
 

 

 

 
VABILO ZA VPIS - ŠOLA KLASIČNEGA BALETA V TREBNJEM 2016/2017 

 
KJE?   CIK TREBNJE, I. nadstropje, učilnica 9 
KDAJ?  Ob ponedeljkih in sredah! 
KDO?  Otroci od 4. leta starosti dalje & mladostniki  

  
 

Pričenja se že peto šolsko leto ŠOLE KLASIČNEGA BALETA v Trebnjem. V Društvu za razvoj in oživitev Trebnjega DROT smo prisluhnili 

staršem in otrokom, ki so leta pogrešali tovrstno vadbo. Tako je pod taktirko strokovnih izvajalcev vsak teden osvajalo baletne 

elemente več kot 50 malih balerin, v lanskem letu pa tudi trije baletniki! Otroci so v petih skupinah enkrat tedensko pridno in z veliko 

zavzetostjo spoznavalo osnove klasičnega baleta.  

OTROCI V BALETNI ŠOLI: • prebujajo v sebi interes in ljubezen do baleta in plesnega izražanja • spoznavajo svoje telo kot inštrument 
za plesni izraz • razvijajo smisel za plesno kulturo in sposobnost vrednotenja baleta in drugih zvrsti plesa ter umetnosti, povezanih z 
njim • spoznavajo osnovne plesne elemente (prostor, čas, energijo, težnost, lahkost …) • razvijajo občutek lastne vrednosti 
(samozavedanja identitete, svojih sposobnosti, pripadnosti skupini) • razvijajo sposobnost sproščanja domišljije in ustvarjalnosti • 
razvijajo estetsko tankočutnost • razvijajo vztrajnost in delovne navade • razvijajo občutke in zaznavanje (gibalne, vidne in slušne 
zaznave) • razvijajo sposobnost posnemanja • razvijajo sposobnost koncentracije ter gibalni, vizualni in glasbeni spomin • razvijajo 
koordinacijo pri gibanju • razvijajo gibalne sposobnosti telesa in fizično kondicijo • spoznavajo bogastvo baletne zakladnice in njene 
ustvarjalce • razumejo temeljne zakonitosti baleta in glasbe • spoznavajo oblike in zvrsti plesa • vrednotijo gledani ples • se 
usposabljajo za individualno in skupinsko ustvarjanje • spoznajo možnosti in zahteve nadaljnjega baletnega izobraževanja, 
raznovrstnosti. 
 
POTEK ŠOLE in CENA: Šola klasičnega baleta se bo izvajala ob ponedeljkih in sredah v popoldanskem času, v prostorih CIK Trebnje, 
I. nadstropje, učilnica 9 

 enkrat tedensko 1 polno uro      CENA: 28 EUR na mesec (september izjemoma 20 EUR) 

IZVAJALCI programa ŠOLA KLASIČNEGA BALETA V TREBNJEM: 

 Sabina SELAN, profesionalna baletna plesalka, baletna pedagoginja (pedagoška mentorica in učiteljica baleta, koreografija in 

izvedba predstav) 

 Anja SLAK, nižja baletna šola, dolgoletna baletna plesalka in pedagoginja (učiteljica baleta, koreografija in izvedba predstav) 

 prof. Matej SELAN, zunanji strokovni svetovalec, Višja baletna šola Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani 

VPIS IN PRVA INFORMATIVNA URA ŠOLE KLASIČNEGA BALETA: 
 

v ponedeljek, 5. in sredo, 7. septembra med 17.00 in 19.00 uro 
v prostorih CIK Trebnje, I. nadstropje, učilnica 9 

 
Vpis je možen še vsak ponedeljek in sredo do konca septembra. 

 
Dodatne informacije dobite na telefonski številki 07-348-22-22 in na elektronskem naslovu info@drot.org.  
Prijavnice lahko pošljete po pošti na naslov: DROT, Gubčeva cesta 28, 8210 Trebnje ali po e – pošti: info@drot.org 
 
BALETNI POZDRAV!      

 Helena Jurše Rogelj, DROT  
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VPISNI LIST - ŠOLA KLASIČNEGA BALETA ZA OTROKE V TREBNJEM, šolsko leto 2016/17 
 

 
Podatki o otroku: 

  

 
IME IN PRIIMEK OTROKA 

  

 
DATUM ROJSTVA  

  

 
NASLOV ( ulica in pošta) 

  

 
IME VRTCA oz. OSNOVNE ŠOLE, KI JO OTROK OBISKUJE 

  

 
NAZIV SKUPINE oz. RAZRED 

  

 
ZDRAVSTENE POSEBNOSTI 

  

 
ALI JE OTROK ŽE OBISKOVAL ŠOLO KLASIČNEGA BALETA 

  

 
Podatki o starših oz. skrbnikih: 

  

 
IME IN PRIIMEK MATERE ALI OČETA oz. SKRBNIKA 

  

 
TELEFONSKA ŠTEVILKA, na katero je možno posredovati nujna obvestila 

  

 
NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE, na katerega je možno posredovati obvestila 

  

 
*Naslednje želje bomo v največji možni meri upoštevali: 

  

 
* KDAJ VAM BOLJ ODGOVARJA 

PONEDELJEK SREDA 

 
*opombe ŽELIM, DA JE OTROK V SKUPINI S PRIJATELJEM (ime in priimek) 

  

 
Izjavljam, da bom redno poravnaval mesečni prispevek za izobraževanje v Šoli klasičnega baleta v Trebnjem. 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………..    …………………………………………………………………………………………… 
Kraj in datum         podpis staršev oz. skrbnika 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na podlagi 8. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/2007-UPB1) posredujemo v podpis 

 

SOGLASJE STARŠEV 
(ali skrbnikov) 

 
Spodaj podpisani-a ______________________________, soglašam z objavo podatkov učenca/učenke ____________________________________, 
   ime in priimek        ime in priimek 
 
z naslednjih področij zbiranja in dokumentiranja osebnih podatkov, ki so javno dostopni in ne posegajo v zasebnost učencev: 

- z objavo imena, priimka in fotografij v programskih listih ob nastopih 
- z objavo imena, priimka in fotografij v letnem poročilu in publikaciji namenjeni informiranju o Šoli klasičnega baleta 
- z objavo imena, priimka in fotografij pri pošiljanju po elektronski pošti staršem učencev 
- z objavo imena, priimka in fotografij na spletni strani 
- ter z drugimi objavami v okviru dejavnosti izvajanja Šole klasičnega baleta v Trebnjem 

hkrati soglašam z: 
- nastopanjem učencev v in izven šole 
- udeležbo na morebitnih revijah ali tekmovanjih 
- gostovanjem na drugih baletnih šolah 
- obiskom baletnih dogodkov 

 
Soglasje je namenjeno tekočemu šolskemu letu. 
 
………………………………………………………………………………………..    …………………………………………………………………………………………… 
Kraj in datum         podpis staršev oz. skrbnika     


