija Iveta Šubica: promocija, kulturni program, priprava promocijskih gradiv, postavitev razstave 

- Sprejem in vodenje obiskovalcev po razstavi (vrtec  in OŠ – 20 skupin) 
- Glasbene delavnice za učence OŠ Poljane – 5 skupin 
- Za dva groša fantazije – pripovedovalski večer pred Tavčarjevim dvorcem na Visokem 

- Odprtje Tavčarjevega dvorca: scenarij in organiz. kulturnega programa ob odprtju, koord. nastopajočih 
- Promocijske aktivnosti (priprava gradiv, informiranje osnovnih in srednjih šol, zavodov in društev)  

 
Ju l i j : 

- Organizacijske aktivnosti za Festival karikatur in SLAMArt  
- Sodelovanje z ZVKD pri pripravi izhodišč za obnovo in postavitev zbirk, informacijskih tabel 
- Sprejem in sestanek z direktorico Narodne galerije 
- SLAMArt, likovna kolonija na utrdbi Rupnikove linije ob Prazniku žetve na Javorču 

 
Avgust: 

- Priprava gradiv Narodna galerija, RAS Škofja Loka, Turizem Škofja Loka 

- Priprava gradiv in tekstov za stalno muzejsko zbirko, strokovno delo 
- Organizacijske dejavnosti za Festival karikatur 
- Prevzem orodij in materialov za zbirko in delavnice KC 

 

September: 
- Festival karikatur: organizacija in promocija dogodka - koordinacija izvajalcev in  gostov, priprava 

promocijskih gradiv, prevzem karikatur nekaterih karikaturistov, oblikovanje jumboplakata, priprava 

prizorišča, priprava člankov in fotogradiva, organizacija novinarskega središča, promocija pred, med in 



Kulturni center slikarjev Šubic – poročilo za leto 2012 

po dogodku, pisanje člankov, intervjuji v živo in dopisno, izvajanje risanja v živo, priprava razstave 

slovenskih karikaturistov, odprtje razstave, likovna delavnica v OŠ Poljane in OŠ Javorje 
- Koncert vokalne skupine Karik 

 

O ktober: 
- Intervjuji RA Sora in RA Kranj, promocijske aktivnosti po festivalu karikatur 
- Likovna delavnica OŠ Javorje 
- Mala Ažbetova kolonija – odprtje razstave likovnih del (organizacijske in promocijske aktivnosti) 

- Sodelovanje z ZVKD in Loškim muzejem pri pripravi muzejske zbirke 
 
November 

- Sodelovanje upravitelja v komisiji za pripravo občinske proslave: sestanki, sodelovanje pri pripravi 
scenarijev, izbiri gostov in izvajalcev, koordinacija snemalnih dni pri pripravi dokumentarnih posnetkov 
za video projekcijo, pregled, izbor postavitev posnetkov, pomoč pri izvedbi proslave, koordinacija 
izvajalcev 

- priprava gradiv za RAS Škofja Loka - poročilo projekta (O)živela kultura 
- promocijske aktivnosti, priprava gradiv za spletno stran 

 
December: 

- Miklavževanje na Visokem  
- delavnica rezbarjenja s Petro Plestenjak Podlogar  
- predstavitev knjige Julija Bertonclja Komu izstaviti račun - pomoč pri organizaciji 

- delavnica oblikovanja iz gline  
- priprava gradiv in poročil za projekt (O)živela kultura 
- koordinacija izvajalcev del 
- Maja Čadež - odprtje razstave likovnih del  

- Likovne delavnice izdelave daril in okraskov  
- Likovne delavnice izdelave glasbil  
- Ive Šubic: Poljane in Poljanci, odprtje razstave slik in risb (organizacija odprtja, prevzem in vračanje slik 

lastnikom, promocijske aktivnosti) 

 

