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ZAPISNIK: 

OKROGLA MIZA O STATUSU BALETNIH PLESALCEV V SLOVENIJI 

 

Organizator: DBUS – Društvo baletnih umetnikov Slovenije v sodelovanju  

                        z Ministrstvom za kulturo RS. 

 

Dne 14. aprila 2009 ob 16.00 uri, v Veliki sejni sobi Ministrstva za kulturo RS. 

 

Naslov:  

STATUS BALETNEGA PLESALCA – PO PRAVI POTI DO PRAVEGA CILJA!                                            

»Po kateri poti naj zapleše?« 

 

Prisotni:  

Člani ciljne skupine za ureditev statusa baletnega plesalca pri MK:   

- VOJKO VIDMAR, baletni umetnik 

- JAŠ OTRIN, Umetniški vodja baleta SNG Ljubljana 

- EDWARD CLUG, Vodja baleta SNG Maribor 

Iz Ministrstva za kulturo RS: 

- ga. MAJDA ŠIRCA, Ministrica za kulturo RS 

- ga. BISERKA MOČNIK, Sekretarka in Svetovalka na Direktoratu za umetnost 

- g. CIRIL BAŠKOVIČ, Sekretar v sektorju za evropske zadeve in kulturni razvoj 

Predstavniki Ministrstev RS pristojnih za vprašanje povezana z ureditvijo statusa: 

 MOJCA FON JAGER, predstavnica Ministrstva za javno upravo RS 

 NATAŠA TRČEK, predstavnica Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS 

Vodja baletnega oddelka SGBŠ Ljubljana: 

- MATEJ SELAN, vodja oddelka baleta na SGBŠ Ljubljana 

Predstavnica sindikatov: 

- ARIANA DEBELJAK , predstavnica sindikata SVIZ   

Mnenjsko strokovna skupina povabljenih: 

 Dr. MAJA KRISTL, specialist športne medicine, sodelovala pri saniranju poškodb plesalcev 

Ravnatelj baleta SNG Opera in balet Ljubljana, KRISTJAN UKMAR 

Člani baleta SNG Opera in balet Ljubljani 

Člani baleta SNG Maribor 

Člani DBUS (upokojeni baletni umetniki) 

Novinarji  

Moderator: TOMAŽ RODE, predsednik DBUS 

 

Od povabljenih k debati se Okrogle mize niso udeležili: 

 HELENA VALERIJA KRIEGER, vodja oddelka baleta na SGBŠ Maribor  

 TOMAŽ FUCKS, fizioterapevt  

 KATARINA LAVŠ, profesorica psihologije in pedagogike  

 MARKO SIMČIČ, predstavnik sindikata GLOSA 
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Ministrica za kulturo RS, ga. MAJDA ŠIRCA, nagovori prisotne: 

 Ministrica je naslov okrogle mize označila za produktivnega in poudarila, da je posvet 

dobrodošel, saj smo po njenem mnenju nanj dolgo čakali. Pobuda ji je všeč ne le zato, 

da se iniciativa sliši na Ministrstvu za kulturo ampak predvsem zato,  da jo prisotni z 

lastnimi konstruktivnimi rešitvami ponudijo v reševanje. Problematika ni nova, a se 

trenutno rešuje, kar je Ministrica označila za dobro. Izrazila je zahvalo odgovornim 

sektorjem na MK za delo na problematiki in ciljni skupini, ki je že predlagala različne 

modele in že opravila dobršen del dela. Poudarila je, da bodo slišane misli služile za 

nadaljnjo evalvacijo, v kateri glavnega dela ne bo opravljalo zgolj Ministrstvo za 

kulturo temveč bo potekalo v povezavi z nujnimi sogovorniki Ministrstva za kulturo: z 

Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, z Ministrstvom za finance, katerega 

predstavnik je umanjkal s posveta. Predvsem slednje je v veliki meri pristojno za 

reševanje tovrstnih vprašanj, kot prvega sogovornika pa je Ministrica označila 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kot odgovorno za delovno 

zakonodajo. Ob tem bi usklajevanje s predstavniki stroke potekalo še naprej. 

Poudarila je tudi, da ne gre zgolj za reševanje problematike baletnih plesalcev, saj 

istočasno na Ministrstvu deluje še ena skupina, skupina za sodobni ples, ki se ukvarja 

s podobno problematiko, pri kateri pa v ospredje ne stopa toliko problematika 

zgodnjega zaposlovanja in zgodnjega prenehanja nastopanja, kar označuje specifiko 

poklica baletnega plesalca, saj oboje dosega v zgodnejšem obdobju kariere. 

Ministrica je napovedala, da bo prisluhnila delu posveta, ostalemu pa tedaj, ko se 

bodo ideje aktivno uresničevale, saj ne dvomi, da se to ne bi naredilo.  

 

Tomaž Rode predstavi namen Okrogle mize, opiše problematiko in dosedajšnja dogajanja:  

 Problematika baleta v RS, ki tako z vidika plesalcev kot z vidika obeh javnih zavodov 

postavlja vprašanja v zvezi z delovno dobo in zaposlovanjem plesalcev, je prisotna že 

dalj časa. Problem je nastal ob zmanjšanju benificirane delovne dobe za baletne 

plesalce iz 18. mesecev na 15 mesecev za eno leto dela.  V letu 2007 je Ministrstvo za 

kulturo RS prejelo s strani vodstev SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor ter 

DBUS več opozoril na omenjeno problematiko, kot tudi pobude za njeno reševanje. 

Ker se problem stopnjuje,  predstavljenih pa je bilo več različnih vzorcev ali pogledov 

za rešitev, je februarja 2009 ministrica za kulturo imenovala razširjeno delovno 

skupino za pripravo predloga rešitev.                                                                                    

Trije člani delovne skupine, Vojko Vidmar, bivši predsednik DBUS, Edward Clug, vodja 

baleta SNG Maribor in Jaš Otrin, umetniški vodja baleta SNG Opera in balet Ljubljana 

so do danes na Ministrstvu za kulturo izražali in soočali svoja stališča, z namenom, da 

se izkristalizira najboljše, kar bi utegnilo pripeljati do sprejemljivega modela.  Ker se 

njihovi pogledi med seboj razlikujejo, vsak namreč zagovarja svoje osebno videnje 
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rešitve, smo se odločili, da pomagamo pristojnim najti odgovore na vprašanje: » Kaj 

bi bilo najbolje, tako za stroko baleta in njeno svetlo prihodnost kot za dostojanstvo 

baletnih plesalcev«. Ali naj se zgledujemo po modelu katere od drugih držav ali naj 

gradimo lastnega na lastnih izkušnjah iz lastne preteklosti?                                                  

O, telo ki se giba v glasbi 

O sijoči  odsev 

Kako lahko vemo , kdo je plesalec in kaj je ples? 

