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KONTAKT: 
 
Mihael Žveglič 
mihael.zveglic@kgbl.si 
 
stacionarni tel. baletne zbornice KGBL (Ižanska 12): 0590 74 322  
 
glede administrativnih stvari se obrnite na:  
 
ga. Amela Bosnić 
pisarna: Vegova 7, Ljubljana (rdeča stavba zraven NUK-a) 
 
t: 0590 74 380 
f: 0590 74 381 
e: glasbena.sola@kgbl.si 
 
 
 

SPLOŠNA NAVODILA: 
 

Učenke in učenci se vedno preoblečejo v garderobi zraven dvorane št. 5. (na koncu hodnika) 
ne glede na dvorano v kateri bomo imeli pouk. Do začetka pouka naj počakajo v garderobi, 
lahko tudi na hodniku pred razredom, vendar mirno in brez hrupa. 
 
Nekaj osnovnih navodil, ki veljajo v svetu baleta in za katera bi želel, da se jih vsi držimo: 
 
Točnost - pouk na Konservatoriju začenjamo točno po urniku, učenke/ci naj pridejo vsaj 15 
minut prej, se v garderobi v miru preoblečejo, svoja oblačila, čevlje in stvari naj zložijo na 
urejen kupček in tam počakajo, dokler ne pridem po njih. V primeru zamude tiho vstopijo v 
dvorano in se vključijo v pouk, ne da bi s tem motili ostale učence. 
 
Otroci so dovolj samostojni, da se lahko preoblečejo sami. Starši se v garderobah ne 
zadržujte, saj so garderobe majhne, otrok veliko, kar povzroči nepotrebno gnečo in 
nelagodje.  
 
V garderobi, tako kot v baletni dvorani, ni dovoljeno jesti. Za to so namenjene mize v avli, 
saj se sicer hitro zgodi, da se sosedova obleka po nesreči umaže ali polije. 
 
Urejenost in osebna higiena: 
- dres in plesne nogavice (t. i. 'žabe') naj bodo čisti, 
- baletni copati 'prezračeni', 
- lasje skrbno speti v figo in umaknjeni z obraza, (fantje skrbno počesani in kratko ostriženi, še 
posebno sprednji lasje naj ne silijo v oči – običajna, klasična moška pričeska)  
- nakit pri pouku baleta ni dovoljen (zapestnice, ročne ure, ogrlice, uhani naj bodo v času 
pouka skrbno shranjeni v torbah, ali pa jih učenke prinesejo s seboj v dvorano), 
- uporaba parfuma, (kolonjske vodice) in lakirani nohti niso primerni za pouk baleta. 
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Vsako dekle in fant naj ima lastno 'opremo za pričesko' (krtača, elastika, lasnice, špange …) in 
je ne posoja sošolkam ali sošolcem. 
V kolikor bi se pojavile naglavne uši, me o tem nemudoma obvestite. 
 
Redna prisotnost pri pouku baleta je ključna, sicer ni napredka, poveča se možnost poškodb, 
znanje ostane le na ravni razumevanja, tehnična izvedba vaj pa trpi zaradi nezadostnega 
treninga in telesne kondicije. Baletne principe lahko hitro osvojimo, telo pa potrebuje več 
časa in veliko pozorne, redne vaje, da baletne korake pravilno, natančno in s čim manj truda 
tudi izvede. 
 
V času do Novega leta bomo obravnavali večino nove učne snovi, tako da je redna prisotnost 
še toliko bolj pomembna. 
 
O daljši odsotnosti od pouka me, prosim, čimprej vnaprej obvestite. Še posebej to velja za 
čas po Novem letu, ko bomo pričeli z vajami za letni nastop, produkcijo, ki bo predvidoma v 
aprilu 2021.  
 
