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O nas.
• V glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla z otroki od 3. leta starosti že 15. leto delujemo po načelih  

slovitega glasbenega pedagoga Edgarja Willemsa in smo nastanjeni v čudovitem minoritskem samostanu na 
Ptuju. Baletne plesalke in plesalci pa se klasični glasbi predajajo v Viktorinovi dvorani v Proštiji. 

• Naši učenci prihajajo spoznavat kaj vse je treba vedeti in znati, da glasbo znaš izvajati in poslušati. Za trening 
vztrajnosti in dela jih navdušujejo in podpirajo učitelji, ki so v glasbo zaljubljeni, za otroke pa vejo, da so 
največja sreča sveta. 

• Otroci, starši in učitelji se srečujemo v čudovitem refektoriju na koncertih cikla Kloštrski večeri, vsak mesec na 
javnih in razrednih nastopih, v decembru na glasbeni pravljici z najmlajšimi, v marcu na Gala koncertu, v juniju 
na koncertu zaključnih letnikov in na skupnem projektu vseh učencev šole , v avgustu pa na samostanskem 
dvorišču na zaključnem koncertu Glasbe v kloštru, kjer muziciramo v orkestru. Na koncertih sodelujejo vsi-od 
najmlajših do najstarejših članov zborčkov in zborov, orkestri, solisti, komorni glasbeniki in plesalke baleta. 
Učenci se udeležujejo številnih tekmovanj in dosegajo odlične rezultate.

• Z orkestrom učiteljev gostujemo v Zavodu Dornava ob kulturnem prazniku, igramo in pojemo stanovalcem v 
Domu starejših, med letom pa predstavimo šolo s koncertom in ogledom šole učencem osnovnih šol. Želimo 
predajati zavedanje, da je dar, ki nam je dan, namenjen veselju za vse in ga čim pogosteje delimo z drugimi.
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Šola je odprla vrata prvim učencem 

septembra 2007. Vzgajamo odprte, a kritične 

glasbenike, ki so vključeni v javno veljavne 

programe. Od glasbenega vrtca, baletne in 

glasbene pripravnice, baleta, pouka 18 

različnih 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.

Zasebna glasbena šola 

v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj
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Velika izbira učenja instrumentov

Poučujemo 18 instrumentov:

orgle, klavir, citre, violino, violo, 

violončelo , flavto, klarinet, saksofon, 

kitaro, rog, trobento, pozavno, bariton, 

harfo, harmoniko, oboo, kljunasto flavto; 

Solopetje;

Plesno pripravnico in balet;

Godalni, pihalni, kitarski orkester;

Dekliški in otroški zbor,

Willems pedagoški program od 3. leta 

starosti
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Možnost vključitve v 
programe

-instrument

-solopetje

-ples, balet

-Willemsova pedagogika od 3. leta 

starosti

-zbori

-orkestri
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Od leta 2007 do danes:

-124 zlatih plaket 

-84 srebrnih plaket

-44 bronastih plaket

Leta 2019, 2020, 2021 in 2022 so naši učenci v konkurenci 
ptujskih mladih glasbenikov 

(Jana Strmšek-flavta, David Aubel-kitara, Martin Kelc-rog, 
Alexander Kaaouana-klavir) 

Bili izbrani za Naj glasbenika občine Ptuj, s podeljeno denarno 
nagrado za skupek tekmovalnih dosežkov v šolskem letu! 

Uspehi na tekmovanjih
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Zbora in orkestri: 
dekliški zbor Dolcezza, 

otroški zbor,                                                                

godalni, pihalni, kitarski in simfonični orkestri.
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Kje nastopamo
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-božično-novoletna predstav orkestra učiteljev in baletnega oddelka 
Hrestač v MG Ptuj,

-Orkester učiteljev in učencev z zbori OŠ Markovci s projektom 
melodij slovenskih popevk,

-vsakoletni koncert orkestra učiteljev v zavodu v Dornavi,

-zadnji teden v avgustu že 13 let 3 dnevne delavnice za orkester (do 
40 otrok iz Ptuja in okolice),

-občinske proslave.



Partnerstvo.
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Poslušamo želje naših 
poslušalcev
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Cikel koncertov Kloštrski večeri z našimi bivšimi učenci-študenti 
glasbenih akademij v Ljubljani, Celovcu, Linzu in Grazu; 
komornih skupin študentov AG Ljubljana, naših profesorjev v 
sodelovanju s slovenskimi umetniki. Naš cilj je v prvi vrsti 
omogočiti našim učencem poslušanje vrhunske glasbe in 
interpretacije v našem vrhunskem baročnem refektoriju, da 
začutijo živi utrpi pretoka najžlahtnejše umetniške kapljice ter 
tako dobivajo občutek in smer izbirati najodličnejše v vseh 
sferah svojega bivanja.
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Doseg

Občine

Naši učenci prihajajo iz občin 
Ptuj, Hajdina, Majšperk, Videm 
pri Ptuju, Destrnik, Markovci, 
Gorišnica, Dornava, Benedikt, 
Cirkulane, Duplek, Juršinci, 
Kidričevo, Lenart, Ljutomer, 
Majšperk, Miklavž, Orehova 
vas,  Ormož, Podlehnik, Rače-
Fram, Rogaška Slatina, 
Slovenska Bistrica, Trnovska 
vas, Velika Polana, Videm, 
Žetale.
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Ciljni dogodki

PROSLAVE SPREJEMI

KONCERTI
POSLOVNA 
SREČANJA
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Način financiranje

• Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije je z odločbo št. 6033-46,-47,-48/2007 z dne 06. 09. 2007 ugotovilo, da 
Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla izpolnjuje pogoje za izvajanje javno veljavnih programov na 
področju osnovnega glasbenega izobraževanja, in je šolo vpisala v knjigo razvida glasbenih šol pod zaporedno številko 38.