W.B. Yeats 

Kako lahko ločimo, razlikujemo,  plesalca od plesa?« se sprašuje pesnik Yeats v zgodnjih 

desetletjih prejšnjega stoletja. Njegova pesniški izraz daje učinkovit namig, da morajo na  

vsako vprašanje  , kako je plesno umetnost mogoče vzdrževati  in podpreti v 21. stoletju, 

odgovoriti njihovi ustvarjalci – plesalci sami.  Kako jim lahko najboljše  pomagamo,  in jih 

oskrbujemo  skozi vsako fazo njihovih poklicev  in to ne samo takrat, ko so v težavah, ampak  

tudi  takrat,  ko so na vrhuncu svoje plesne  kariere.  

 

 Člani ciljne skupine za statuse baletnih plesalcev pri MK predstavijo svoja stališča in 

poglede: 

 

Edward Clug: 

 Danes se nahajamo v prehodnem obdobju, ki je ključnega pomena za razvoj in celo za 

obstoj slovenskega baleta. Zbrali smo se, da bi predlagali morebitne rešitve za 

izboljšanje statusa baletnega plesalca pri nas, zato se osebno zaveda pomembnosti in 

odgovornosti današnjega srečanja, ob tem pa posledic, ki so lahko ključnega pomena 

za prihodnost slovenskega baleta. V zakonodajnem smislu mu veliko stvari ni jasnih, 

povsem jasen pa je trenutna situacija mariborskega baleta. Z letom 2001 je stopil v 

veljavo novi zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, ki je uvedel bistvene 

spremembe v pogojih za upokojitev. Vemo, da je stari zakon, ki je veljal do 

31.12.2000 upošteval dodatno benificirano delovno dobo: 12 mesecev = 18 mesecev, 

z novim zakonom, ki velja od 1.1.2001, pa se je benificirana delovna doba zmanjšana 

na le še: 12 mesecev = 15 mesecev. Vsi zelo dobro poznamo specifiko poklica »baletni 

plesalec«, dozdeva pa se mu, da nismo ozaveščeni, še manj pa pripravljeni na 

soočanje s posledicami, ki jih novi pokojninski zakon lahko povzroči. Vemo, da so tisti 

plesalci, ki so imeli na dan 31.12.2000 dopolnjenih 25 let delovne dobe pri moških in 

23 let delovne dobe pri ženskah obravnavani po starem zakonu. Od leta 2000 do 

danes so imeli v SNG Maribor 3 primere upokojitve baletnih plesalcev in sicer pri 41., 

43. in 45. letih, vsi so se upokojili po starem zakonu, saj so izpolnjevali tako pogoje 

delovne dobe kot starostno mejo. Z uvedbo novega zakona primera upokojitve 

baletnega plesalca v SNG Maribor še niso imeli in če vzamemo v obzir spremembe, ki 

so drastično spremenile pogoje za upokojitev, ga še dolgo ne bo. Vemo, da se je v 

prejšnjem sistemu starost zniževala skladno z benificiranim delovnim stažem, zato ga 

zanima, če to ob uvedbi novega zakona še velja. Če razume prav, se trenutno 
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nahajamo v prehodnem obdobju, v katerem se nam letno starostna meja poviša. Od 

leta 2001, ko je začel veljati novi zakon, se baletnim plesalcem priznava delovna doba 

v razmerju 12 = 15, vendar ni prepričan oziroma ne more dobiti prave informacije, kaj 

pravzaprav to pomeni, ali se baletnim plesalcem dejansko vsako leto priznava 

dodatna delovna doba v obsegu 3. mesecev in v kakšni obliki, saj prispevki ostanejo 

isti: 12,6%, vendar v drugačni obliki, preko Kapitalske družbe, ki pa jih dejansko plača 

delodajalec.  Za informacije glede upokojitve baletnih plesalcev se je obrnil na naslov 

Kapitalske družbe in izvedel, da je baletni plesalec upravičen do t.i. poklicne 

pokojnine, ki se izplača iz omenjenih prispevkov. Poklicna pokojnina predstavlja 

zanemarljiv znesek v primerjavi z polno pokojnino, do katere je baletni plesalec 

upravičen šele tedaj, ko doseže starostno mejo, ki jo določi ZPIZ. Po zadnjih 

informacijah so pogoji za poklicno upokojitev naslednji: minimalna starostna meja je 

45 let za ženske in 47 let in pol za moške ter delovna doba za ženske 38 let in za 

moške 40 let. Predlaga hiter izračun, da si lahko lažje predstavljamo, kaj to pomeni za 

poklic »baletni plesalec«. Če bi se npr. moški baletni plesalec želel poklicno upokojiti 

pri 47 letih in pol z izpolnjeno delovno dobo in ob upoštevanju benificirane delovne 

dobe v razmerju 12 = 15, bi moral začeti opravljati svoj poklic pri 15. letih. To je 

seveda nerealno, toda če bi se to zgodilo, bi bil moški plesalec upravičen do polne 

pokojnine ob dopolnjenem 55 letu starosti, torej po dodatnih 7 letih in pol. V kolikor 

je bil pravilno obveščen, naj bi se starostna meja, določena za upokojitev, ki naj ne bi 

razlikovala poklica »baletni plesalec« od drugih poklicev, povečala tam do 60. leta. 

Druge informacije je dobil od ZPIZ-a, kjer so zaupali naslednje informacije v zvezi s 

pogoji za upokojitev v tekočem letu: starostna meja moške je 55 let in 40 let delovne 

dobe, in za ženske 50 let in trenutno neznanim obsegom delovne dobe, z 

obrazložitvijo, da se nahajamo v prehodnem obdobju. Priznava, da ne razume kakšna 

je povezava med Kapitalsko družbo in ZPIZ-om in če sploh obstaja, razume pa, da ZPIZ 

določa starostno mejo, ki omogoča t.i. polno pokojnino, in da delodajalec plačuje 

prispevke Kapitalski družbi, ki nam omogoča upravičenost do t.i. poklicne pokojnine. 

Trenutno stanje v mariborskem baletnem ansamblu je sledeče: v idealnih razmerah 

se baletni plesalec zaposli pri 25. letih ali celo pozneje, kar je običajna starostna meja 

v mariborskem ansamblu, ki pa se zaradi trenutnih pravil letno zvišuje. Plesalec, ki se 

torej zaposli pri svojih 25. letih mora delati oziroma plesati do svojega 60. leta 

starosti, da bi dosegel pravico do polne pokojnine, ob razumevanju dejstva, da se 

starostna doba letno povišuje in ne vemo pri katerem letu starosti se bo ustavila, saj 

nihče ne more povedati točnega podatka. Dejstvo je, da se s tem povečuje čakalna 

doba starejših baletnih plesalcev za upokojitev, istočasno pa se zvišuje starostna 

doba mladih baletnih plesalcev, ki čakajo na zaposlitev, saj ni prostih delovnih mest. 

