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v samostanu sv. Petra in Pavla

Ptuj, 2018



5

Naših deset let …

S hvaležnostjo gledam na prehojeno desetletno obdobje naše Zasebne glasbene šole v samostanu 
sv. Petra in Pavla. K temu me vodi misel, da smo uspeli v samostanu ponovno uresničiti eno izmed 
dejavnosti, ki mu je bila lastna že v bogati pretekli zgodovini in je tudi v širokem krogu ljudi danes zelo 
dobro sprejeta. 
Z veseljem gledam na soustvarjalce dogajanja v naši glasbeni šoli: učence, starše in profesorski zbor.
Lepo je spremljati učence, ki z veseljem, radovednostjo in željo, da vedno odkrijejo kaj novega, 
obiskujejo šolo. Lepo je tudi doživljati, da je njihov pogled vedno širši. Vsak dan več znajo in imajo 
vedno več zdravega zaupanja vase. Res pa je, da ne gre brez napora. Potrebno je sedeti za knjigo, ob 
domačih nalogah in učenju ter redno vaditi na instrument. A ves napor poplača zadovoljstvo, ki ga 
doživijo ob uspešnem preverjanju znanja in lepem igranju, ob dobri oceni, ob pohvali profesorjev in 
staršev. Vsak trud je povrnjen.
Lepo je videti vesele in ponosne starše, ki od svojih otrok pričakujejo, da postajajo dobri, delovni in 
srčni ljudje. Stojte jim ob strani tudi prihodnje v tem prizadevanju, saj bodo kot dobri, delovni in srčni 
ljudje lahko tudi srečni. Osrečevali bodo tudi druge in jim prinašali veselje v življenje.
Lepo je videti profesorje, ki učence spremljajo s spoštovanjem in sočutjem ter jim ponujajo kvalitetno 
znanje. Tako dobivajo dostop ne samo do njihovega znanja, ampak se jim odpira pot do njihovih duš, 
do utripanja njihovega srca. Spoznavajo njihove upe in bojazni. Spoštovanje in sočutje jim razkrivata 
razmere učencev, v katerih živijo, in odnose, ki jih obdajajo. Živijo v osebnem odnosu z njihovimi 
družinami in jih lažje razumejo in spremljajo v intelektualni in srčni rasti.
Vsem zaposlenim v teh desetih letih se iskreno zahvaljujem za dosedanje delo, kakor vsem, ki ste nas 
materialno ali na kakršen koli drug način podpirali in pomagali, da šola lahko uresničuje poslanstvo, 
ki si ga je zadala.
Teh deset let me navdaja tudi z upanjem, da bomo s pomočjo vseh vas zmogli tudi v prihodnje kvalitetno 
in odgovorno uresničevati poslanstvo, ki ga od nas upravičeno pričakujete.

p. Milan Kos OFM Conv.
direktor
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Spoštovani vsi, ki se veselite 10. obletnice ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju!

Na naši glasbeni šoli ljubezen med učitelji, učenci in glasbo odzvanja od prvega dne in se manifestira 
na dogodkih v samostanskem baročnem refektoriju. Prav vsak, tudi najkrajši nastop, je umetniški 
dogodek in glasbena zgodba. Tako otroci postajajo impregnirani z lastnim doživljanjem visoke kulture 
in dobrih glasbenih izdelkov.

Vodenje učencev, in po njih ter z njimi tudi njihovih staršev in družin, v ozaveščanje povezanosti 
človeka, glasbe in kozmosa, še dodatno dviguje občutek za visoko kvaliteto izvajanja; to ostaja cilj 
kolektiva naše šole. Predanost in pedagoška ozaveščenost učiteljev, delavnost učencev in resnost 
staršev se kažejo v odličnih glasbenih rezultatih. 

Veliko veselja in hvaležnosti je v mojem srcu zaradi daru, ki nam je dan z našo šolo. Hvaležnosti 
vsem, ki jo imate radi in se veselite ob videnju in vedenju, kako dobro napreduje. Da je v službi vsemu 
stvarstvu. Da množi in deli veličastno glasbeno lepoto. Da osrečuje. Da tolaži žalostne.

K. Gibran je zapisal: »Vaši otroci niso vaši otroci. Sinovi in hčere klica Življenja k življenju so. Po vas 
prihajajo, a niso vaši. Vaše misli niso njihove misli. Oni so otroci prihodnjega veka.« Moje misli pa 
so takšne: Naša šola ni samo naša šola. Ona je klic Življenja. Po njej in v njej prispevamo k napredku 
Življenja z veliko začetnico. Kot eno telo in duh: glasba, učitelji, učenci, starši in minoriti; v službi 
najvišjega, vsega lepega in dobrega, BOŽJEGA ŽIVLJENJA.

Lija Frajnkovič,
ravnateljica
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Ob jubileju
Mestna občina Ptuj

Ptuj je v desetih letih obstoja Zasebne glasbene šole v samostanu sv. Petra in Pavla njeno prisotnost 
v mestu že popolnoma sprejel. Učenci in učitelji so s svojimi nastopi postali del mestnega dogajanja 
in kulturnega udejstvovanja. Na nastopih vedno odsevajo posebno energijo, za kar sklepam, da je 
zaslužen sproščen in prijazen način poučevanja in spodbujane skupinske igre. 

Glasba nas bogati, nas pomiri, krajša nam čas, polepša posebne trenutke. Brez nje ne znamo živeti, 
postala je del našega vsakdana. Bogastvo človeka je, če zna poprijeti za instrument in nanj zaigrati. 
Na vaši šoli se je tega mogoče naučiti pri zagnanih, akademsko izobraženih učiteljih, kar ji še dviguje 
vrednost.

Učencem, mentorjem, korepetitorjem, ravnateljici ter vodstvu minoritskega samostana, kjer šola 
domuje, čestitam za odlično sodelovanje z Mestno občino Ptuj ter zlasti za izjemne uspehe na številnih 
tekmovanjih tako doma kot v tujini. 

Želim vam, da ohranite ljubezen do glasbe, poučevanja in učenja tudi v prihodnje.

Miran Senčar,
župan Mestne občine Ptuj
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Razmišljanja bivših ravnateljic
Za ZGŠ v samostanu še vedno rečem, da je ‘moja’ šola. Kljub temu, da vsakodnevni tempo včasih 
komaj prediham, poskušam vsaj na daleč dihati tudi dogajanje v glasbeni šoli. In v tem letu se posebej 
veselim. Veselim, da ta desetletnica raste, se razvija in postaja vedno bolj modra. Da ji občasno gotovo 
ni lahko, ampak zna skozi to rasti. Veselim se njenih uspehov, dosežkov vsakega njenega učenca. 
Ponosna sem, ko tukaj, v prestolnici, občasno ujamem njenega iskrivega duha in tiho občudovanje v 
glasbenih krogih. Ponosna, da je na nek način tudi moj otrok. 

Ob vsem tem pa sem neskončno hvaležna: za vse, kar je dala meni osebno, za zaupanje staršev, ki ste 
takrat, pred 10. leti, verjeli v to nebogljeno dete, za entuziazem vsega učiteljskega zbora, za vse sanje 
in uspehe, ki so jih in jih še vedno doživljajo učenci. In za glasbo. Za to posvečeno govorico, ki nas vse 
povezuje. Tudi ko se ne strinjamo, tudi ko smo daleč narazen.

Moja draga desetletnica, rasti in poj: ponosno, skromno, veselo, včasih otožno, le poj iz vsega srca na 
vse grlo!