Opravičila o odsotnosti veljajo: 
- v pisni obliki na papirju in s podpisom staršev. Učenci naj opravičilo prinesejo s seboj na 
prvo uro po odsotnosti. 
- v pisni obliki po elektronski pošti  
 
O zdravstvenih zadržkih ali težavah, ki se lahko pojavijo med poukom baleta, me prosim 
predhodno obvestite (alergije, astma, epilepsija, telesne poškodbe, diabetes, …) da se bom 
lahko pravilno odzval, v kolikor bi vaša hči/sin potreboval/a pomoč. 
 
O težavah psihične narave, kot npr.: motnja pozornosti, hiperaktivnost, avtizem ipd., me 
prosim obvestite, da bo pouk lahko potekal tako kot je najbolje za vašega otroka in ostale 
učence. Ne bojte se stigme, saj je za vašega otroka bolje, da sem obveščen takoj. 
 
Ker je telo instrument, katerega urimo, včasih besede niso dovolj in takrat učitelj z fizičnim 
prijemom, dotikom pomaga učencu, da razume pravilno izvedbo koraka oziroma giba. Dotik 
je vedno strokoven in minimalen, dotikanje intimnih delov telesa za bolj pravilno izvedbo 
koraka ni potrebno, še manj dovoljeno! Če ima vaš otrok kakršne koli zadržke, strahove in se 
počuti neprijetno ob dotiku, mi to, prosim, povejte. 
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BALETNA OPRAVA in OPREMA: 
 

dekleta: 
 

• baletni dres (enobarven, zaželjene pastelne barve, lahko tudi črn ali bel, ne-kričečih 
barv, brez vzorcev, poslikav. Dres z že všitim tu-tu-jem (baletnim krilom iz tila) ni 
primeren. 

Spodnje hlačke naj bodo skrite pod dres (t. i. boksar'ce niso primerne).  
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• baletne nogavice (t. i. 'žabe') nežno - roza (običajne najlonke niso dovolj odporne, 
zato niso primerne za balet) Nakup dveh parov je smiseln. Ko so prve v pranju ni 
zadrege pri pouku in če se strgajo imate rezervni par vedno pri roki. 

 

• širša elastika za okrog pasu, ki služi kot 'pas' (neobvezno) 

• mehki baletni copati, platneni ali usnjeni v roza barvi, s celim ali deljenim podplatom  
in ne baletni copati za plesanje na prstih (t.im. špice), ki imajo utrjeno konico (te 
začnemo uporabljati šele v 4. razredu)  
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Copati naj se popolnoma prilegajo nogi. Preveliki copati, četudi samo za pol številke, ne 
služijo svojemu namenu, premajhni pa onemogočajo pravilno uporabo stopal. Elastike, ki 
copat držijo na nogi, so običajno ob nakupu že priložene. Na vsak copat križno prišijemo po 
dve elastiki, in sicer tako, da sta ravno prav napeti. Da se copati res prilegajo nogi, so 
ponavadi v vsaj treh izvedbah, za ozko, srednje, in širše stopalo (narrow, medium, wide). 
 
Copate kupite v specializiranih trgovinah za ples, t. i. balerinke ali baletni copati, ki so 
naprodaj v običajnih, oziroma športnih trgovinah, niso pravi.  

Svoje baletne copate naj učenci na notranji strani podpišejo s svojim imenom in 
priimkom ter označijo, kateri je levi in kateri desni (nova sta popolnoma enaka, ko ju 
uhodimo, pa se oblikujeta po levi oziroma desni nogi). 

Vabim vas še, da si ogledate kratka video navodila kako pravilno pritrditi elastike na baletne 

copate. Poglejte si obe povezavi, saj se dopolnjujeta. 

https://www.youtube.com/watch?v=EdCsHcl3hHA 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1tPhMTp1Ew 
 
Predlagam, da imajo učenci križno prišiti elastiki, v kolikor pa je priložena le ena elastika za 
en copat, pa jo prišijte počez. 
 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EdCsHcl3hHA
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Krajša ali daljša baletna krilca, tunike na preklop, ipd. niso zaželjena. 
'Grelci' (nogavice, gamaše, različni podloženi ogrevalni copati, ohlapne oblekice za čez dres, 
...) niso dovoljeni. 
 