Prvi in neizogibni rezultat zviševanja starostne meje za upokojitev predstavlja načrtno 

in nepovratno zviševanje povprečne starosti baletnega ansambla, ki se z vsakim 

letom avtomatsko dviguje. Trenutna povprečna starost zaposlenih baletnih plesalcev 
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v mariborskem ansamblu je 34 let. In kakšna bo povprečna starost plesalcev 

mariborskega ansambla čez 5 ali 10 let? Moje vprašanje danes je: »Kje je bila baletna 

stroka takrat, ko so danes veljavni zakon sprejeli in ali je kdo sploh upošteval mnenje 

baletnih plesalcev«?  Zaveda se, da je zdaj za to vprašanje prepozno, zato se danes 

počuti odgovoren in nek način sokriv, da so stvari lahko pripeljale tako daleč. Ne ve, 

če se lahko povsem zavedamo posledic, ki jih trenutni zakon povzroča za nadaljnji 

razvoj in celo obstoj profesionalnega, ne nazadnje nacionalnega slovenskega baleta? 

Trenutni pogoji se mu zdijo nerealni in hkrati neetični. Glede na slabšanje situacije iz 

leta v leto, smo primorani najti takojšnjo rešitev, ki bi lahko zagotovila razvoj 

Slovenskega baleta, s tem pa bi se izognili zastoju in vprašanju njegovega obstoja. 

Balet je poseben poklic, ki se ne da uokviriti v splošne standarde. Ne smemo pozabiti 

dejstva, da se pogovarjamo o umetnosti, ki velikokrat preseže pravila in postane zato 

nepredvidljiva, kar je tudi čar našega poklica, ki poskuša vzbuditi ustvarjalnost v vseh 

nas in v končni fazi pri vseh, ki nas gledajo in si razlagajo lepoto skozi to, kar delamo. 

Poklic baletnega plesalca je individualne narave in temu primerno se mora tudi 

obravnavati. Osebno vidi in predlaga rešitve trenutnega položaja z vrnitvijo 

benificirane dobe iz 12 = 15 na 12 = 18 mesecev, ki nam, kot je že dokazano 

pomagala ohraniti kontinuiteto in kvaliteto ansambla skozi lažji in precej hitrejši 

pretok generacij plesalcev. Pogovarjamo se o preizkušenem sistemu, ki se je izkazal 

za učinkovitega še do pred kratkim. Zaveda se, da se v primeru vrnitve benificirane 

delovne dobe na 12 = 18 pojavijo finančna vprašanja, vendar se pogovarjamo o 

relativno majhnem številu profesionalnih baletnih plesalcev pri nas, nekaj čez 80 v 

vsej Sloveniji, ki si po njegovem mnenju zaslužijo poseben status, za katerega smo bili 

prikrajšani leta 2000. 

 

Jaš Otrin: 

 Problematike se loti s strani kadrovske situacije, v kateri se trenutno nahajamo. V 

baletnem ansamblu ljubljanskega baleta je trenutno zaposlenih 44 plesalcev. Številka 

s kakršno je mogoče oblikovati pester repertoar, vendar zgolj, če je celotno število 

plesalcev tudi dejansko na razpolago. Vendar pa jih v ljubljanskem baletnem 

ansamblu kar nekaj ne ustreza niti umetniškim, niti strokovno tehničnim zahtevam, 

zaradi česar si mora pomagati s stalnimi honorarnimi umetniškimi sodelavci na letnih 

pogodbah. Omenjena problematika sicer v prvi vrsti temelji na problematiki 

zaposlitev v javnih zavodih, saj so uslužbenci v Sloveniji zaposleni na podlagi pogodb 

za nedoločen čas, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih v RS. Baletni plesalci naj bi 

spričo tega dejstva ostali na delovnih mestih znotraj zavoda vse do upokojitve. Prav 

tako ne delujejo niti mehanizmi o ugotavljanju sposobnosti opravljanja dela. Zaradi 

osnovne specifike poklica, med katere sodi tudi izjemna fizična obremenitev 

posameznika v času opravljanja poklica baletnega plesalca in same zahtevnosti, 

trenuten pristop v okvirih zmanjšane benificirane delovne dobe (12 = 15), ni ustrezen. 
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Tudi do delodajalca je absolutno neodgovorno, da je zaradi najrazličnejših okoliščin, 

prisiljen zahtevati od starejših plesalcev opravljanje poklica na istem nivoju, kot to 

lahko in mora zahtevati od njihovih, 20 let mlajših sodelavcev.                                        

Če pogledamo primer ljubljanskega baletnega ansambla, je povprečna starost 

plesalcev prav tako 35 let. V kolikor do ugodne rešitve, za katero si prizadevamo ne bi 

prišlo, bo lahko čez 5 let, grobo rečeno, povprečna starost plesalcev 45 let in 55 let 

čez 20 let, ko bi napočilo starostno obdobje po današnjih zakonih.  Po njegovem 

mnenju tega ne gre zagovarjati.                                                                                       

Primer, na kakšen način to situacijo prebroditi je problem, ki ga imajo kolegi v 

Mariboru, kjer v večjem številu zaposlujejo baletne plesalce na honorarnih pogodbah, 

povprečna starost tako zaposlenih plesalcev pa je 25 let. Po besedah gospoda Cluga 

je to del ansambla, ki nosi repertoar. V tem je že razkorak, kakšna naj bo povprečna 

starost baletnega ansambla, kakršna je tudi v evropskih baletnih ansamblih, kjer je ta 

celo 24 let. Gledano z vidika vseh baletnih ansamblov, je ta povprečna starost 

plesalcev nekakšna zlata sredina. Tako kot športniki, so tudi plesalci zelo izpostavljeni 

poškodbam, ki jih lahko trajno onemogočijo pri opravljanju svojega, fizično izjemno 

zahtevnega poklica. Do poškodb pride pogosto že v zgodnjih letih, v tem primeru pa 

so plesalci do konca svoje aktivne kariere samo delno sposobni opravljati svoje delo. 

Zakaj? Zaradi sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas, saj jih je delodajalec 

prisiljen zadržati na delovnem mestu. Prezaposlitve znotraj samih zavodov niso 

možne, ker so zavodi enostavno premajhni, pa tudi prostih delovnih mest na tak 

način ni mogoče dobiti, saj se zgolj premaknejo znotraj zavoda, iz enega korpusa v 

drugega. Bistveno vprašanje je, kako brez dodatnih delovnih mest, katerih se v tem 

trenutku niti ne upamo pričakovati, v ansamblu na 44 delovnih mest zaposliti 44 

plesalcev, ki bi bili sposobni opravljati poklic, za katerega so plačani. Z enakimi 

problemi se je soočilo že mnogo evropskih gledališč, izmed katerih bomo danes o 

posameznih rešitvah vsekakor debatirali in videli katere so aktualne za Slovenijo. 