Veronika Plestenjak
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Vse veličastne stvari na svetu
nastanejo iz majhnega.
Drevo, ki ga objameš z obema rokama, 
zraste iz nežnega poganjka.
Visok stolp se dvigne iz kupčka zemlje. 

ZGŠ v samostanu živi skupno misel: naj imajo otroci radi glasbo. Glasba je živa, je v vsakem od nas. 

Kaj zmoremo, če se povežemo v prizadevanjih za skupni cilj, kaže 10-letnica obstoja šole. Predstavlja 
podlago za optimizem in zaupanje. 

V naši mali šoli smo se trudili, da so se učenci počutili v našem okolju varne. Danes se vse preveč samo 
ocenjuje in izvaja pritisk na vse nas. Tako telo počasi izginja, življenja preprosto ne zaznavamo več s 
telesom, ampak le iz napetosti glave. To je veliko osiromašenje za družbo. Glasba pa pomeni, da čutiš 
življenje. 

Če se ne bomo naučili poslušati, ne bomo nikoli razumeli, kaj nam nekdo pripoveduje. Ko nam veliki 
umetniki pripovedujejo svoje sanje, se ves čas zavedamo, da gre za njihove sanje. Svoje sanje poznamo, 
zato vzpodbujamo prepoznavanje, kdaj ne gre zanje. 

Zaradi izzivov odkriješ v sebi stvari, ki jih nisi vedel. Zaradi njih se potrudiš in sežeš čez meje običajnega. 
(Cicely Tyson)

Klavdija Zorjan Škorjanec
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Zasebna glasbena šola  
v samostanu sv. Petra in Pavla
Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju je odprla vrata prvim učencem septembra 
2007 z željo vzgajati odprte, a kritične glasbenike, ki so vključeni v javno veljavne programe, od 
glasbenega vrtca, baletne in glasbene pripravnice, pa do pouka raznih instrumentov in petja. Učiteljski 
zbor sestavljajo mladi in zagnani akademski glasbeniki, ki poskušajo učence poučevati na sproščen in 
prijazen način, spodbujajo skupinsko igro in glasbe ne zapirajo med štiri stene, kar s cikli koncertov 
ter številnimi nastopi tudi dokazujejo.

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo:
•	 odkrivanje in razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti
•	 sooblikovanje osebnosti in načrtno izobraževanje glasbene in plesne izobraženosti prebivalstva
•	 doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih 

instrumentalnih ansamblih, orkestrih, pevskih zborih ter plesnih skupinah
•	 pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in plesno izobraževanje
•	 omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja
•	 omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi 

razvoja
•	 vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije
•	 vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi
•	 skrb za prenos nacionalne in občečloveške dediščine in razvijanje nacionalne zavesti
•	 vzgajanje za multikulturno družbo ter sočasno razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in naravne 

dediščine
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Vizija:
Predstaviti cilje naše šole staršem in z njihovim sodelovanjem ter individualnim pristopom strokovno 
usposobljenih učiteljev učence voditi na poti k maksimalno razvitim glasbenim potencialom, k 
individualnemu in skupinskemu muziciranju, skrbeti za veselje do dela ter razvijati njihove delovne 
navade. 

Vodstvo:
•	 p. Milan Kos – direktor
•	 Lija Frajnkovič – ravnateljica

Profesorji:
•	 Anita Pavkovič – učiteljica orgel in klavirja
•	 Bojan Bezjak – učitelj trobil
•	 Danijel Šegula – učitelj, klarineta, saksofona in kljunaste flavte
•	 Dominik Cvitanič – učitelj harmonike
•	 Doroteja Bedenik – učiteljica citer in skupinskega pouka
•	 Jana Vidrih – učiteljica harfe
•	 Julija Bratec Veleski – učiteljica harfe
•	 Judita Tomažič Žagar – učiteljica citer
•	 Lana Mohorič – učiteljica flavte
•	 Lija Frajnkovič – učiteljica flavte
•	 Mateja Škafar – učiteljica klavirja in korepetitorka
•	 Matjaž Antončič– učitelj violine
•	 Monika Šolman – učiteljica violine in viole
•	 Nejc Cvirn – učitelj kitare in skupinskega pouka
•	 Peter Gojkošek – učitelj petja, baritona in skupinskega pouka
•	 Vadim Kurgajev – učitelj plesne pripravnice in baleta
•	 Zsofi Klacsmann – učiteljica violončela
•	 Živa Horvat – učiteljica klavirja, skupinskega pouka in korepetitorka 
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Tehnično osebje:
•	 Zdenka Hliš Kaaouana – tajnica
•	 Jožica Petek – čistilka
•	 Emil Krajnc – hišnik

Zunanji sodelavci:
•	 Suzana Friegl s. p. – računovodski servis 

Program
Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla izvaja javno veljavne programe osnovnega 
glasbenega izobraževanja, pridobljeno spričevalo je javno veljavno. Pouk poteka popoldan, v prostorih 
minoritskega samostana sv. Petra in Pavla na Ptuju, praviloma dvakrat tedensko (instrumenti, petje, 
balet in plesna pripravnica) ter enkrat tedensko pouk nauka o glasbi.

Svoje delo in pridobljeno znanje večkrat na leto predstavljamo na nastopih v refektoriju minoritskega 
samostana, učenci redno nastopajo tudi na prireditvah v mestu in okolici, ob koncu leta pa se dokažejo 
na izpitnem nastopu.
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Oddelki se predstavijo

Godala

Oddelek godal na naši šoli deluje vse od ustanovitve. Trenutno so na godalnem oddelku zaposleni trije 
učitelji, in sicer Zsofi Klacsmann, učiteljica violončela od leta 2012, Monika Šolman, učiteljica violine 
in viole od leta 2017, ter Matjaž Antončič, učitelj violine od leta 2013. Prva učitelja violine na šoli sta 
bila takratna ravnateljica Veronika Emeršič1 in Tomaš Tulaček. Za njima pa so violino poučevali še 
Barbara Danko,2 Sandra Vidovič,3 Ana Trnjar, Tina Muraus in Miladin Batalović. Prva učiteljica razreda 
violončela pa je bila Petra Kopše.

Violina, kraljica godal, je občutljivo, vendar mogočno glasbilo. Velik tonski obseg omogoča, da lahko 
violinisti operiramo z najrazličnejšim spektrom glasov, med drugim lahko z violino oponašamo 
policijsko sireno, zvok dirkalnika formule 1, škripanje zarjavelih vrat, žvrgolenje različnih ptičev. 
Violino in lok pa lahko uporabimo tudi za mini bobnarski set. Pri pouku ustvarjamo, se zabavamo ter 
se spoznavamo s kompozicijami vseh obdobij in stilov. Med drugim se učimo igrati živahne keltske 
plese in kavbojske pesmice, hite različnih žanrov kot so tango, ragtime, swing, skladbe iz muzikalov, 
lokalne in svetovno znane božične uspešnice, improviziramo v okviru preprostih in zahtevnih 
akordičnih progresij, po posluhu igramo priljubljene skladbe različnih zvrsti, ki jih učenci poznajo z 
radija, televizije ali interneta. Igramo solo, s klavirsko spremljavo ali v komornih skupinah. 