 
Glede pričeske dekleta potrebujejo:  
 
elastika za spenjanje las 
mrežica za figo ('nevidna') z utrjenim robom je bolj vzdržljiva 
lasnice za pritrditev las v figo 
špange (v primeru, da je kakšen pramen las prekratek in ga je potrebno posebej pritrditi.  
Špange naj bodo brez dodatkov (pentljic, rožic, bleščic ipd.) 
Vse našteto se načeloma dobi v drogerijah. Mrežice za figo je najbolje kupiti v specializiranih 
frizerskih trgovinah, kjer imajo tudi ugodnejše cene.  
 
ESTELA LJUBLJANA 
BTC hala 3 
Šmartinska 152, Ljubljana 
spletna stran: www.estela.si  (kjer lahko naročite vse potrebno tudi preko spleta) 
 

http://www.estela.si/
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Spletna povezava do videa 'kako narediti figo' (2 minuti):  
https://www.youtube.com/watch?v=sXTmys8vb4U 

 

fantje: 
 
oprijet t-shirt, bele, lahko tudi katere koli druge barve, vendar umirjenih tonov. 
 
črn moški baletni triko, s 'stopalom' ali brez (ne kratke hlače in ne ¾ triko, tudi ne pajkice na 
elastiko preko stopala) 
 
pas ali široka črna elastika, ki služi kot pas za triko in ga lepše drži na bokih. 
 
baletni slip, namesto spodnjic (fotografija spodaj) 
 
črne ali bele nogavice (s črnimi copati nosimo črne nogavice, z belimi copati pa bele) 
črni ali beli mehki baletni copati (raje črni, beli se tudi hitreje umažejo in jih je težje očistiti), 
platneni ali usnjeni, s celim ali deljenim podplatom. Moški in ženski mehki baletni copati so 
identični.  
 
Copati naj se popolnoma prilegajo nogi. Preveliki copati, četudi samo za pol številke, ne 
služijo svojemu namenu, premajhni pa onemogočajo pravilno uporabo stopal. Elastike, ki 
copat držijo na nogi, so običajno ob nakupu že priložene. Na vsak copat križno prišijemo po 
dve elastiki, in sicer tako, da sta ravno prav napeti. Da se copati res prilegajo nogi, so 
ponavadi v vsaj treh izvedbah, za ozko, srednje, in širše stopalo (narrow, medium, wide). 
 
Copate kupite v specializiranih trgovinah za ples, t. i. balerinke ali baletni copati, ki so 
naprodaj v običajnih, oziroma športnih trgovinah, niso pravi.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=sXTmys8vb4U
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Svoje baletne copate naj učenci na notranji strani podpišejo s svojim imenom in priimkom ter 
označijo, kateri je levi in kateri desni. (nova sta popolnoma enaka, ko ju uhodimo, pa se 
oblikujeta po levi oziroma desni nogi)  
 
Kar se fantovske pričeske tiče: naj bodo skrbno počesani in zaželjeno je, da so lasje kratko 
postriženi (klasična moška pričeska) 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



10 

 

 
 
 

 

 



11 

 

 

 

Še pomembna informacija za dekleta in fante, predvsem pa starše: 
 