Vsekakor ne govorimo o preslikavah tujih modelov v Slovenijo, ki je specifična ne 

samo zaradi svoje velikosti ampak tudi zato, ker imamo samo dva poklicna baletna 

ansambla, vsekakor pa se velja učiti iz izkušenj drugih in se na ta način izogniti 

napakam, ki so jih drugi mogoče že naredili, ter na tak način hitreje priti do enega 

enostavnega in pametnega zaključka, kako naj bi v Sloveniji nadaljevali, da bi znižali 

povprečno starost plesalcev v baletnih ansamblih. Rešitve so odškodnine, 

prekvalifikacije iz posameznih bazenov, forumi za prekvalifikacije, o katerih bomo v 

nadaljnji debati podrobneje govorili, in pa jasno tudi vrnitev benificirane delovne 

dobe na 12 = 18. Mora pa nam biti jasno, da so temeljni problem pogodbe za 

nedoločen čas, zaradi katerih bi tudi v primeru vrnitve benificirane delovne dobe leta 

ostala »zabetonirana«, znotraj katerih pa se seveda lahko marsikaj zgodi, saj je poklic 

baletnega plesalca izredno lep ampak tudi rizičen, saj, kot je že povedal, se poškodba 

plesalcu lahko pripeti v prvih petih letih, potem pa znotraj zavoda čaka na upokojitev, 
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ker ima pogodbo za nedoločen čas.                                                                                       

Na Nizozemskem imajo model, kjer plesalec dobi po drugi sezoni pogodbo za določen 

čas do njegovega 38. leta, po katerem ima pravico do odškodnine v smislu 

prekvalifikacije, pri kateri mu zavod plača katerikoli študij, na podlagi katerega lahko 

plesalec dela na drugem področju naslednjih 30, 40 let, kolikor je pač povprečna 

življenjska doba. Moramo se namreč zavedati, da je 30 let življenjske dobe dolga 

doba, v kateri si vsakdo od nas želi uspeti in ne čakati... V Angliji obstaja Forum za 

izobrazbo, kjer gre za pogosto sodelovanje med univerzami in baletnimi ansambli, 

kjer baletni plesalci prestopijo v delovna razmerja z univerzami in na tak način 

sprostijo delovna mesta v ansamblu. Vsekakor ne smemo zaobiti vzgoje mladine, ki je 

že danes naše občinstvo, kot bo naše občinstvo takrat, ko bo univerzo končala. 

Starejši plesalci, ki imajo ogromno izkušenj, ki jih velja izkoristiti, pomagajo kot 

profesorji na univerzah vzpostaviti stik in vzgojiti publiko, ki nam bo zvesta v 

naslednjih desetletjih.                                                                                                        

Osebno najbolj preferira model iz Nemčije, seveda pa tudi tukaj ne gre sistema 

preslikati v slovenske razmere. Smisel nemškega sistema je ta, da plesalcu pusti 

odprte možnosti, kaj narediti s svojo drugo polovico življenja. Sistem temelji na tem, 

da s trenutkom, ko plesalec nastopi zaposlitev v kateremkoli nemškem gledališču, 

vsak mesec od svoje bruto plače država, zavod in plesalec sam vplačujejo v fond ali 

zavarovanje, ob tem pa poudari, da so plače v Nemčiji samo za malenkost višje, zato 

je sistem tam izvedljiv, v Sloveniji pa to ne bi bilo možno preslikati v razmerju 1 : 1. 

Sistem je interesanten, ker ni vezan na določena leta, saj plesalec v ta fond ali 

zavarovanje vplačuje vsak mesec, ne glede na to ali je zaposlen pet, petnajst ali 

petintrideset let, pomembno je koliko časa je vplačeval. Fond plesalcu na koncu 

omogoča finančni »povšter«, ki mu omogoča, da si ali plača študij ali odpre firmo ali 

postane kulturni menager, kakorkoli, možnosti so obširne in možne. Baletnega 

plesalca se ne »zabetonira« kaj delati po svoji plesni karieri, kajti ne more biti vsak 

koreograf, umetniški vodja ali baletni mojster ali kaj podobnega, kar je iz same 

stroke.                                                                                                                                            

Zavedamo se, da je poklic baletnega plesalca vsekakor specialen, zato zahteva 

povsem drugačno obravnavo, kakor katerikoli drug poklic v Sloveniji. Tudi kar se tiče 

drugih umetniških poklicev, je baletni plesalec najbolj izpostavljen. Zato velja najti 

rešitev, ki bo zadovoljila vse strani, in ki bo predvsem izvedljiva, tako finančno kot 

strukturno.  

 

Vojko Vidmar:  

 Ne želi izpostaviti česa specialnega in ne želi izumljati »tople vode«, saj se je ne da, 

postavlja pa vprašanje: »Ali se moje osebno lahko smatra kot zgrešen projekt 

slovenskega baleta?«.  Meni da ne. Meni, da se baletne solistov, kot so bili Mejač, 

Lasan, Vidmar, Dedovič, Stranič, Vrhovec itd. ne da šteti kot zgrešene projekte v 
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Slovenskem baletu in njegovi preteklosti. Vsi našteti baletni plesalci so delovali v 

sistemu benificirane delovne dobe 12 = 18. Ugotavlja, kot je razvidno iz prakse, da vsi 

omenjeni ne čakajo, kot je bilo rečeno. Vsi se ukvarjajo z nekimi stvarmi, bodisi z 

baletnega ali katerega drugega področja. Meni, da je zelo malo ljudi, ki se tako 

sovražijo, da se po tako napornem poklicu, kot je balet, usedejo v fotelj pred 

televizijo, odprejo hladilnik in se uničijo. Za tiste redke, ki pa so nagnjeni k temu 

sistemu  pa ne verjame, da jim lahko kakršnakoli zakonodaja to onemogoči. 

Preseneča ga, da se danes še vedno govori o nekem sistemu, kot primeru, ki ga je 

ciljna skupina na zadnjem sestanku že spoznala za nerealnega in nesprejemljivega. 