Najbolj zagreti učenci se udeležujejo državnih in mednarodnih tekmovanj, na katerih dosegajo 
izjemne uspehe. V zadnjih petih letih so učenci violine osvojili več kot petnajst nagrad oz. plaket. 
Kot mlada šola smo ponosni tudi na to, da veliko naših bivših učencev violinistov in violistov sedaj že 
obiskuje Konservatorij za glasbo in balet v Mariboru, ena bivša učenka pa tudi že Akademijo za glasbo 
v Ljubljani. Vse, ki ste navdušeni nad violino ali violo, z veseljem vabimo v naše vrste, a le pod pogojem, 
da ste stari med 3 in 99 let.

1 Kasneje poročena Plestenjak.
2 Kasneje poročena Upelj.
3 Kasneje poročena Vidovič Mlakar.
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Violončelo je instrument, katerega barva zvoka je najbolj podobna zvoku človeškega glasu. V našem 
razredu radi raziskujemo in »eksplodiramo«. Radi pojemo in jočemo, ploskamo in se smejemo. Med 
igranjem in učenjem se veliko zabavamo in odkrivamo nove zvoke. Z veseljem naredimo tudi zabaven 
»izlet« na polje jazza, filmske glasbe in pop pesmic. Radi igramo komorno glasbo, pa tudi nogomet 
na dvorišču pred učilnico. Hitro se naučimo brati note v treh ključih in smo zelo zabavni v družbi. 
Raziskujemo med zvoki globokimi kot morje in visokimi kot žvrgolenje ptic. Zelo uživamo med 
igranjem in nam je vseeno, da hodimo naokoli s kovčkom, ki je večji od nas.
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Brenkala

Citre
ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla je ena izmed 27 glasbenih šol v Sloveniji z javno veljavnim 
programom pouka citer. Citre je prva tri leta poučevala Helena Bezjak. Zatem je poučevanje prevzela 
Doroteja Dolšak,4 ki jo trenutno nadomešča Judita Tomažič Žagar. 

V okviru rednega programa, ki obsega individualni pouk in komorno igro, poteka tudi pouk citrarskega 
orkestra, v katerega so vključeni prav vsi učenci citer. Razred vsako leto izvede letni koncert, na katerem 
se predstavijo citrarski orkester, komorne skupine in posamezni solisti. Razred odlično sodeluje z 
drugimi oddelki na glasbeni šoli, na kar kažejo tudi številni nastopi in odmevni projekti. 

K sodelovanju večkrat povabimo tudi druge glasbene šole, različne ustanove in organizacije ter bivše 
učence naše šole. Tako smo do sedaj uspešno sodelovali z glasbeno šolo Radovljica, glasbeno šolo Risto 
Savin Žalec, glasbeno šolo Rogaška Slatina, glasbeno šolo Gornja Radgona, ženskim pevskim zborom 
Vrtec Ptuj, zborom sv. Viktorina … 

Učenci citer pa se zelo uspešno predstavljajo tudi na tekmovanjih: Tekmovanje mladih glasbenikov 
Slovenije, Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirél in Državno citrarsko tekmovanje. 

4 Kasneje poročena Bedenik.



19



20

Harfa
Harfa je eden najstarejših instrumentov. Začetki segajo v daljno zgodovino, ko je človek ugotovil, da 
tetiva loka ob tresenju oddaja zvok. Kasneje se je z nenehnim dodajanjem strun iz preprostega loka 
preko kotne, trikotne, kromatične in kljukaste harfe, v 19. stoletju razvila do današnje pedalne harfe. 

Prve učenke so se vpisale na harfo leta 2008. Njihova učiteljica je bila Tina Žerdin. Trenutno se šola 
pet harfistk, pa tudi bivše učenke še vedno rade poprimejo za svoje instrumente in na raznih nastopih 
zaigrajo solo, v komorni skupini ali orkestru. Trenutno razred poučujeta Julija Bratec Veleski in Jana 
Vidrih, krajši čas pa je poučevala tudi Urška Rihtarič. 

V okviru razreda deluje tudi orkester harf. Ponosni smo, da se za šolanje odločijo različne generacije 
in da imamo priložnost vzpodbujati igranje na keltsko, folk in koncertno harfo. V preteklih letih smo 
organizirali tudi harfistične seminarje, na katerih so predavale svetovno znane harfistke.

Vsako leto izvedemo vsaj en večji koncert in poslušalcem pričaramo čarobno harfistično vzdušje. 
Letošnje šolsko leto smo izvedle Adventni koncert, v juniju pa načrtujemo še sodelovanje na grajskih 
dnevih. V preteklih letih so koncerte popestrili tudi zunanji gostje. Med bogatim koncertnim dogajanjem 
pa naj izpostavimo božična koncerta z Viktorinovim pevskim zborom, Večer grško-slovenske glasbe, 
koncert harf v Božični zgodbi, koncert Grajske harfe v sklopu Ptujskih grajskih iger, Vinske zgodbe 
hotela Primus in gostovanje v avstrijskem mestu Garsten. 

Videti pa nas je bilo mogoče tudi v otroški operi Debela repa, na slovesnosti MO Ptuj ob slovenskem 
kulturnem prazniku 2017, na modni reviji ter na prireditvah Lions kluba. Šolo pa smo zastopale tudi 
na reviji glasbenih šol ob 200-letnici glasbenega šolstva na slovenskem.
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Kitara
Kitara je instrument, ki je na šoli prisoten že od vsega začetka. V prvem letu jo je poučeval Božo 
Cvetrežnik, od leta 2008 do 2011 je razred kitaristov vodila Suzana Hebar,5 med letoma 2011 in 2013 
Jernej Brevar in Uroš Eferl, od leta 2013 pa je učitelj kitare Nejc Cvirn. 

V pouk uspešno vključujemo električno kitaro in poleg klasične glasbe spoznavamo tudi ostale zvrsti 
kot so blues, rock, pop … Zadnji dve leti pod mentorstvom Nejca Cvirna deluje kitarski orkester, v 
katerega so vključeni tudi najmlajši kitaristi, s čimer jim omogočimo, da lahko kar se da hitro izkusijo 
komorno igranje. 

Učenci se z veseljem udeležujejo šolskih nastopov, izvenšolskih projektov, pa tudi različnih tekmovanj, 
kjer dosegajo dobre rezultate. Predvsem pa otroci zelo radi obiskujejo pouk, kar je razvidno tudi iz 
vpisa, ki je vsako leto številčnejši. To nam je tudi motivacija, da se bomo v prihodnje še bolj trudili 
udeleževati raznih projektov in da bomo še bolj pridno vadili.