Na končnem letnem nastopu baletnega oddelka na Konservatoriju (produkcija), kjer vsak 
razred (z izjemo 1. baletne pripravnice, ki še ne nastopi) pokaže svojo razredno 
koreografijo, ples, so učenci po razredih enotno oblečeni, zato je v ta namen v drugem 
polletju (po Novem letu) potrebno kupiti: 
 
dekleta: 
en dres (načeloma drese naroči šola, da ni nesporazumov glede pravega modela in barve) 
roza mehke copate (v primeru, da stari niso več uporabni, primerni) 
roza baletne nogavice (v primeru, da stare niso več uporabne, primerne) 
 
fantje: 
oprijet T-shirt oziroma majica 
moški baletni triko  
mehki baletni copati  
 
pas (ali široka črna elastika), baletni slip, in nogavice verjetno ne bo potrebno posebej 
kupovati, saj bodo stari, vsaj po mojih izkušnjah, še čisto v redu. 
Kot rečeno, bodo imeli vsi učenci v razredu enako baletno "opravo" za nastop na letni 
produkciji, prav tako bodo ta isti 'kostum' uporabili vsaj še enkrat na izpitu ob koncu šolskega 
leta, (plesne pripravnice še ne opravljajo letnega izpita) sicer pa je uporaba dresa zaželjena 
tudi pri običajnem pouku baleta. 
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Za nakup baletne opreme priporočam specializirano trgovino Veronarte, s katero kot baletna 
šola uspešno sodelujemo že vrsto let.  
 
trgovina Veronarte  
spletna stran: www.veronarte.net 
poslovalnici v Ljubljani in Mariboru: http://www.veronarte.si/about-us 
 
Raffaele Veneri      
tel.: 040 931 808 
e-pošta: rafven@veronarte.net 
 
 
 
Potrebovali bomo še vsak svoj mali črtast zvezek in pisalo, kamor bomo zapisovali nove 
baletne izraze, saj so imena za baletne korake in gibe v francoščini. 
V plesnih pripravnicah zvezka še ne potrebujemo, v 1. razredu pa že. 
 
 
 
LETNI URNIK POUKA, NASTOPI ... 
 
Šolske počitnice in prosti dnevi veljajo po šolskem koledarju.  
Letni nastop, produkcija, za plesni pripravnici 2A in 3A, Baletno šolo (kamor sodi tudi 1. 
razred) in Srednjo baletno šolo bo predvidoma v aprilu 2021.  
 
Opozorim še, da je strošek nakupa 'kostuma' (t. j. baletni dres, pripadajoče baletno krilo in 
baletne žabe) na vaši strani. Model in barvo dresa, krila vsakokrat določi učiteljski zbor 
baletnega oddelka. Okvirna cena: cca 50-60 eur. Seveda je kupljena oprema po letnem 
nastopu vaša in zaželjeno je, da jo učenci redno uporabljajo pri pouku, vsekakor pa kot 
uniformo za letni izpit ob koncu šol. leta.  
 

Pouk se prične 2. septembra in konča z letnim izpitom sredi junija.  
 
Ob polletju in ob koncu šolskega leta poteka izpit z ocenjevanjem (tri članska komisija, 
vnaprej pripravljene vaje, ki jih 'zvadimo' ter utrdimo pri pouku). 
Plesne pripravnice še nimajo končnega izpita, zato učenci pripravnic niso ocenjeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.veronarte.net/
http://www.veronarte.si/about-us
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POTEK BALETNEGA POUKA: 
Pouk baleta v grobem in načeloma poteka takole: 
 
V nižjih razredih začenjamo z vajami za postavitev telesa na tleh in na sredini dvorane, tem 
vajam sledijo vaje pri baletnem drogu, ki služi kot opora pri usvajanju novih korakov v 
'odprtih' pozicijah nog (en dehors). Običajno sledi raztezanje, predvsem nožnih mišic, in vaje 
za moč trebušnih in hrbtnih mišic. Sledijo vaje na sredini dvorane, ki so podobne, oziroma so 
nadgradnja vaj pri drogu in se končajo z malimi, srednjimi, in velikimi skoki - allegro in 
virtuoznimi koraki (v višjih razredih in letnikih). Zaključku baletnega pouka, v baletnem 
žargonu 'klasa', sledi poklon, katerega različice lahko vidite ob koncu baletnih predstav.  
 