Sprašuje se, kaj vpliva na to, koliko plesalcev je v nekem ansamblu sposobnih? (Za 

primer navede poklic tesarja, ki dela tisto kar zna). Baletni plesalci imamo različne 

profile, različne karakterje, različne talente in odgovarjamo različnim »poslom«. Vsi 

našteti in nenašteti bivši baletni solisti so se upokojili daleč po štiridesetem letu, pri 

42., 45., 46., 48. letih, odvisno od tega, s kolikimi leti so prišli v ansambel, a nihče ne 

more reči, da so sedeli in čakali na upokojitev, saj so bili s pravilno izbiro repertoarja 

še kako uporabljani. V zadnjem času se v baletnem prostoru večkrat uporablja, da se 

pleše do 30. ali 35. leta, potem pa plesalec ni več sposoben plesati. To enostavno ni 

res. Seveda pa je odvisno predvsem od umetniškega vodje baleta in njegove pravilne 

izbire repertoarja, v katerem lahko izrablja ves potencial plesalcev ansambla, saj na 

tak način ohranja kvaliteto in dostojanstvo plesalcev. V nekaterih baletnih delih je 

mogoče najti prostor za vse plesalce, ki jih imamo, bili malo boljši ali tehnično malo 

slabši, pa zato umetniško močnejši itd. Če se vsi dokazujejo z maksimalnimi  

sposobnostmi, je v končni fazi rezultat ta, da je zadovoljna publika, zaradi katere v 

končni fazi baletni plesalci pravzaprav so, saj ne delujejo zaradi samih sebe in njihovih 

problemov. V ljubljanskem baletnem ansamblu, kjer je tudi sam deloval, je gostovalo 

veliko število tujih koreografov: Cullberg, Šparemblek, Hynd, Dolin, Lifar…, delovali pa 

so tudi domači koreografi: Mlakar, Dedovič, Kosi…Vsi našteti so delali predstave, v 

katerih so bili zaposleni vsi v ansamblu zaposleni plesalci. Ni prepričan, da se danes v 

vseh slučajih izbira repertoar na vse plesalce v ansamblu, zato je v primeru izbire 

repertoarja, ki ni primeren za ves ansambel lahko ugotoviti, da veliko število 

zaposlenih plesalcev ni sposobno opravljati svojega dela. Glede na domačo preteklost 

se nikakor ne more strinjati s tem, da je poklicna pot baletnega plesalca tako kratka 

kot se govori, se pravi le do 30. ali 35. leta.  Sam, kot mnogi drugi, je živ demanti tega. 

Poudari, da se ne moremo učiti le iz izkušenj drugih, saj imamo tudi svoje izkušnje. 

Slovenski balet traja že 90 let, imel je fenomenalne uspehe, seveda tudi nizke krivulje. 

Imel! Dejstvo pa je, da smo bili prezrti, hote ali nehote, saj je tranzicija v vseh 

pogledih problematična, zato želi biti izredno previden v pogledu nekih »copy – 

paste« sistemov, še posebno ker imamo svoje domače izkušnje, tudi z ekonomskega 

področja. Mednarodni finančni sistem je v Slovenijo pripeljal gospoda, ki nam je 

diktiral, kakšen sistem je za nas najboljši, na srečo pa smo imeli neke posameznike, ki 
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so rekli ne tistemu, kar ni ustrezno za našo finančno sredino. Ti posamezniki si danes 

zaslužijo priznanje, saj so se zoperstavili izkušnjam tujine. Tudi Amerika je veljala za 

pojem presežnosti, vendar meni, da se časi spreminjajo, zato danes Amerika velja za 

»balonček«, ki je živel na zlaganem polju. Zaradi vsega naštetega meni, da moramo 

dejansko izhajati iz svojih lastnih izkušenj ker jih imamo, seveda pogledati tudi čez 

mejo, a biti zelo previden in konstruktiven. Imeli smo sistem 12 = 18, plačala ga je 

država, predlagan je bil fond, za katerega smo ugotovili, da je neizvedljiv, saj si 

plesalec od plače, ki jo ima, in ki je povprečna slovenska, ne bo odvajal v steber. In če, 

koliko? Še za prostovoljna zavarovanja več kot 100 evrov na mesec ne more dajati. 

Kje so teatri finančno prav tako vemo, zato se sprašuje od kod bodo dobili denar za 

odvajanje v fonde? In kaj ostane? Steber, ki ga bo podprla država. Kaj se je v tem 

spremenilo?  Benificirana delovna doba v razmerju 12 = 18 ali stebri, v vsakem 

primeru je plačnik država.  

 

Vprašanje: gospod Vojko Vidmar, če smo prav razumeli, se zalagate za vrnitev benificirane 

delovne dobe v obsegu 12 = 18. Menite, da bi to rešilo tudi trenutno stanje pretoka baletnih 

plesalcev v ansamblih, bi se s tem povečala tudi produktivnost v obeh baletnih ansamblih? 

 Vojko Vidmar:  ne čuti se sposobnega odgovoriti na to vprašanje z enim samim 

razlogom, in sicer, ker smo dejansko že v krizi. S trenutnim zakonom smo se že 

»zahodili«. Na vsak način pa bi to v nekem smislu pomagalo obema ansambloma, ne 

ve pa, če bi zgolj vrnitev na sistem 12 = 18 že pomagala rešiti nastali problem.  

 

Vprašanje: gospod Jaš Otrin sicer ne predvideva ukinitev benificirane delovne dobe, se pa 

zalaga za ukinitev pogodb za nedoločen čas in za uvedbo odpravninskih stebrov. Po kakšnem 

sistemu naj bi delovali odpravninski stebri? 

 Jaš Otrin: v vsakem primeru, kot je že povedal v uvodnem govoru, se bomo morali 

verjetno pogovarjati o kombinaciji različnih stvari. Vsekakor ne trdi, da je vrnitev 

benificirane delovne dobe v obsegu 12 = 18 napačna rešitev, ne sme pa biti edina. 

Bistven problem so pogodbe za nedoločen čas, kajti tudi znotraj teh 12 = 18 je 

plesalec, če ima pogodbo za nedoločen čas prisiljen delati v zavodu od svojega 18. do 

45. leta starosti, kajti nihče se ne bo odrekel tovrstni socialni varnosti. Znotraj teh 27 

let se lahko zgodi marsikaj, saj je to ogromen časovni razmak. Vsekakor se 

pogovarjamo o kombinaciji različnih stvari, kajti v Sloveniji je lahko izvedljivo samo to.  

 

Vprašanje: gospod Edward Clug, kaj pa vi pravite na pogodbe za določen oziroma nedoločen 

čas? Se vam zdijo dobre ali slabe? 