5 Kasneje poročena Hebar Čamer.
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Instrumenti s tipkami

Harmonika
Oddelek harmonike je od ustanovitve pa do konca šolskega leta 2009/10 vodila Radmila Bikić Magdić, 
nato pa ga je prevzel sedanji učitelj Dominik Cvitanič. Učenci lahko izbirajo med učenjem dveh vrst 
harmonik, klavirske in kromatične – gumbne. Pri pouku spoznavajo raznoliko stilsko glasbo iz različnih 
glasbenih obdobij – od slovenskih ljudskih skladb pa vse do večnega Bacha. Harmonikarji se vključujejo 
tudi v komorne skupine, kjer lahko v praksi preizkusijo, kako čudovito se harmonika dopolnjuje z 
ostalimi instrumenti. Učenci harmonike sodelujejo pri številnih projektih in se udeležujejo tekmovanj, 
kjer dosegajo veliko nagrad tako na državnem kot tudi mednarodnem nivoju. Trenutno na oddelku 
svoje glasbeno znanje tega vsestranskega inštrumenta nadgrajuje 8 učencev.
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Orgle
»Kraljica glasbil« kot je to mogočno glasbilo poimenoval W. A. Mozart, nima te sreče, da bi kraljevala 
v vseh glasbenih šolah širom Slovenije. Če pa že najdejo svoj prostor, je to pogosto elektronski 
instrument, ki nikakor ne zmore doseči ciljev kvalitetnega orgelskega pouka, kaj šele očarati morebitne 
nove kandidate. A na Zasebni glasbeni šoli sv. Petra in Pavla temu ni tako. Predmetnik orgel je našel 
svoj prostor že s prvim letom delovanja šole. V letu 2016 pa smo v prostorih šole postavili mehanske 
dvomanualne orgle s sedmimi registri, tremi zvezami na pedal ter s stopalko za žaluzijo. Orgle, ki so 
dolga leta služile študentom glasbene pedagogike na eni izmed univerz v Nemčiji, je demontiral in 
postavil v prostore šole orglarski mojster Simon Kolar. S tem smo postavili temelje za kakovostno 
izobraževanje na naši šoli, ki iz leta v leto šteje več orgelskih nadebudnežev, ne samo iz okolice Ptuja, 
ampak tudi od drugod, zato poteka pouk orgel tudi pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah in Križevcih 
pri Ljutomeru. 

Od leta 2007 do 2012 je orgle poučevala Nina Štalekar,6 leta 2012 pa je poučevanje prevzela Anita 
Kralj.7 

Učenci orgel se poleg literature, predpisane po učnem načrtu za predmet orgle, poslužujejo tudi 
liturgičnega igranja, saj se jih velika večina usposablja prav za to veščino; orglanje pri svetem bogoslužju. 
Med šolskim letom priredijo številne orgelske nastope in gostujejo na kakšnih večjih, stilno drugačnih 
orglah (npr. francosko disponirane orgle v cerkvi sv. Vida na Vidmu, največje cerkvene orgle v Sloveniji 
pri frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani). V letu 2016 smo izvedli orgelski seminar s profesorico 
Nino Frank ter priredili predstavitev orgel za učence klavirja. Vsako leto pa se učenci predstavijo tudi 
na Orgelski reviji. 

V letih 2016 in 2017 se je učenka Pia Zupančič, iz Križevcev pri Ljutomeru, udeležila tudi tekmovanj in 
glasbeni šoli priigrala zlato plaketo na mednarodnem tekmovanju SVIREL v Novi Gorici. To je nasploh 
prva plaketa oz. nagrada iz discipline orgel v 10-letni zgodovini šole, na kar smo še posebej ponosni. 

6 Kasneje poročena Frank.
7 Kasneje poročena Pavkovič.
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Klavir
Klavirski oddelek je aktiven od samega začetka delovanja šole. V začetku se je izvajal tudi nadstandardni 
pouk klavirja za odrasle, ki je imel eno diplomantko, Barbaro Zafošnik.

V tem obdobju so klavir poučevali:
•	 Tom Hajšek,
•	 Tadeja Mlakar,
•	 Mateja Škafar,
•	 Barbara Škof,
•	 Metka Žižek,
•	 Živa Horvat,
•	 Klavdija Zorjan Škorjanec,
•	 Anita Pavkovič.

Večji projekti klavirskega aktiva:
•	 nastop mladih pianistov v Klubu Gemina XIII, 

Grand hotel Primus, december 2010,
•	 Koncert madžarske glasbe (učenci klavirskega 

oddelka s svojimi učitelji raziskujejo 
skladatelje madžarskega porekla in skladatelje, 
ki so na Madžare naredili velik vtis), november 
2011, 3. glasbeni večer 2011/12,

•	 ponovitev Koncerta madžarske glasbe v galeriji 
Pro solo, Maribor, november 2011,

•	 izvedba projekta »Bartok: Prvič za klavirjem 
in Mikrokozmos« na 11. Klavirskih dnevih, 
november 2011, Murska Sobota,

•	 Večer etud in drugih klavirskih skladb, dec. 2012,
•	 pustni nastop, februar 2013,
•	 Večer baročne glasbe, april 2013,

•	 Nastop klasicističnih skladb, maj 2013,
•	 Nastop zabavne glasbe, november 2013,
•	 Slovenske klavirske skladbe za mladino, dec. 

2013,
•	 Večer baročne in klasične glasbe, april 2014,
•	 Koncert komornih skupin s klavirjem, feb. 2015,
•	 Camille saint-Saëns: Živalski karneval, pustni 

koncert učencev klavirja, februar 2016,
•	 Nastop klavirskih polifonih skladb, feb. 2016,
•	 Družina muzicira, april 2018.

V letih od 2013 do 2016 smo organizirali 
seminarje za učitelje klavirja, ki jih je izvajala 
prof. Adriana Magdovski, priznana slovenska 
pianistka in docentka na Pedagoški fakulteti 
Univerze v Mariboru:
•	 2013 – Mojstrski tečaj – seminar in 

predavanje na temo Kako premagati strah,
•	 2014 – Recital s predavanjem o klavirskem 

ciklu Couperinov nagrobnik Mauricea Ravela 
in klavirski seminar, 

•	 2015 – klavirski seminar s predavanjem 
Komorna glasba kot najvišja stopnja 
komunikacije,

•	 2016 – recital in seminar Polifonija – umetnost 
poslušanja.
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Pihala

Flavta
Flavta je med instrumenti, ki jih je na naši glasbeni šoli moč slišati že od ustanovitve. V šolskem 
letu 2007/08 sta flavtistične temelje postavili profesorici Mojca Sok8 in Lija Frajnkovič. V naslednjih 
šolskih letih so na šoli poučevali flavto sledeči učitelji:
•	 2008/09 Mojca Sok Hrga, Lija Frajnkovič;
•	 2009/10 Lija Frajnkovič, Jernej Marinšek;
•	 2010/11 Lija Frajnkovič, Sandrine Zemljak,
•	 2011/12 Lija Frajnkovič, Medeja Unuk, Špela Kržan;9

•	 2012/13 Lija Frajnkovič, Medeja Unuk,
•	 2013/14 Špela Kržan,
•	 od leta 2014 do 2018 je celoten razred flavtistk poučuevala Lija Frajnkovič, maja 2018 pa se ji je 

pridružila še Lana Mohorič.

Učenke flavte že celo desetletje zelo uspešno predstavljajo šolo na državnih in mednarodnih tekmova-
njih, kjer so odlično ocenjene in uvrščene. Vsako leto se učenke flavte predstavijo publiki z več temat-
skimi nastopi: s solo skladbami, ob klavirski spremljavi, v komornih skupinah flavt, v orkestru flavt, 
v komornih skupinah z učenci ostalih oddelkov (komorne skupine z učenkami harfe, citer, klavirja … 
glasbena pravljica z baletnim oddelkom in pravljičarji). S komorno skupino učencev pihal in godal ob 
spremljavi klavirja, učenke flavte v župnijski cerkvi spremljajo tudi otroški pevski zbor pri nedeljskem 
bogoslužju.
V sodelovanju z učenci vseh oddelkov, ki se pripravljajo na različna glasbena tekmovanja, se učenke 
flavte urijo v odrskem nastopanju in muziciranju na koncertnih odrih na Ptuju in v bližnji ter širši 
okolici. S koncerti gostujemo na glasbenih šolah Štajerske in Pomurja.
V čudoviti koncertni dvorani glasbene šole – v samostanskem refektoriju – vsako leto večkrat gostimo 
tudi naše odlične učenke, ki razvijajo svoj glasbeni talent na višjih stopnjah glasbenega izobraževanja.
Učenke – flavtistke – z največjim veseljem sodelujejo v pihalnem in simfoničnem orkestru ter pojejo v 
šolskih pevskih zborih. O ljubezni do glasbe, ki je po flavti položena v mlada srca, priča tudi dejstvo, da 
se večina učenk po končani glasbeni šoli vključi v orkestre in zbore, mnoge pa se pričnejo učiti igranja 
novih instrumentov. Kvalitetna glasba ostane za vedno njihova spremljevalka in prijateljica. 