Pri baletnem šolanju je pomembna pravilna, natančna in točno določena izvedba koraka, zato 
je nujno potrebno veliko zavestnih in pravilnih ponovitev, da gib telesu preide v navado, 
avtomatizem. Določen korak lahko hitro razumemo in ga celo naredimo, a vprašanje je, kako. 
Osnovni korak, ki se ga naučimo v 1. razredu, na vsakodnevnih vajah izvajajo in ponavljajo 
tudi profesionalni plesalci. Pomembna je torej kvaliteta in natančnost izvedbe, sistematičnost 
in postopnost pri usvajanju korakov, od  preprostejših k sestavljenim, kompleksnejšim."  
Počasi se daleč pride", je pregovor, ki vsekakor velja za balet. Hitenje in preskakovanje 
stopenj znanja se predvidoma ne obrestuje. Osnove, ki se jih učimo v začetnih razredih, so 
kot temelj, na katerem gradimo in izboljšujemo baletno tehniko, da bi se lažje umetniško 
izražali. Mislim, da se boste strinjali, da so dobri temelji pogoj za trdno in stabilno hišo.   
 
Vsako posamezno vajo pokaže učitelj, nato jo učenci sami skupaj z živo klavirsko spremljavo 
ponovijo, zato je pri pouku prisotnen/a tudi pianistka/ pianist, (baletna 
korepetitorka/korepetitor). Učitelj pred in med izvajanjem določene vaje popravlja izvedbo 
koraka, tako individualno kot skupinsko, daje dodatna navodila...  
 
Ogledalo v dvorani nam služi kot pripomoček in povratna informacija pri čimbolj pravilni 
izvedbi koraka. Po tleh je položen poseben baletni pod, ki nam omogoča optimalne pogoje za 
balet. 
 
Baletna umetnost se je razvila v Franciji na francoskem dvoru v času Ludvika XIV.  Od takrat se 
je marsikaj spremenilo, posodobilo, in vendar nekatere osnovne stvari ostajajo. Tako je 
strokovna terminologija, imena korakov, gibov vsa v francoščini in velja po vsem svetu. In 
vendar, ni nujno potrebno obvladati francoščine, da bi se lahko naučili baleta. Nove korake 
bomo skupaj z učenci napisali v zvezek, razložili njihov pomen in se jih naučili pravilno 
izgovarjati. 
 
Mislim, da je ni mlade balerine, ki ne bi sanjala o plesu na konicah prstov, po čemer je balet 
tako znan in drugačen od drugih plesnih zvrsti. Za ples na konicah prstov pa je potrebna že 
kar nekajletna redna in natančna vadba baleta. Prav tako pa izgrajeno, trdno in močno 
stopalo in pravilna drža telesa, da ne pride do nepotrebnih poškodb in deformacij stopala 
(kosti namreč pri tako mladih še niso popolnoma formirane).  
Od približno 10. - 12. leta starosti ( v 4. razredu baletne šole) je pravi čas, ko dekleta začenjajo 
s plesom na 'špicah', a ni le starost tista, ki je dovolj; kot rečeno, je potrebna nekajletna 
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predhodna redna vadba baleta v mehkih baletnih copatih, sicer si lahko naredimo več škode 
kot koristi. 
Pri baletnem pouku med drugim razvijamo usklajenost gibanja z glasbo, privzgajamo delovne 
navade, vztrajnost, boljše zavedanje lastnega telesa ... Učenci pridobijo na fleksibilnosti in 
moči telesa, kar se odraža skozi bolj pravilno telesno držo. Pri baletu razvijamo sposobnost 
natančnega opazovanja, 'plesni' spomin in spomin nasploh, pa tudi ustvarjalnost, in kritično 
mišljenje, estetski čut, ter 'uporabo zdrave pameti'.  
 