4 Statistika obiska kulturnega centra  
 

 Mesec 
Obisk 

razstave 
Ustvarjalne 
delavnice 

Turistična info 
točka 

Kulturni  
dogodki 

Strok. gostje/ 
umetniki 

skupaj 

januar              

februar             

marec             

april             

maj    10       10 

junij 576 85 10 55 40 766 

julij 8   7     15 

avgust 10   3     13 

september 240   6 170 15 431 

oktober 95   
 

    95 

november 23 50       73 

december 255 33   90 10 388 

skupaj gostov 1207  178  26  315  65  1791  

 
*Od skupno nekaj več kot 1100 obiskovalcev razstav jih je bilo okrog 600 iz Vrtca in OŠ Poljane. V statistiko je 

zajetih tudi okoli 140 obiskovalcev dvorane Kulturnega doma Poljane (Sašo Hribar Show in koncert Karik), niso pa 

zajeti obiskovalci Tavčarjevega dvorca ob Groševem turu in Festivalu karikatur. 
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5 Finančno poročilo 
 
5.1 Odhodki  v letu 2012 

 Mesec 

 

Upravljanje 

 

(O)živela kultura 
(upravljanje in 

strokovno delo)* 

(O)živela 
kultura 

(ostalo)* 

stroški 
vzdrževanja 

 

Skupaj 

 

januar        196,62   

februar 635,40 1200,00   199,61 2035,01 

marec   1680,00   2500,15 4180,15 

april   1680,00   195,55 1875,55 

maj    1680,00   176,88 1856,88 

junij   1680,00 753,24 3555,35 5988,59 

julij 1680,00     659,04 2339,04 

avgust 1751,04   60 322,57 2133,61 

september   6090,00 11633,93 128,98 17852,91 

oktober     226 184,11 410,11 

november       279,87 279,87  

december       1932,17 1932,17  

O dhodki skupaj 4066,44  14010,00  12673,17  10330,9  41080,51  

* Sredstva porabljena v projektu (O)živela kultura bodo v letu 2013 povrnjena v znesku 85%. 

 
5.2 Pr ihodki  v letu 2012 

Mesec 

 

Najemnina*/ 
komunalne 

storitve 

likovne delavnice 

 

Vstopnine 

 

sponzorska 

sredstva 

Skupaj 

 

januar  195,23       195,23 

februar 195,17       195,17 

marec 195,23       195,23 

april 195,22       195,22 

maj  195,16       195,16 

junij 771,3 150**     921,3 

julij 22,43       22,43 

avgust 22,38       22,38 

september 23,03 50**   600** 673,78 

oktober 22,78       22,78 

november 22,47       22,47 

december 1628,42 100** 150**   1887,42 

Prihodki skupaj 3488,82  300,00  150  600  4538,82  

*Vključuje stroške električne energije. 

** Niso prikazani v prihodkih občine. 
 

Stroške ogrevanja in TK storitev upravitelj plačuje posebej. 

 
Sredstva pridobljena s sponzorstvi, vstopninami in likovnimi delavnicami, so bila porabljena za 
kritje stroškov pogostitve in ozvočenja ob festivalu karikatur, honorar vokalne skupine Karik, 
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nabavo pisarniškega materiala, tisk jumboplakata, paspartujev za fotografije in materiala za 
manjša vzdrževalna dela, materiala in stroškov prevoza slame ob prireditvi SLAMArt.  

 
Sponzorska sredstva, prostovoljstvo: za izvedbo festivala karikatur sta Razvojna agencija Sora 

in podjetje Topos d.o.o. prispevala skupaj 600€ (za kritje stroškov ozvočenja, honorar, vokalne 
skupine Karik, pogostitev na samem prizorišču), podjetje Press clipping d.o.o. je sponzoriralo 

zbiranje in analizo objav, podjetje Megapiksel Tomaž Sokol s.p. fotografiranje  in koordiniranje 
novinarskega središča, TD Žirovski vrh je poskrbelo za hrano in pijačo ob SLAMArt-u, gostilna 

Na Vidmu pa ugodno zaračunalo svoje storitve ob vseh dogodkih, pri katerih je poskrbela za 
pogostitev. Likovni delavnici rezbarstva in oblikovanja gline je financiral center DUO iz Škofje 
Loke. Stroške oglaševanja in hrane na Koloniji Iveta Šubica je krilo Združenje umetnikov Škofja 
Loka, stroške pogostitve razstav Maje Čadež, KUD Trata, Male Ažbetove kolonije in 
predstavitve knjige Metoda Bohinca so krili organizatorji oz. razstavljavci. 
 

6 Promocijska orodja 
 
Največje težave smo pravzaprav imeli s samim imenom. Rojstna hiša slikarjev Šubicev (pod 

tem imenom ima hišo v svoji evidenci Zavod za varstvo kulturne dediščine) pravzaprav ni 
pravo, saj je prava rojstna hiša rodbine vendarle v Hotovlji, na domačiji Par Devjak.  