8 Kasneje poročena Sok Hrga.
9 Kasneje poročena Gregorič.
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Klarinet, saksofon in kljunasta flavta
Na Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla deluje oddelek klarineta, saksofona in kljunaste 
flavte že od samega začetka. Večina učencev prvih generacij sedaj že igra v okoliških pihalnih orkestrih. 

Posebej ponosni smo na saksofonista Tilna Zavca, ki je na naši šoli obiskoval pouk saksofona, nato je 
šolanje nadaljeval na Konservatoriju v Mariboru, sedaj pa je študent Akademije za glasbo v Ljubljani, 
ter na bivšega učenca klarineta, Urbana Erkerja, ki svojo glasbeno pot nadaljuje na Konservatoriju v 
Mariboru. Oba omenjena učenca sta se udeleževala in zmagovala na različnih tekmovanjih v Sloveniji 
in tujini.

Učitelj Danijel Šegula, ki poučuje na tem oddelku že od začetka delovanja glasbene šole, je z učenci 
in ostalimi kolegi pihalno-trobilnega oddelka ustvaril različne projekte: zasnovali so trio klarinetov 
Fantastični trije (Urban Erker, Žiga Letonja in Klemen Kampl), ki je igral na številnih zunajšolskih 
prireditvah; z učenci so posneli CD z naslovom: Moj prvi CD; ustanovili so orkester klarinetov, igrali 
Gangnam Style, pripravili KUL koncert ter veliko nastopali v širši ptujski okolici.
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Trobila

Pred desetimi leti je bil skupaj z ustanovitvijo ZGŠ v samostanu odprt oddelek trobil. Sprva se je bilo 
mogoče učiti samo igranja na rog in trobento, kasneje pa smo na šoli pričeli poučevati še pozavno. V 
oddelku poučujeta dva učitelja, Peter Gojkošek in Bojan Bezjak. 

Sprva smo se malo skeptično ozirali na ostale glasbene šole in njihove močne trobilne oddelke, vendar 
smo s pomočjo ravnateljic in dobre reklame trobilnih instrumentov dosegli, da se je z leti vpis zviševal 
in sedaj ostaja na zavidljivem nivoju. 

Učitelj trobil, Bojan Bezjak, o svojem delu razmišlja tako:

Moje delo z mladimi trobilci je bilo vedno polno lepih trenutkov in novih spoznanj. Prepričan sem, da so bili 
tudi manj prijetni trenutki v dialogu med mojimi pričakovanji in pričakovanji učencev, oziroma staršev. Toda 
v dobro vseh smo na koncu spoznali, da je medsebojno sodelovanje nujno potrebno. Za to smo se odločili, da 
sodelujemo tudi na prireditvah izven šole, na koncertih, razrednih izletih in na srečanjih z Zasebno glasbeno 
šolo v Beltincih. 

V trobilnem oddelku se je zvrstilo kar veliko število učencev, ki pridobljeno znanje še danes uporabljajo v 
ansamblih in orkestrih, nekateri pa tudi pri mašah v svojih župnijah. Kar nekaj učencev se je uspešno 
predstavilo na tekmovanjih v Sloveniji in izven meja. Upam in želim si, da bi oddelek in šola rasla z novimi 
spoznanji, z novimi prijemi na področju instrumentalne pedagogike in da bom lahko še naprej prenašal svoje 
znanje na mlade. 
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Skupinski pouk 

Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu
Tristopenjski program Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu je namenjen otrokom od tretjega do 
vključno šestega oz. sedmega leta starosti. 
Prvi dve stopnji glasbenega uvajanja predvidevata eno 60-minutno oz. 75-minutno učno uro, tretja 
stopnja pa dve 45-minutni učni uri tedensko, in sicer v skupinah od 8 do 10 otrok.

Tristopenjsko glasbeno uvajanje omogoča intenziven in sistematičen pristop do glasbene in širše 
estetske vzgoje že v zgodnjem otroštvu. Otroci skozi vodeno igro razvijajo glasbene sposobnosti in 
osvajajo osnovna glasbena znanja. S tem polagajo trdne temelje za kasnejše glasbeno izobraževanje, si 
razvijajo glasbeni okus ter oblikujejo svoj odnos do glasbe in umetnosti v širšem smislu.

Po zaključku programa Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu se učenci lahko vključijo v 
program  Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu oz. se lahko na podlagi uspešno opravljenega 
sprejemnega preizkusa vpišejo tudi v program Glasba, ki ga izvajamo na šoli. 

Glasbeno uvajanje za najmlajše od septembra 201010 do 2018 vodla in poučevala Klavdija Zorjan 
Škorjanec, ki je tudi diplomirana Willems pedagoginja. Kasneje je izobrazbo Willems pedagoginje 
pridobila tudi Doroteja Bedenik, ki poučuje glasbeno uvajanje od šolskega leta 2013/14. Od leta 
2016/17 pa poučuje Predšolsko glasbeno vzgojo11 in Glasbeno pripravnico12 še Nejc Cvirn.

10 Pred tem je šola izvajala programa Predšolske glasbene vzgoje (za 5-letne otroke) in Glasbene pripravnice (za 6-letne 
otroke), ki so ju v obdobju od leta 2007 do 2010 poučevali Cecilija Emeršič (kasneje poročena Oblonšek), Peter Gojkošek 
ter Metka Zagoršek.

11 II. stopnja glasbenega uvajanja.
12 III. stopnja glasbenega uvajanja.
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Nauk o glasbi in solfeggio
Od začetka ustanovitve šole področje nauka o glasbi in solfeggia pokriva Peter Gojkošek. V letu 2010/ 
11 se mu je pridružila Klavdija Zorjan Škorjanec. V šolskem letu 2013/14 je nekaj razredov prev zela 
Doroteja Bedenik, v letu 2014/15 se je pridružila Živa Horvat, v letu 2016/17 pa še Nejc Cvirn. 

Skupinski pouk obiskujejo vsi učenci naše šole. Cilj učiteljev pa je, da učenci z veseljem obiskujejo pouk 
in sprejemajo znanje o glasbi na »živ način«. Veliko se povezujemo z instrumentalisti, koncertiramo, se 
udeležujemo srečanj solfeggistov, hodimo na tekmovanja, kjer dosegamo visoke rezultate. 



39



40

Petje
Prvi profesor na oddelku za petje na ZGŠ v samostanu je bil Maks Feguš, leta 2012 pa je s poučevanjem 
pričel sedajni učitelj, Peter Gojkošek.