 
SPLOŠNO O PLESNEM IN BALETNEM ŠOLANJU NA KONSERVATORIJU 
(vzeto iz spletne strani KGBL, www.kgbl.si)  
 
Plesna pripravnica 
Otroci se vpišejo v Plesno pripravnico brez sprejemnega izpita. Program plesne pripravnice 
obsega tri starostne skupine od 6 do 8 let. Učenci v prvem in drugem letu preko igre 
spoznavajo svoje telo, prostor okoli sebe in odnos do okolja, posameznikov ali skupine. Tretje 
leto učenci že zavestno izvajajo gibe in dejavnosti, ki njihovo telo usposabljajo za 
nadaljevanje izobraževanja v plesnem programu, ki se deli na balet in sodobni ples. Otroci, 
stari 9 let, se na balet ali sodobni ples vpišejo na podlagi opravljenega sprejemnega 
preizkusa. 
 
Balet 
Učenci se lahko vpišejo v prvi razred baleta na podlagi opravljenega sprejemnega 
preizkusa. Predhodno obiskovanje pripravnice ni obvezno. Starost kandidatov za vpis v 
baletno šolo je 9 let. V prvi razred se lahko izjemoma vpišejo tudi starejši učenci, ki pokažejo 
pri sprejemnem preizkusu veliko nadarjenost. Od 3. razreda baleta naprej na šoli izvajamo 
obsežnejši in zahtevnejši program. Namenjen je učencem, ki želijo baletno šolanje nadaljevati 
na srednji šoli. Pouk baleta traja šest let. Ob zaključku 4. razreda učenci prejmejo spričevala o 
končani nižji stopnji baletne šole. Zadnji dve leti šolanja se obravnavata kot višja stopnja. Na 
to stopnjo se lahko vpišejo učenci, ki so uspešno končali 4. razred baleta in pridobili pozitivno 
mnenje učiteljskega zbora o nadaljevanju šolanja, oz. zunanji kandidati, ki so uspešno opravili 
sprejemni preizkus za višjo stopnjo osnovne baletne šole. Učenci lahko nadaljujejo šolanje na 
srednji stopnji, če opravijo sprejemni izpit za srednjo baletno šolo. 
 
Sprejemni preizkus za balet 
Za prvi, drugi in tretji razred baleta sprejemni preizkus obsega izgled celotne figure, mehkost 
in odprtost kolčnega sklepa, gibljivost in odprtost stopal, gibljivost hrbtenice, muzikalnost, itd. 
Sprejemni preizkus za četrti, peti ali šesti razred baletne šole poteka v obliki baletne ure. 
Zahtevano je predznanje, ki ga kandidati pokažejo s prikazom elementov pri drogu in na 
sredini. Za vpis na višjo stopnjo je obvezen tudi prikaz elementov na prstih (za dekleta). 
 
Sodobni ples 
Po končani plesni pripravnici se učenci po opravljenem sprejemnem preizkusu lahko vpišejo v 
prvi razred sodobnega plesa (9 let). Učenci spoznavajo in utrjujejo osnovno plesno tehniko in 
s tem razvijajo gibalno in plesno disciplino, koordinacijo, telesno moč in gibljivost. Pri učencih 
vzpodbujamo plesno ustvarjalnost in vrednotenje plesa. Pouk sodobnega plesa traja šest let. 
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Po končani osnovni stopnji se lahko učenci vključijo v oddelek za sodobni ples v programu 
umetniške gimnazije. 
 
 
Učitelji baleta se zavedamo, da k baletu ne hodijo le vaši otroci, marveč, da ste zelo 
angažirani pri vsem skupaj tudi vi, dragi starši. Z vso podporo, vsakodnevnimi prevozi v šolo in 
iz šole, skrbjo za vaše otroke, nam pomagate, da bi mlada generacija spoznala baletno 
umetnost v njeni pravi luči, jo znala ceniti, ter jo sčasoma prenašati na mlajše. Vsi skupaj smo 
delček mozaika v svetu baleta. Dobrodošli ... :)  
 
 
                                                                             Mihael Žveglič, prof. 
 