• Šola izpolnjuje pogoje iz 86. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI. Po citiranem določilu 2. odstavka 
86. člena ZOFVI pripadajo zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja in 
izpolnjujejo navedene pogoje, sredstva iz državnega proračuna oz. proračuna lokalne skupnosti. Zasebni šoli pripada za 
posameznega učenca oz. dijaka 85 % sredstev, ki jih država oz. lokalna skupnost zagotavlja za plače, druge osebne 
prejemke v skladu s kolektivno pogodbo in materialne stroške na učenca oz. dijaka v javni šoli.



Sponzorski paketi za 
dosego cilja.
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Promocija čez 
celotno leto.

Logotipi na promocijskih 
materialih, banner na 

spletni strani, vključenost v 
newsletter, promocija preko 

socialnih omrežji.

1

2
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Promocija na 
dogodku.

Pojavnost logotipa 
na naših dogodkih.

Promocija po 
dogodku.

Oglas v tiskanih materialih, 
banner na spletni strani, 
vključenost v newsletter, 
promocija preko socialnih 

omrežji.
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Oglasni prostor na zgs-
ptuj.si

Oglasne pasice in navedba logotipa na spletnih 
straneh 

(https://www.zgs-ptuj.si/)

O G L A Š E V A N J E  N A  S P L E T N I  S T R A N I  K O N J - M A G . S I

https://www.zgs-ptuj.si/
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Znamčenje
(„branding „) 
na dogodku.

Zlatemu sponzorju zagotavljamo vidnost na 
vseh dogodkih, ki bodo izvedeni v prostorih 
Minoritskega samostana sv. Petra in Pavla.

O G L A Š E V A N J E  N A  S P L E T N I  S T R A N I  K O N J - M A G . S I



Sponzorski paketi.
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Podatki o organizaciji

Ime organizacije:
Zasebna glasbena šola
v samostanu sv. Petra in Pavla Matična številka: 2182882000

Naslov organizacije: Minoritski trg 1 Zastopnik organizacije: Milan Kos

Poštna številka: 2250 Ptuj Funkcija zastopnika: direktor

Davčna številka: 79323618 TRR organizacije: SI56 0420 2000 3165 435

Davčni zavezanec: Da Naziv banke: NOVA KBM d.d

Kontakt

Kontaktna oseba: Lija Frajnkovič Elektronska pošta: lija.frajnkovic@zgs-ptuj.si

Funkcija: ravnateljica Telefonska številka: 051 456 139
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Opis projekta

Naziv projekta:
Sponzor zasebne glasbene šole
v samostanu sv. Petra in Pavla

Tip projekta: Kultura in šolstvo

Predvideno obdobje; 1 leto Opis projekta: Sponzorstvo vključuje pojavnost na vseh 
dogodkih, ki so izvedeni v prostorih 
Minoritskega samostana sv. Petra in Pavla, 
ter promocijo preko vseh spletnih mest in 
socialnih omrežji.

Zanima nas: Sponzorstvo Datum začetka projekta: 01. 09. 2022
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Z LA T I   

SPO N Z O R 

SREBRN I  

SPO N Z O R 

BRO N A ST I  

SPO N Z O R 
PA RT N ER 

 
Upor aba nazivov 

 
Generalni sponzor  

Zasebne glasbene šole 

v sam ostanu sv. Petra in Pavla 

 

X    

 

Uradni sponzor/partner  

Zasebne glasbene šole 

v sam ostanu sv. Petra in Pavla 

 

X X X X 
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Z LA T I   

SPO N Z O R 

SREBRN I  S 

PO N Z O R 

BRO N A ST I   

SPO N Z O R 
PA RT N ER 

 
I zpost avi t ev sponzor ja 

 

Uporaba naziva (1 leto) 

 

Z lat i sponzor  

Zasebne glasbene šole 

v sam ostanu  

sv. Petra in Pavla 

 

Srebrni sponzor  

Zasebne glasbene šole 

v sam ostanu  

sv. Petra in Pavla 

 

Bronasti sponzor  

Zasebne glasbene šole 

v sam ostanu 

 sv. Petra in Pavla 

 

Partner 

Zasebne glasbene šole 

v sam ostanu  

sv. Petra in Pavla 

 

 

Prom ocijo preko spletnih m est 

in socialnih om režji 

X X X X 
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Z LA T I   

SPO N Z O R 

SREBRN I  

SPO N Z O R 

BRO N A ST I  

SPO N Z O R 
PA RT N ER 

 
Dodat na ponudba 

 
Uporaba Refektorija  

v Minoritskem  sam ostanu sv. Petra in Pavla 

(1x leto) 

X    

Uporaba klet i  

v Minoritskem  sam ostanu sv. Petra in Pavla 

(1x leto) 

X X   

Sodelovanje učencev in učitel jev na dogodku 

pokrovitel ja (1x letno) 
X X X  

Vrednost paketa 3.000 € 1.000 € 500 € 

250 € v 

denarju/ 500 € 

v materialu 
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Hvala za pozornost.

K O N T A K T :

p. Milan Kos, direktor

041 260724

uprava@zgs-ptuj.si

Lija Frajnkovič, ravnateljica

051 456 139

lija.frajnkovic@zgs-ptuj.si