Program petja se na šoli razvija zelo intenzivno in učenci se vse bolj vključujejo v različne zborovske 
ali solistične nastope. Tako učenci sodelujejo ob različnih priložnostih, kot so odprtje razstav, slovesne 
maše, solistični koncerti itd. Učenci petja prepevajo tako klasično pevsko literaturo kot tudi sodobnejšo, 
se povezujejo z drugimi inštrumenti, npr. z orglami, harfami, sodelujejo tudi s simfoničnim orkestrom, 
kar je še posebej veličasten občutek za vsakega pevca, ki se ima možnost predstaviti publiki s tovrstno 
spremljavo.
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Balet
Ples oz. balet je osnovno izrazno sredstvo. Telo je plesni instrument, s katerim lahko sproščamo ču-
stva, ustvarjamo in se sporazumevamo. Otroku omogoča celovit razvoj, tako telesni kot duševni. Pouk 
baleta spodbuja tudi otrokov socialni razvoj, saj poteka v skupini, kjer se večja pozornost posveča 
 posameznikovi osebnosti. S svojo sistematiko spodbuja otrokov telesni in duševni (še posebno čustve-
ni, intelektualni, ustvarjalni in umetniški) razvoj ter čut za estetiko.

Baletni oddelek na Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla deluje od same ustanovitve šole. 
Učitelji baleta so bili: od leta 2007 do 2010 Tjaša Stergulec, od 2010 do 2011 Matea Brečko, od 2011 
pa Vadim Kurgajev. Mladi baletniki in baletnice vse leto pridno vadijo in ustvarjajo, svoje znanje pa 
širši publiki pokažejo na nastopih in letnih produkcijah. Na odru naše šole in odru Mestnega gledališča 
Ptuj so nam pričarali že veliko lepih plesnih zgodb, kot npr. Baletni kolaž, Očistimo svet, Alica v čudežni 
deželi, Ognjemet glasbe in plesa (sodelovanje s pihalnih kvintetom Pullz) ter mnogo drugih plesnih točk 
pod budnim očesom učiteljev, ki hkrati naredijo tudi koreografijo. Sodelovali so tudi z drugimi šolami: 
Glasbeno šolo Slovenska Bistrica, Glasbenim centrom Muzika Ormož, Konservatorijem za glasbo in 
balet Maribor in baletnimi plesalci iz Slovenskega narodnega gledališča Maribor ter gostovali v Domu 
kulture Ormož. Na predstavah se pokažejo vsi plesalci, od najmlajših, ki svojo plesno pot šele začenjajo, 
do starejših, tudi gostov, ki se s plesom ukvarjajo profesionalno, tako da je publika vedno deležna 
pregleda nad celotnim potekom in razvojem mladih plesalcev, zato jih vedno z veseljem nagradi z 
glasnimi ovacijami.
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Zbori in orkestri

Dekliški zbor Dolcezza
Zbor ZGŠ v samostanu je v začetku deloval kot mladinski zbor, v zadnjem obdobju pa se je dejavnost 
zbora razširila, sam zbor pa se je preimenoval v dekliški zbor. Pevke se udeležujejo najrazličnejših 
projektov, koncertov, revij, seminarjev … Vsako poletje pa imajo tudi možnost udeležbe na 
mednarodnem zborovskem srečanju Willems, ki poteka v različnih mestih po Evropi. 

V zboru trenutno poje dvajset deklet, ki posegajo po delih različnih glasbenih obdobij. Tako je program 
zelo pester in zanimiv. Večja dela, ki jih je zbor izvajal z orkestrom ali vokalno so: Missa Katharina (J. 
de Haan), Nelson messe (J. Haydn), Stabat Mater (G. B. Pergolesi), Tundra (O. Gjelo) … 

Sodelujemo tudi z drugimi zbori, solisti in orkestri. Večkrat imamo intenzivne pevske vaje, med drugim 
tudi v Piranu. Po zasluženi naporni in pestri sezoni pa si privoščimo tudi zaključni piknik. 
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Otroški pevski zbor
Otroški pevski zbor je pod vodstvom Žive Horvat na šoli začel delovati v šolskem letu 2015/16. Sicer 
je po številčnosti bolj vokalna skupina, ampak se v vedno optimističnem upanju za povečanje naših 
članov, imenuje kar zbor. Prepevamo klasične in popularne pesmi, raziskujemo večglasje in se trudimo 
delovati kot homogena celota. Na vajah se smejimo, jezimo, predvsem pa uživamo v petju in druženju 
ob naših čudovitih otroških glasovih. Skupaj odkrivamo veselje in ljubezen do zborovskega petja, ki je 
zagotovo najbolj primaren glasbeni izraz, ki izhaja iz nas.

Za spremljavo naših pesmi večinoma uporabimo klavir, ukulele, ali pa si pomagamo z zvoki, ki jih 
lahko proizvedemo s pomočjo naših rok in nog, ki so prav tako lahko zanimivi “instrumenti”. Vedno se 
držimo mota: Kdor poje, slabo ne misli.
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Pihalni orkester
Pihalni orkester je priložnostno deloval že od samega začetka naše šole. Dirigenta sta Danijel Šegula 
ter Bojan Bezjak. Orkester sestavljajo učenci flavte, klarineta, saksofona, trobente, roga ter pozavne. 
Kot gosta povabimo tolkalista, včasih pa orkestru priskočijo na pomoč tudi bivši učenci in učenke naše 
šole.

Z repertoarjem, ki ga sestavljajo koračnice, skladbe zabavne glasbe, neizogibne pa so tudi božične 
skladbe, orkester veliko nastopa. Naj naštejemo samo nekaj odmevnejših prireditev in nastopov, na 
katerih smo se predstavili: Dobrote slovenskih kmetij, Otroška olimpijada, Pomladni Bum v Qlandiji, 
KUL koncert, Novoletni koncert …
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Godalni orkester
Orkestrska igra je pomembno dopolnilo in tudi nadgradnja učenja solističnega orkestrskega instru-
menta. Ima tudi izrazito povezovalno vlogo med učenci, prav tako pa jim omogoča, da se sistematično 
navajajo in prilagajajo načinom dela v večji skupini. V orkestru razvijamo čut za delovno disciplino, 
odgovornost, spoznavamo orkestrsko literaturo, se navajamo na zvočnost instrumenta, v odnosu do 
celotnega orkestra, in razvijamo občutek za sozvočje. 

Godalni orkester trenutno vodi učiteljica Monika Šolman, pred tem pa sta ga vodili Sandra Vidovič 
Mlakar in Barbara Upelj. Godalni orkester ZGŠ v samostanu je osnovni gradnik šolskega simfoničnega 
orkestra, zatorej se naloge godalnega in simfoničnega orkestra zmeraj tesno prepletajo.
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Simfonični orkester
Simfonični orkester deluje že od ustanovitve glasbene šole in je zelo aktiven. Prireja samostojne 
koncerte, se udeležuje raznih nastopov, revij in s svojim igranjem bogati bogoslužja. Orkester je 
samostojno ali s sodelovanjem solistov, profesionalnih glasbenikov, izvedel že veliko del. Eden 
izmed prvih projektov je bilo delo J. Haydna: Otroška simfonija, sledila pa je simfonija Klošter, ki je 
bila napisana izključno za učence glasbene šole, skomponiral jo je Peter Gojkošek, ki je tudi učitelj na 
ZGŠ v samostanu. Simfonija Klošter je bila posneta v glasbenem studiu. Izvajali so tudi večja dela kot 
so: Missa Katharina (J. de Haan), Stabat Mater (G. B. Pergolesi), Nelson messe (J. Haydn), različne 
koncerte za solo in orkester itd. Učenci v orkestru dobijo dragocene izkušnje, navežejo prijateljstva in 
predvsem uživajo v poustvarjanju glasbenih del. 
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Tekmovanja

Učenci naše šole se že vse od ustanovitve šole udeležujejo različnih tekmovanj doma in v tujini, kjer 
dosegajo odlične rezultate. A kljub temu je za strokovni kolektiv šole pri tekmovanjih najpomembnejša 
zahtevna pot, ki jo učenci v času priprav »prehodijo« na poti do končnega nastopa na tekmovanju, ki je 
samo krona na koncu te vijugaste ceste. Na celotni poti pa se naučijo trdega dela in potrpežljivosti ter 
so deležni bogatih sadov v obliki velikanskega napredka pri obvladovanju inštrumenta, ki jih obrodita 
le predanost in vaja.