Štefanova hiša je novejše ime, ki se je med Poljanci prijelo v 20. stoletju (domačiji se je prej 
reklo Pri Kisovcu), hkrati pa nujno rabi razlago, saj vsem ostalim ne pove ničesar o poreklu in 

vsebini kulturnega centra. 
Z določitvijo imena – Kulturni  center sl ikar jev Šubic  – ima center že v imenu prepoznavno 

podobo, tako z renomejem vseh slovitih slikarjev rodbine Šubic kot z vsebino, saj nakazuje 
delovanje na več nivojih: ne zgolj kot spominska hiša, ampak tudi kot kreativni prostor s 

sodobnim programom kulturnih dogodkov, razstav in ustvarjanja. 
 
V okviru projekta (O)živela kultura je bila izdelana celostna grafična podoba, iz nje pa izhajajo 
tudi vse ostali promocijski materiali: plakati, letaki in zloženke, s katerimi bomo v letu 2013 
promovirali  podobo kulturnega centra. 
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Postavljena je bila tudi spletna stran www.subicevahisa.si, ki jo imamo namen nadgraditi v 
pravi kulturni portal poljanske doline.  

 

 
 

7 Načrti za 2013  
 
V pomladnem obdobju je najpomembnejše končanje in odprtje muzejske zbirke ter učinkovita 
promocija, hkrati pa že organizacija večjih in manjših kulturnih dogodkov in razstav.  
Načrtujejo se dogodki, ki so oziroma bodo postali tradicionalni (Kolonija Iveta Šubica, SLAMArt, Festival 
karikatur, kiparska kolonija, dogodek v sodelovanju z osnovnimi šolami…), skupaj z odmevnimi 
razstavami slovenskih in tujih slikarjev ter organizacijo odmevnih kulturnih dogodkov pa načrtujemo 
utrditev Kulturnega centra na območnem in slovenskem kulturnem zemljevidu.  
Največji potencial ima zagotovo festival karikatur, načrtovana je razširitev v mednarodno območje.  
Skupaj z nekaj priznanimi imeni slovenske karikature pa načrtujem ustanovitev slovenskega društva 
karikaturistov – s tem bi Poljane postale center slovenske karikature prek celega leta, ne samo za časa 
festivala, omogočeno pa bi bilo lažje sodelovanje slovenskih karikaturistov na mednarodnih festivalih 
drugod po svetu, kar pa spet prinese mednarodno promocijo našega festivala in z njim kulturnega 
centra. 
Veliko pozornost pa bomo namenilli utrjevanju sodelovanja z lokalnimi kulturnimi in turističnimi 
organizacijami in društvi, predvsem KD Ivana Tavčarja Poljane.  
S finančnega vidika pa je prioriteta zagotavljanje čim večje finančne samostojnosti centra z 
vstopninami, likovnimi delavnicami in najemi ateljejev, pridobivanjem sponzorskih sredstev ob večjih 
dogodkih in črpanjem sredstev iz javnih razpisov.  

http://www.subicevahisa.si/


Kulturni center slikarjev Šubic – poročilo za leto 2012 

 

8 Prvi slovenski festival karikature 
 

 
Jumbo plakat, avtor Boris Oblak 
 
Prvi slovenski festival karikature  (22. In 23.9. 2012) je bil zagotovo najbolj odmeven dogodek v letu 
2012.   
 
Odločitvi za izvedbo  festivala je botrovalo  več izhodišč: 

- upraviteljeva ljubezen do karikature 
- edinstvenost dogodka: od zadnjega podobnega poskusa – slovenskega trienala satire in 

humorja Aritas Satira -  je minilo 8 let, nihče se pa še ni lotil združitve razstave z organizacijo 
risanja v živo, na festivalski način, prijazen družinam, otrokom 

- lahka razumljivost karikature kot visoke umetnosti 
- možnost povezave dveh kulturnih spomenikov , rojstne hiše slikarjev Šubic ter Tav čarjevega 

dvorca, skozi enoten promocijski dogodek 
- tradicija karikature in stripa v Poljanah skozi delo Iztoka Sitarja 
- dostop do kontaktov zvenečih imen karikature  