 Odvisno od tega, komu in po kakšnih kriterijih so namenjene. Ne nasprotuje 

pogodbam za nedoločen čas, nasprotuje pa zakonu v zvezi z njimi, ki baletne plesalce 

obravnava enako kot vse ostale. Poudaril je že, da je naš poklic specifičen in izredno 

nepredvidljiv. Nasprotuje temu, da se baletne plesalce avtomatično zaposli za 
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nedoločen čas že po dveh letih kontinuiranega dela v zavodu, kar obrazloži s tem, da 

se v idealnih razmerah, na katere bomo pri nas čakali še dolgo, plesalec zaposli z 18. 

leti, pri 20. letih pa že dobi doživljenjsko popotnico v določenem ansamblu. To se mu 

ne zdi prav, saj se mora plesalec, še posebej v zgodnjih letih, ne le dokazati ampak se 

še tudi bistveno razvija.  Nihče pa ne more predvidevati, v kaj se bo plesalec razvil, 

kar je stvar individualne narave in zato bi se morale temu primerno pogodbe za 

nedoločen čas dodeljevati. Pogodbo za nedoločen čas razume kot prisluženo 

nagrado. Tudi sam je dobil pogodbo za nedoločen čas po težkih postopkih, po desetih 

letih zaposlitve za določen čas. Nima informacije po kakšnih postopkih so se prej 

dodeljevale pogodbe za nedoločen čas, po kolikih letih je bil baletni plesalec do nje 

upravičen. Z namenom, da se izognemo pristranskosti umetniških vodij predlaga 

ustanovitev nekakšne komisije, ne le za dodeljevanje pogodb za nedoločen čas 

ampak tudi za nadzor razvoja ter dejanske kvalitete v določenem ansamblu. Je za to, 

da pogodbe za nedoločen čas obstajajo, ampak pod pogojem, da jih dobijo tisti, ki si 

jih zaslužijo.  

 

Jaš Otrin doda: 

 Kljub temu, da ne pleše več, smatra da baletni nismo neumni, zato lahko vsekakor 

napravimo tudi druge kariere izven baletnega sveta. Tovrstnih primerov je precej. V 

njegovih očeh je kombinacija rešitev, ki jih ponuja najboljša zato, ker dopušča 

baletnim plesalcem odprte roke. Meni, da ni absolutno nobenega časovnega limita, 

saj ima plesalec takrat, ko se bodisi sam odloči za prenehanje plesne kariere ali mu v 

slabšem primeru prenehanje narekuje njegovo telo odprte roke, saj ni smisel v tem, 

da čaka sede do svojega 45. leta (t. j. v primeru benificirane delovne dobe v obsegu 

12 = 18). Nihče se ne bo odrekel socialni varnosti kar tako, zato bo raje čakal sede do 

upokojitve. Zato je vsekakor pozitivno, da se mu že v naprej dovoli da ustvari karkoli 

drugega. Je proti kakršnemu koli zabetoniranju, saj ne more biti produktivno.  

 

Tomaž Rode poudari, da smo danes tukaj zato, da rešujemo probleme trenutnih plesalcev, 

istočasno pa zato, da iščemo rešitve, ki bodo v prid celotne stroke. 

 

Vprašanje: gospod Vojko Vidmar, menite, da bi bil plesalcem z ukinitvijo pogodb za 

nedoločen čas odvzet tudi nekakšen umetniški privilegij, katerega je deležen v tem poklicu? 

 Meni, da bo kaj takega zakonsko izredno težko izpeljivo zaradi nove uredbe, če je o 

njej pravilno informiran, ki govori o tem, da se pogodbe za nedoločen čas dodeljujejo 

v čim manjšem številu. Definitivno bo potrebno igrati na karto tega, da balet sploh ni 

delo ampak je zanj vedno bil in je duhovno stanje, skozi katerega se odraža življenje, 

karakter in vsi dotiki s strani posameznika, ki se postavi na baletni oder. Kot je 

povedal že na sestanku ciljne skupine, iz lastnih izkušenj ne verjame v to, da lahko 

nekdo, ki dela in pleše s srcem vzporedno razmišlja še o tem kdaj bo končal, kje bo 
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končal in s čem se bo potem ukvarjal. Tekom svoje kariere je imel dodatne želje po 

izpopolnjevanju, kar pa je bilo povsem nemogoče izvesti, saj je delovnik baletnega 

plesalca povsem nepredvidljiv, zato se baletni plesalec ne more vpisati v nekaj, kar 

terminsko ves čas, iz tedna v teden, hodi navzkriž z delom v gledališču. Zato v 

izvedljivost študija ob delu ne verjame. Poklic baletnega plesalca je čarovnija, ne 

govorimo namreč o ključavničarjih, ne govorimo o čevljarjih ampak govorimo o 

nečem, česar se ne da opisati, o nečem kar se lahko dogaja v nas samih, na odru, 

namen pa je dosežen, ko to plesalec zaokroži skozi publiko. To se ne zgodi vedno, se 

pa lahko dogaja skozi vse faze plesalčevega življenja. Poklic baletnega plesalca je 

izredno rizičen, vsakemu se lahko zgodi poškodba in se tudi mu. Če pogleda nazaj na 

svojo aktivno plesno kariero, so se poškodbe dogajale tudi njemu. Bil je tudi pol leta v 

bolniški, a je po tem obdobju naprej funkcioniral normalno . Seveda poškodbe so, 

vendar kdo pravi, da se po njihovi sanaciji ne da delati normalno naprej? Primeri, ko 

plesalca poškodba trajno obeleži so izredno redki. V zvezi s takimi primeri pa je 

verjetno potrebno najti nek konsenz z Ministrstvom za zdravje, da bi podobno, kot je 

to včasih že bilo možno, neka zdravstvena komisija ugotovila nesposobnost 

nadaljevanja opravljanja poklica in s tem javni zavod razveže obveze, da plesalca 

plačuje, da ga »vlači« s seboj in da ga še naprej plačuje za delo, ki ga ne more več 

opravljati. Verjetno bo potrebno izhajati iz dejstva, da je poklic baletnega plesalca 

izredno specifičen, in da se na podlagi tega dejstva poskušamo dogovoriti z 

določenimi ministrstvi, za delo, za zdravje itd., da nam spregledajo neke splošno 

veljavne zakone. Strinja se s tem, kar je rekel Edward Clug, in sicer če se vzame 

nekoga v službo in se vidi, da je dejansko sposoben, se ga nagradi s pogodbo za 

nedoločen čas, torej da se skušamo izločiti iz splošno veljavnih zakonov, tako da 

dodelitev pogodbe za nedoločen čas po dveh letih ne bo avtomatsko zagotovljena, 

kar se pod drugimi krinkami dogaja že danes, saj imamo v ljubljanskem ansamblu 

plesalce, ki so na honorarnih pogodbah že šest let, še več jih je v Mariboru. Plesalec, 

ki je tako zaposlen se mora odločiti ali bo »vegetiral« ali pa npr. odšel v svobodni 

poklic, kar je seveda že ena od možnosti, ki pa je zanj pod vprašajem. Če si plesalec s 

srcem, potem ta poklic zahteva celega človeka, saj imaš med dopoldansko in 

popoldansko vajo večinoma samo toliko časa, da nekaj poješ in se malo spočiješ, 

zvečer pa si izredno utrujen, a zadovoljen, saj se je ukvarjal z smiselnim delom, ob 