V 10-letnem udeleževanju tekmovanj so naši učenci nanizali rezultate, na katere smo zelo ponosni.
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2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

Regijsko 
tekmovanje

Zlato 
priznanje 3 3 1 1 2 2 6 3 3

Srebrno 
priznanje 1 3 2 7

Bronasto 
priznanje 1

Priznanje 1

Državno 
tekmovanje

Zlato 
priznanje 1 3 1 1

Srebrno 
priznanje 1 1 1 1 1

Bronasto 
priznanje 1 1 1 1 2 1 1

Priznanje 2

Mednarodno 
tekmovanje

Zlato 
priznanje 4 3 2 3 2 3 3 7 5

Srebrno 
priznanje 3 1 3 1 4 2 4 4 5

Bronasto 
priznanje 2 2 3 4 1 4 7

Priznanje 3 3 1 6

Tekmovalni 
festivali

Zlato 
priznanje 2 2 2 1 3

Srebrno 
priznanje 2 2 1 2 1

Bronasto 
priznanje 2

Priznanje 1 3
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Učenci, ki so nadaljevali šolanje

Iz naše šole pa ne pošiljamo učencev samo na tekmovanja, pač pa smo že kar nekaj učencev poslali 
tudi v nadaljnji glasbeni svet, ki so šolanje nadaljevali ali pa še nadaljujejo na Konservatoriju za glasbo 
in balet Maribor, Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, nekateri pa so šolanje nadaljevali na 
akademijah za glasbo pri nas in v tujini. To so: Monika Škvorc, Urška Ljubec, Andrej Kos, Mihael 
Cep, Lara Šijanec, Luka Gojkošek, Jana Vidrih, Sara Emeršič, Špela Čučko, Tilen Zavec, Aldina Clarisa 
Ban, Gabrijela Anžel, Vid Palčar, Urban Erker, Matevž Vaupotič, Niko Kostanjevec, Rebeka Skok, Pia 
Majerič, Anamarija Lajh, Tjaša Galič, Katja Rašl.

Nekateri večji dosežki in projekti

Naša šola nenehno sodeluje s številnimi ustanovami in glasbeniki ter se trudi, da je aktivna na čim več 
različnih področjih glasbenega ustvarjanja, kjer se lahko otroci muzikalno izražajo, hkrati pa razvijajo 
tudi socialne stike s podobno mislečimi mladimi in odraslimi glasbeniki in z vsemi ostalimi ljudmi, 
povezanimi z univerzalnim jezikom našega sveta – glasbo.

Učenci šole se redno predstavljajo na številnih prireditvah na Ptuju in v okolici (dobrodelni koncert 
Karitas, Dobrote slovenskih kmetij, Viktorinovi večeri Društva izobražencev Viktorina ptujskega, 
Festival Musica Petovionis, Športnik leta Ptuj, Salon Sauvignon …) in sodelujejo z raznimi ustanovami 
(Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj, Lions Klub Ptuj, Hotel Mitra Ptuj, Grand Hotel 
Primus Ptuj, OŠ Videm pri Ptuju, OŠ Breg, OŠ Ljudski vrt, OŠ Majšperk, Občina Hajdina, Muzikafe, 
Občina Ptuj, Društvo upokojencev Ptuj, Miheličeva galerija, Vrtec Ptuj, Radio Ptuj, Društvo Cesarsko-
kraljevi Ptuj …)

Gala koncert
Od leta 2010 vsako leto konec januarja organiziramo Gala koncert, to je slavnostni dogodek, na 
katerem se predstavijo najboljši učenci naše šole. Obisk je množičen in poslušalci so vedno znova 
navdušeni nad prikazanim znanjem in virtuoznostjo mladih glasbenikov. Po koncertu tradicionalno 
poteka tudi druženje nastopajočih in poslušalcev, da lahko izmenjajo vtise ob pogostitvi, ki jo vsako 
leto pripravimo ob pomoči staršev.
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Glasba v kloštru
Skoraj vsako leto v času poletnih počitnic organiziramo festival Glasba v kloštru, ki je namenjen 
učencem glasbenih šol. Festival je sestavljen iz dveh delov, in sicer delavnic orkestra in komorne igre, 
ki se odvijajo čez dan, ter večernih koncertov. Na delavnicah, ki jih vodijo naši učitelji in gostujoči 
glasbeniki, se učenci spoznavajo z glasbeno tematiko posameznega festivala. Preigravali smo že baročne 
skladbe, ljudsko glasbo, glasbo iz risank in animiranih filmov … Lahko pa se tudi pohvalimo, da smo 
sodelovali z Bojanom Cvetrežnikom, Tadejem Kušarjem, Rokom Hozjanom in Matjažem Balažicem, 
Simboličnim orkestrom, kvintetom Pullz in mnogimi drugimi. 

Projekt, ki ga izvajamo s finančno podporo MO Ptuj, temelji predvsem na želji, da mladi glasbeniki 
ustvarjajo v skupini, da muzicirajo v orkestru in se na koncu tudi predstavijo na koncertu. V času 
počitnic učenci radi sodelujejo v projektih, ki jim nudijo sproščeno, a poučno dejavnost. Družijo se med 
seboj, sodelujejo, si izmenjajo izkušnje, predvsem pa pridobivajo samozavest in se urijo v skupinskem 
igranju. S takšno obliko glasbenega udejstvovanja vsekakor spodbujamo mlade glasbenike h glasbenemu 
razvoju in pridobivanju novih izkušenj na področju glasbenega ustvarjanja in poustvarjanja.

Revije glasbenih šol
Šola se vsako leto predstavi na Reviji glasbenih šol Štajerske, Koroške in Pomurja, ki ponavadi poteka 
na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru ter na Reviji katoliških glasbenih šol Slovenije, ki 
jo vsako leto gosti druga katoliška šola. Na revijah smo nastopali s solisti na godalih, harfi, trobilih, 
pihalih … predstavili pa smo se tudi z orkestrom harf, simfoničnim orkestrom in dekliškim pevskim 
zborom Dolcezza. 

