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Povabilo k sodelovanju pri pripravi razstave Ansambla Lojzeta 

Slaka v Mirni Peči  

 

Občina Mirna Peč skupaj z družino Slak in Dolenjskim muzejem Novo 

mesto pripravlja razstavo o življenju in delu Lojzeta Slaka. Uvodni del 

razstave bo namenjen prikazu Mirnopeške doline, ljudskih običajev in 

ljudske glasbe, ki so močno zaznamovali otroštvo in mladost Lojzeta Slaka 

ter vplivale na njegovo glasbeno pot. Za potrebe razstave iščemo 

naslednje fotografsko gradivo in predmete iz mirnopeškega okolja: 

- šolske fotografije iz OŠ Karteljevo, na katerih je morda Lojze Slak ali 

pa vsaj razred z učenci v šolskih letih 1939/40, 1940/41, 1941/42, 

1944/45 in 1945/46 

- predmeti, ki se vežejo na šolanje v omenjeni šoli: puščica, tablice, 

zvezki, peresa itd 

- skupinske fotografije obhajila in birme, na kateri je Lojze Slak 

- petje vaških fantov na vasi, še zlasti pri Barbotovih na Malem Kalu 

- fotografije pušenšanka z morebitnim izveskom iz tega okolja 

- fotografije vozov s konji, ki prevažajo balo, svate, itd 

- konjski komat ali podkve, bič, itd – predmete vezane na konjerejo 

- fotografije ohceti, na katerih je igral Lojze Slak ali Ludvik Barbo ali 

Franc Potočar 

- fotografija ljudskega muzikanta Franca Potočarja 

- fotografije, ki se nanašajo na konjerejo in čebelarstvo v 

mirnopeškem okolju 

- star poslikan čebelji panj ali orodje vezano na čebelarjenje do leta 

1960 

- fotografije vezane na vinogradništvo, kletarstvo, trgatve do leta 

1960 

- pivsko posodje (majolika, poliček, žepna steklenica za žganje, 

kozarci) in manjši vinogradniški predmeti do leta 1960 

- fotografije igranja ALS na prireditvah (veselice, trgatve itd) v Mirni 

Peči 

- - singel plošča z naslovom Titanic, 

- prva kaseta izdana pri Jugotonu z naslovom Lojze Slak in "Fantje s 

Praprotna", 

- velika plošča izdana pri VM Records Stimmung beim Wein, 

- velika plošča izdana pri VM Records Lustige Reise mit Ensemble 

Slak, 

- velika plošča izdana pri VM Records Trio Slak 
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Postopek zbiranja: 

 

Fotografije prinesete na občino Mirna Peč, kjer dobite reverz. 

Predane bodo v Dolenjski muzej Novo mesto, kjer jih bodo samo 

skenirali in originale vrnili nazaj na občino, kjer jih boste spet 

prevzeli. Prosimo vas pa za naslednje podatke: 

- kdo je sedanji lastnik fotografije in ali želi, da se navede na razstavi 

kot lastnik fotografije ali ne 

- kdaj (vsaj približno) je bila fotografija posneta 

- ime in priimek fotografa (če je znan) 

- kdo so ljudje na fotografijah 

Dolenjski muzej Novo mesto  


