
ZAČELA SO SE DELA UREDITVE PROSTOROV MUZEJSKE ZBIRKE LOJZETA SLAKA 

Občina Mirna Peč je v začetku letošnjega leta pripravila projekt ureditve večnamenskih 

prostorov z muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, s katerim se bodo v osrednjem 

pritličnem delu nekdanje šole postopno uredile stalne spominske zbirke Lojzeta Slaka, Toneta 

Pavčka in ostalih znamenitih mirnopeških rojakov.   

Prvo fazo projekta predstavlja ureditev skupnih prostorov zbirk ter prostorov postavitve 

prve stalne zbirke- spominske zbirke mirnopeškega harmonikarja Lojzeta Slaka, izvedba 

le te pa bo potekala v letih 2017 in 2018. 

Projekt vsebuje ureditev novega vhoda v objekt na območju kuhinje, ob njem pa manjše 

pisarne in prodajalne. Hodnik od kuhinje do stranišč se bo uredil v lobby, ki se zaključi s 

sanitarijami. V nekdanji jedilnici in učilnici likovnega pouka pa se bosta s prodori in predelnimi 

stenami uredili projekcijska dvorana s prostori spominske zbirke. 

Rekonstrukcija objekta vsebuje obnovo tlakov s položitvijo talnega gretja in parketa, 

obnovo električne napeljave in svetil, obnovo talne in stenske keramike ter opreme WC-

jev, zamenjavo okenj in vrat, zamenjavo dotrajanih valovitk na strehi in žlebov, izvedbo 

termo-izolacijske fasade ter ureditev okolice. 

Občina je v poletnih mesecih uspešno izvedla postopek izbora izvajalca obnove objekta 

podjetje AS- Primus d.o.o. iz Cerknice, ki bo začel z deli v mesecu oktobru in jih zaključil do 

konca koledarskega leta. Vrednost del obnove prostorov z davkom n dodano vrednost je 

311.257,45 evrov. Nadzor gradnje bo izvajalo podjetje Urbing d.o.o, koordinacijo in varstvo ob 

delu podjetje Renova d.o.o.., projektantski nadzor pa podjetje Studio razvoj d.o.o.. 

Vzporedno z obnovo prostorov pa občina z Dolenjskim muzejem Novo mesto in v 

sodelovanju z družino Slak pripravlja vsebinsko zasnovo postavitve stalne spominske 

zbirke, temu bo proti koncu let sledila priprava grafične podobe in v letu 2018 izvedba 

postopkov izbora izvajalcev opreme prostorov in zbirke ter sama postavitve zbirke. V kolikor 

ne bo zapletov, naj bi bila stalna spominska zbirka harmonikarja Lojzeta Slaka na ogled v drugi 

polovici prihodnjega leta. 
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