katerem te niso posiljevali s čimer koli. Verjamem, da obstajajo možnosti, da se v naši 

družbi dogovorimo o vsem, seveda je pri tem potreben nek politični konsenz. Če 

pogleda v preteklost, se je v nekih določenih letih upokojevala vrsta javnih 

uslužbencev pri 40. letih, a takrat nihče ni bil proti temu, saj je za to obstajal politični 

interes.  Zato meni, da bi baletni plesalci morali vztrajati na tem, da se zaradi izredne 

specifike poklica »baletni plesalec« zanje naredi izjema. 
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Tomaž Rode pove, da se moramo zavedati, da je po eni strani trenutni čas za reševanje 

tovrstnih vprašanj zaradi recesije neugoden, ima pa po drugi strani izredno pozitivno in 

svetlo točko predvsem v tem, da je človek zopet dobil veljavo, saj se vidi, da s strani države 

ponovno obstaja interes za reševanje tovrstnih problemov.  

 

Gospod Zvone Penko, baletni plesalec v pokoju in bivši vodja baleta SNG Opera in balet 

Ljubljana: 

 Pozdravlja zbor in to, da delodajalec razume problem, o katerem danes govorimo,  

vendar meni, da problema v tako velikem številu ne bomo morali razložiti.                

Trdi, da je država tista, ki mora razumeti problematiko v katerikoli smeri umetnosti. 

Pove, da sodi med še redke žive, ki so se še v času Jugoslavije zavzemali in borili za 

uvedbo benificirane delovne dobe, ki je bila dosežena s težavo, zato je bilo znižanje 

benificirane delovne dobe iz 12 = 18 na 12 = 15 nespametno dejanje. Absolutno 

podpira vrnitev na prejšnji obseg, 12 = 18, in poziva delodajalca, da se za to potrudi. 

Na vprašanje, do kdaj lahko plesalec pleše odgovori, da je to zelo specifično in 

odvisno od zdravja, konstitucije plesalca, od v šoli pridobljenega znanja in od izbora 

repertoarja, ki ga diktira vodja baleta, ki lahko plesalca uniči ali pa neguje.              

Omeni razliko med baletnimi plesalci in tistimi, ki ob določenem študiju dokončajo 

tudi baletno šolo, potem kratek čas plešejo, nato se posvetijo svojemu »pravemu« 

poklicu. Baletni plesalec »študira« skozi celo življenje, v šoli se uči gibov, potem pa 

svoje telo razvija do konca plesne kariere. Meni, da bo potrebno marsikaj urediti tudi 

na področju baletnega šolanja.                                                                                                    

Kar se tiče denarja poudari, da je Opera in balet povsod po svetu najdražji segment v 

kulturi, katera predstavlja tudi slovenski narod, s predstavitvijo naših plesalcev (op. 

verjetno misli na to, da gojimo baletno umetnost) pa nam je v tujini lahko v ponos. 

Pred leti je bil pozvan s strani politike, da napiše teze o razvoju baleta na slovenskem. 

Že takrat je menil, da bi morali imeti baletni plesalci dovolj visoke plače, da bi lahko 

odvajali tudi v drugi ali tretji pokojninski steber. Država bi morala na tem vprašanju 

vztrajati tudi danes, za kar vidi interes, zato vse pozove k vztrajnosti v iskanju rešitev. 

Kot bivši plesalec in vodja ljubljanskega baleta pa posebej poudari, da se ne more 

strinjati z ukinitvijo pogodb za nedoločen čas, saj je to po njegovem mnenju 

degradantno tako za človeka kot za vsakega mladega plesalca, ki se odloči za ta 

poklic. 

 

Tomaž Rode odgovori, da je namen okrogle mize ta, da pokaže Ministrstvu za kulturo in s 

tem državi predvsem to, v kateri smeri naj pri iskanju rešitev za ureditev statusa baletnega 

plesalca deluje v prihodnje. Ministrstvo meni, da morajo smernice nakazati baletni plesalci 

sami, zaradi česar smo danes prisotni v takem številu.  

 

Gospod Iko Otrin, koreograf in bivši vodja mariborskega baleta:  
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 Boji se, da hodimo kot »mačka okoli vrele kaše«, saj se pogovarjamo zgolj o tem, kako 

bi zagotovili socialno varnost baletnih plesalcev. Brez dvoma se mu zdi to zelo 

pomembno, saj je poklic baletnega plesalca izredno težak in specifičen, vendar pravi, 

da je plesalcev, ki lahko plešejo do konca kariere izredno malo. Eden takih je Vojko 

Vidmar, ki pa je izreden slučaj in takšnih je zelo malo. Med ostalimi pa je zelo veliko 

takih, ki bi radi počakali na upokojitev v baletnem ansamblu, zato meni da je 

potrebno gledati tudi na kvaliteto, kar je bistvo vsega, saj bomo na njeni podlagi 

lahko dosegli še marsikaj drugega. Kar se tiče starosti plesalca je tako individualno, da 

o tem nima smisla govoriti, zato absolutno podpre pogodbe za določen čas, saj se 

nekateri baletni plesalci, vendar ne vsi, potem ko prejmejo pogodbe za nedoločen 

čas, zapustijo. Imamo plesalce, ki pri tridesetem letu ne morejo več plesati in imamo 

take, ki lahko plešejo še pri štiridesetem letu. Predlaga, da obdržimo benificirano 

delovno dobo, namesto pogodb za nedoločen čas pa plesalec dobi, potem ko ne 

more več plesati odpravnino, katere višina bi bila odvisna od tega, koliko let je 

aktivno plesal. Za 10 let dela nižjo, za 40 let dela pa  višjo. Pravi, da je naš poklic 

izredno lep ampak tudi težak, celo strahoten in grozljiv, a odločili smo se pač zanj. 

Plesalca primerja s športnikom, kjer slednji kljub temu, da dela in gara, ne more 

tekmovati dlje kot do 30. leta, za razliko od njega pa je baletni plesalec zavezan še 

splošno veljavnim standardom, kot je npr. njegov vizualni izgled. Meni, da vprašanje 

denarja za odpravnine baletnim plesalcem ne sme biti problem že zato, ker nas je 

izredno malo, saj nas ni niti za eno manjše podjetje.   

 

Gospod Vojko Vidmar, replika gospodu Iku Otrinu:  

 Nikakor ne more pristati na tezo, da je on sam izreden primer, saj ni »superman« 

(aplavz). V prvem besedovanju je naštel 8 – 10 svojih kolegov, ki so aktivno plesali do 

upokojitve. Gospoda Ika Otrina sprašuje, ali mu želi povedati, da so bili nekvalitetni? 