Mednarodni Willems seminarji in kongresi
Na naši glasbeni šoli se trudimo v svoje delo vključevati čim več načel glasbenega poučevanja 
Edgarja Willemsa. Od leta 2013 se v poletnih mesecih vsako leto nekaj učencev in učiteljev udeležuje 
mednarodnih Willems seminarjev in kongresov, ki potekajo po vsej Evropi. Tako smo že potovali v 
Barcelono in Valencijo (Španija), Rim (Italija), Ljubljano (Slovenija) in Lyon (Francija). Udeleženci 
prihajajo iz različnih evropskih držav in celo iz daljne Kolumbije. Seminarji z vrhunskimi strokovnjaki 
(Anass Ismat, Benjamin Lunetta, Eulàlia Casso i Samsó, Béatrice Chapuis-Westphale, Franca Bertoli 
Cividino, Ugo Cividino, Nicole Corti, Javier Fernandez, Christophe Lazerges, Maria Angeles Pérez 
Lancho, Magali Perole-Dumora, Christophe Voidey …) trajajo vsaj 1 teden. V tem času se zvrsti obilo 
predavanj, delavnic, zborovskih vaj, koncertov ter zaključni koncert mednarodnega pevskega zbora 
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Willems, v katerem sodelujejo tudi naši učenci. Zbor je imel priložnost nastopati v prelepih dvoranah, 
kot je npr. akademska dvorana Papeškega inštituta za sakralno glasbo. Na seminarjih se učenci 
družijo in navezujejo stike z vrstniki, nabirajo nova dragocena glasbena znanja, učitelji pa pridobivajo 
drugačna razmišljanja, odpirajo vprašanja, izmenjujejo izkušnje ter delovne prakse s svojimi kolegi iz 
Evrope in širše.

Cikel koncertov
Takoj po ustanovitvi šole smo začeli s prirejanjem koncertnih ciklov, poimenovanih Kloštrski večeri, 
ki predstavljajo dodano vrednost tako na področju delovanja glasbene šole kot tudi širše, na področju 
kulturnega dogajanja celotnega Ptuja z okolico. 
Poslušalci so imeli priložnost v čudovitem baročnem refektoriju prisluhniti mnogim izvrstnim 
glasbenikom iz Slovenije in tujine. 

Simfonija Klošter
Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla se ponaša tudi s svojo simfonijo – Simfonijo 
Klošter – ki jo je napisal naš učitelj Peter Gojkošek in jo leta 2013 s šolskim simfonič nim orkestrom 
krstno izvedel v minoritski cerkvi sv. Petra in Pavla na Ptuju.

Projekt Nelsonova maša
4. maja 2016 je šola svojim učencem ponudila prav posebno priložnost, in sicer možnost igranja na 
koncertu skupaj s profesorji in profesionalnimi glasbeniki. Koncert je bil sestavljen iz dveh delov. V 
prvem delu sta šolski godalni orkester in združena zbora MPZ ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla ter 
Komorni zbor GCEW iz Ljubljane izvedla delo Stabat Mater Giovannija Battiste Pergolesija. Solistki 
sta bili Tina Debevec, sopran, ter Sabina Gruden, mezzosopran. V drugem delu pa sta se predstavila 
simfonični orkester in zbor, ki sta bila ustanovljena prav za to priložnost, v obeh pa so nastopili 
tudi učenci naše glasbene šole. V drugem delu, kjer so izvedli Haydnovo Nelson messe, so kot solisti 
nastopili Nina Dominko, sopran, Sandra Vidovič, mezzosopran, Martin Sušnik, tenor, in Rok Bavčar, 
bas. Delo so ponovili 8. maja 2016 pri sv. maši v Cirkovcah.

Oljenka Mestne občine Ptuj
Dosežke naše šole je opazila tudi Mestna občina Ptuj in nam v letu 2017 za doseganje izjemnih 
uspehov na področju glasbenega ustvarjanja in za organizacijo ter udejstvovanje na številnih glasbenih 
prireditvah na svečani prireditvi podelila priznanje Oljenka Mestne občine Ptuj. 
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Sodelovanje na koncertu Gala Gjurina 
1. avgusta 2013 je 27-članski pevski zbor naše šole pod vodstvom Petra Gojkoška in Klavdije Zorjan 
Škorjanec ter korepetitorstvom Žive Horvat sodeloval na odmevnem koncertu Gala in Severe Gjurin 
s simfoničnim orkestrom Cantabile. Koncert je potekal pod okriljem 5. glasbenega festivala Arsana.
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O šoli skozi oči naših učencev

Kako je videti naša šola skozi oči tistih, ki so se nekoč zbirali pod njenim okriljem in tistih, ki vanjo 
zahajajo še danes, lahko spoznate skozi naslednja razmišljanja in likovne izdelke:

Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla je po naključju postala pomembno izhodišče moje 
glasbene poti. Pouk na glasbenih šolah je lahko zelo raznolik, saj je veliko odvisno od individualnih profesorjev, 
ki so lahko bolj ali manj ambiciozni in vešči poučevanja. Vsekakor lahko rečem, da sem na tej glasbeni šoli 
začutila ambicioznost, disciplino in prijaznost na vsakem vogalu. Sorazmerna majhnost te glasbene šole da 
poseben čar ter poveže mlade glasbenike in njihove profesorje ne glede na njihov inštrument.

Svoje znanje sem izpopolnjevala pri izjemni profesorici Liji Frajnkovič, ki je s svojo profesionalnostjo pomagala 
učencem osebno rasti, obenem pa vzpodbujala muzikalnost prav v vsakemu izmed nas. Številni projekti z 
orkestri, zahteven, a poučen pouk solfeggia ter delavne, a zabavne ure korepeticij s profesorico Živo Horvat so 
širili moje znanje o glasbi in postali odlično vodilo za uspešno nadaljnjo glasbeno izobraževanje. 

Anamarija Lajh, bivša učenka

Velikokrat pomislim na ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla, ki sem jo začela obiskovati ob samem začetku 
njenega delovanja. Stara sem bila le pet let, trenutno pa sem že dijakinja konservatorija v Mariboru. V 
času šolanja sem si z velikim številom raznovrstnih nastopov pridobila ogromno izkušenj, šola pa mi je dala 
tudi odlično podlago za nadaljnje šolanje. V spominu mi bodo za vedno ostali prijetno vzdušje, medsebojna 
povezanost med učitelji in učenci, prijateljstva, ki sem jih tam sklenila, ter veselje in svoboda, ki sem ju tam 
čutila. V času šolanja na tej glasbeni šoli sem v njej z veseljem preživela veliko časa, saj mi je bila kot drugi 
dom. Še vedno obiskujem šolski pevski zbor, ki je del Willems programa, ki se izvaja na šoli, in sodelujoči v 
tem zboru se poleti po želji udeležujemo odličnega pevskega seminarja, ki poteka vsako leto v eni izmed držav 
Evrope. Zagotovo je ta šola izjemna popotnica za življenje, ker te izpopolni tako glasbeno kot tudi osebnostno. 
Veseli me, da sem imela čast to šolo obiskovati. 

Aldina Clarisa Ban, bivša učenka
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Sam sem to glasbeno šolo obiskoval kar 9 let, zato jo poznam zelo dobro. Menim, da je to šola, ki se precej 
razlikuje od ostalih, to pa mi je vedno bilo tudi najbolj všeč. Glede na število učencev je šola precej majhna, kar 
omogoča veliko lažje funkcioniranje šole. Vodstvo šole dobro funkcionira, opazi pa se tudi velika zagnanost 
nasploh, kar se vidi na vsakoletnih večjih projektih, na katerih nastopajo različni orkestri. Zelo dobro se mi 
zdi to, da se lahko profesorji osredotočajo tudi bolj individualno s vsakim posameznikom prav zaradi manjšega 
števila učencev. Sam sem pri šolanju užival in menim, da lahko glasbenik iz te glasbene šole nadaljuje svojo pot 
z zelo dobro podlago za prihodnje izzive.

Niko Kostanjevec, bivši učenec
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Kreativni utrinki naših učencev

[1] Dea Muršič
[2] Nuša Zelenjak

[1] [2]
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[3] Blaž Galun
[4] Nejc Ladič
[5] Manja Cafuta
[6] Alja Plohl

[3] [4]

[6][5]