 
Festival je bil izveden 22. in 23.  9 .2012, v času Dni turizma na Loškem, kar je pripomoglo k boljši 
promociji projekta, vključeval pa je 4 velike dogodke: 

- risanje karikatur v živo pri Tavčarjevem dvorcu na Visokem 22. in 23. 9. v izvedbi Joleta in 
Matjaža Poklukarja, Simona Sande in Borisa Oblaka 

- SaŠo Hribar Show: predstava humorista in imitatorja Saša Hribarja v dvorani Kulturnega doma 
Poljane  
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- Razstava del slovenskih karikaturistov – razstavljenih je bilo 83 karikatur 24 najboljših 
slovenskih karikaturistov: Hinko Smrekar, Borut Pečar, Miki Muster, Stane Jagodič, Bine Rogelj, 
Iztok Sitar, Tomo Lavrič, Franko Juri, Aljana Primožič, Marko Kočevar, Jože Trobec, Lila Prap, 
Bori Zupančič, Fojž, Radko Oketič, Andrej Bajt, Ciril Horjak, Marko Kociper, Jole Poklukar, Mato 
Poklukar, Jaka Bevk, Matej Kocjan, Simon Sanda, Boris Oblak. 

 
Spremljevalne dejavnosti so vključevale: nastop Iztoka Orešnika – Gina, likovne delavnice za otroke 
(Tina Mlinar  in Nina Meglič),  natečaj za najboljšo karikaturo Ivana Tavčarja, izdelava kipov iz lesa ob 
Štefanovi hiši podrtega drevesa (Barbara Pintar in Katja Bogataj) – kipi so bili razstavljeni v galeriji  ob 
razstavi karikatur. 
 
Odprtje je preseglo pričakovanja, udeležilo se ga je okrog 120 ljudi, med njimi tudi legendarni Miki 
Muster, Tomo Lavrič, Marko Kočevar, ter številni novinarji. 
Poskrbljeno je bilo za celovito medijsko pokritost dogodka iz novinarskega središča (fotografiranje in 
obdelava fotografij, poročanje o dogodku – sprotno pisanje člankov in fotografij, intervjuji in 
sodelovanje z novinarji na prizorišču: Delo, Dnevnik, STA, Slovenske novice, Gorenjski glas, POPtv, 
radio Sora, radio Kranj, Loški utrip ). 
 
Finančna pokritost festivala:  
Izvedba festivala karikatur je bila v celoti pokrita s sponzorskimi sredstvi in prostovoljnim angažmajem:  

- vsi izvajalci in pomočniki (risanje v živo, vodenje likovnih delavnic, postavitev miz, delovanje 
tiskovnega središča, pomoč pri postavitvi razstave, kulturni program ob odprtju) so se 
honorarju odpovedali 

- s strani Gostilne na Vidmu je bil sponzoriran velik del pogostitve  za izvajalce in pogostitve ob 
odprtju razstave 

- podjetje Likovna produkcija Boris Oblak s.p. je prevzelo tveganje premajhnega števila prodanih 
kart ob predstavi Sašo Hribar Show  

- Podjetje Presclipping d.o.o. je poskrbelo za spremljanje medijskih objav povezanih s festivalom 
v celotnem mesecu septembru, naredilo pa je tudi analizo medijskih objav AVE (Advertising 
Value Eqvivalent), po kateri ocenjena promocijska vrednost medijskih objav znaša  skoraj 
60.000€. V analizo niso bile vključene večje  objave, objavljene po izdelavi analize (karikatura 
Aljane Primožič v Ločanki, daljša intervjuja na Radiu Sora in Radiu Kranj, intervju na NET tv…). 

- Razvojna Agencija Sora je krila stroške ozvočenja na Visokem in v dvorani KD Poljane (skupaj s 
honorarjem za izvedbo koncerta vokalne skupine Karik, ki je v dvorani KD Poljane nastopila 
28.9.2012) 

- Občina Škofa loka je brezplačno ponudila plakatno mesto za 3x4m jumbo plakat na Starem 
dvoru v Škofji Loki  
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8.1 Analiza medijskih objav (Pressclipping d.o.o.)  
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Hopla:  
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Loški utrip: 
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www.moškisvet.com: 
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www.geatv.si: 
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Nedeljske novice: 
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www.dnevnik.si: 

 
 
 


