
Informacije 

Če razmišljate o vpisu, lahko več 

informacij pridobite pri učiteljici 

orgel. 

 

Anita Kralj, mag. art. 

Tel.: 040 459 630 

El. naslov: pevka.anita@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasebna glasbena šola v  

samostanu sv. Petra in Pavla  

na Ptuju 

Minoritski trg 1 

2250 Ptuj 

 
Oblikoval: Uroš Pavkovič 

   uros.pavkovic@gmail.com  

O naših orglah 

Izdelovalec: Zimnol, Nemčija 

Leto izdelave: 1969 

Obseg manuala: C-g''' 

Obseg pedala: C-f' 

Igralna struktura: mehanska 

Registratura: mehanska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaža orgel: Simon Kolar 

 
 

Manual I 
Gedecktflöte 8' 

Principal 4' 

Sifflö te 2' 

Manual II 
Quintade 8' 

Rohrflöte 4' 

Mixtur 2fach 

Pedal 
Subbas 16' O
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le

 



Učenje orgel na Zasebni glasbeni šoli Sv. Petra in Pavla na Ptuju 

 

 

 

K 
učenju orgel se lahko 

vpiše posameznik, ki je 

opravil najmanj štiri  raz-

rede klavirja in nauka o glasbi. 

Pouk orgel poteka dve šolski uri 

tedensko. Naša šola izvaja javno 

veljavni program, zato je naše 

spričevalo ob zaključku letnika, 

javno veljavno. 

 

Pouk orgel poteka na mehan-

skih orglah - ki smo jih v letu 
2016 pridobili in ponujajo izjem-

ne možnosti izobraževanja 

bodočih organistov - v prostorih 

naše šole. Lokacijo pouka lahko 

tudi prilagodimo glede na števi-

lo vpisanih iz posameznega 

območja.   

 

S 
koraj vsi veliki glasbeni mojstri 

so pisali glasbo za orgle in 

nanje tudi igrali. Prav gotovo 

bo kraljevi instrument po zvoku, 

dimenzijah in nenazadnje tudi po 

zunanji lepoti, nagovoril tudi vas. 

 
V zadnjem desetletju smo tudi na 

Slovenskem deležni neslutenega raz-

voja orgelske kulture, tako v izobra-

ževanju, domačih in tujih orgelskih 

tekmovanjih, ter sami gradnji novih 

mehanskih glasbil. Zasebna glasbe-

na šola v samostanu Sv. Petra in Pav-

la na Ptuju ponuja možnost učenja 

ogel vse od svoje ustanovitve javno 

veljavnega programa leta 2007. Ker 

spadamo v tako imenovano skupino 

katoliških glasbenih šol, imajo orgle v 

našem predmetniku prav posebno 

vrednost. 

 

 

 

P 
rve orgle je leta 246 pred 

našim štetjem izdelal moj-

ster Ktesibij iz Aleksandrije. 

Čeprav so v svojem razvoju doži-

vele neštete izboljšave, je osnov-

na ideja ostala ves čas enaka; 

vrsta piščali povezana z rezervoar-

jem stisnjenega zraka. Splošno 

mnenje, da gre za cerkveni instru-

ment, drži le delno. V rimskih časih 

so jih uporabljali pri gladiatorskih 

bojih, kasneje pa so igrale na sre-

dnjeveških dvorih. Bile so znak veli-

kega bogastva in razkošja. Danes 

so orgle nepogrešljive tako v cer-

kvah kot v koncertnih dvoranah. 

Orgle so zaradi veličastnega zvo-

ka in dejstva, da so bile dolgo 

časa eden najzapletenejših stro-

jev s katerimi se je soočal človek, 

pogosto imenovane »kraljica ins-

trumentov«. 