Gospod Iko Otrin odgovarja, naj ne vzame osebno, da je pač osebno izpostavil zgolj 

njega, na nadaljnjo zahtevo gospoda Vojka Vidmarja za odgovor na vprašanje pa 

odgovori, da ni želel povedati tega ampak zgolj to, da so takšni primeri izredno redki. 

Vojko Vidmar demantira, da lahko deset plesalcev označujemo kot redkost. To, da so 

v tako velikem številu aktivno delovali do upokojitve in nekateri tudi po njej, pa 

pripisuje predvsem kvalitetnemu repertoarju (aplavz).  

 

Gospod Iko Otrin – replika gospodu Vojku Vidmarju:  

 Res je, da so starejši koreografi v svojih predstavah, ki so bile na repertoarju 

uporabljali vse plesalce. Tudi on sam, ker je mislil, da je to edina možnost. Vendar 

meni, da so s tem načinom sami sebi »zabetonirali« določen nivo, ki je več let ostajal 

isti, saj plesalci niso postajali mlajši ampak starejši. Ne govori o tem, da je Vojko 

Vidmar edini, saj je tudi sam še pri 50. letih plesal težke vloge, pa ne misli, da je zato 

kaj posebnega. Vendar še enkrat poudari, česar večina ljudi ne želi razumeti, da je 
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veliko baletnih plesalcev takšnih, ki bi raje delovali brez veliko dela, s čemer pa ni 

nobenega velikega napredka (op. zapisnikarja: verjetno v zvezi pogodb za nedoločen 

čas). Zato meni, da je repertoar, kakršnega omenja gospod Vojko Vidmar krasna 

stvar, vendar se mora ta način prekiniti in izbirati repertoar, s katerim bomo lahko 

vzporedni z inozemstvom. Pravi, da tudi psihologi trdijo, da smo ljudje po naravi 

»komotni«, in da z 20. letom v človeku mine fizična napetost.  

 

Gospod Vojko Vidmar – replika gospodu Iku Otrinu: 

 Gospoda Ika Otrina sprašuje, da pravi da je samemu sebi zablokiral nivo? (Gospod Iko 

Otrin odgovarja, da smo s tem načinom izbire repertoarja vsi zablokirani). Vojko 

Vidmar nadaljuje: »Cullberg, Šparemblek, Hynd, Dolin, Lifar, Dedovič, Mlakar, Kosi, 

Otrin…, ste se torej zavestno zavestno blokirali, da ste nas uporabili?« in poudari, da 

takšnih citatov ne sprejema.   

 

Gospod Kristijan Ukmar, ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana: 

 Debato vrača nazaj v leto 2000, 2001 in ugotavlja, da žal ni prisoten nihče iz sindikata 

Glosa, je pa bil, kot njegov predstavnik, sam sindikalno dejaven v tistem obdobju. 

Pove, da je takrat sindikat Glosa takoj reagiral na sprejemanje drugačne pokojninske 

zakonodaje, a žal neuspešno. Misli, da so bili pri sprejemanju novega pokojninskega 

zakona baletni plesalci dejansko spregledani, na kar ni bil nihče pozoren, zato so bile 

spremembe le tega narejene v našo škodo. S tem daje podporo vrnitvi benificirane 

delovne dobe v obsegu 12 = 18, in meni, da je to prva stvar, ki jo je zaradi 

specifičnosti poklica baletni plesalec, ponovno potrebno uzakoniti.                                

Pravi, da v »komotnost« človeka na podlagi lastnih izkušenj ne verjame, saj meni, da 

delo daje človeku smisel in ustvarjalnost. Vendar pa meni, da zgolj vrnitev 

benificirane delovne dobe v obsegu 12 = 18 ni dovolj, saj je škoda za narodno 

bogastvo, da nekdo odide v pokoj pri 46. ali 48. letih. Zato je benificirana delovna 

doba lahko samo prva stopnja nekega zaključka, ki pa je tudi lahko individualna. Zato 

prepušča strokovnjakom, kako bi to individualnost, v kateri se ta ustvarjalnost in 

spodobnost baletnega plesalca konča, opredelili z prvo socialno sigurnostjo. Če bo s 

strani stroke in s strani strokovnega vodje uspelo strokovno opredeliti smernico, v 

katerem obdobju bi se, individualno gledano  ustvarjalnost in delavnost baletnega 

plesalca tudi po njegovi lastni presoji končala, in bi ta potem dobil neko socialno 

sigurnost, ki mu v najslabšem primeru ne bo omogočala, da bo na upokojitev samo 

čakal, temveč se bo moral prekvalificirati za delo v nekem drugem poklicu. Pove, da 

najbolj uspešne zahodne države že desetletja delajo na tem. Iz osebnih izkušenj, ko je 

sam deloval na Švedskem pove, da je le ta, kot najuspešnejša evropska država svojo 

brezposelnost že takrat, če je v neki branži zmanjkalo delovnih mest, reševala na 

način prekvalifikacij in sicer glede na lastne želje delavcev.  Meni, da si vsakdo želi 

delati tudi kaj drugega, kot zgolj en sam poklic. Zato po njegovem to, da gre človek 
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danes v pokoj pri 45. ali 48. letih ni rešitev, je pa lahko konec aktivne plesne kariere 

pod pogoji benificirane delovne dobe prva stopnja v življenju, s tem pa lahko 

zagovarjamo usmeritve proti drugim poklicem in celo, da se podaljša doba 

upokojevanja. To zagovarja, po njegovem je smiselno, vendar ne v baletnem ampak 

nekem drugem poklicu, ki ga človek najde v sebi in znotraj možnosti, ki mu jih daje 

Zavod za zaposlovanje, ki naj bi to vodil, ter da tako človek drugo ustvarjalno 

življenjsko obdobje dela v drugem poklicu. Meni, da je to točno to, kar je govoril 

gospod Vojko Vidmar, saj so on, pa gospod Iko Otrin in Vlasto Dedovič… delali po 

plesni karieri še naprej, sicer znotraj istega poklica, se pravi baletnega, je pa 

prepričan, da bi se dalo delati tudi v drugih poklicih, kjer bi človek lahko normalno 

delal do svojega 65. leta, kar naj bi bila danes neka evropska doba delovne storilnosti. 

Zato bi bilo po njegovem potrebno komponenti benificirane delovne dobe in 

prekvalifikacije združiti.  

 

Vprašanje gospodu Edwardu Clugu: glede na to, da se ves čas vrtimo okrog starejših 

plesalcev, ali bi lahko s starejšimi plesalci, ki nimajo tehnične moči mladih, so pa izrazno 

močnejši, lahko naredili dobro predstavo? 

 Meni, da je to vprašanje umetniškega značaja, o katerem še ni razmišljal, je pa že 

delal tudi s starejšimi plesalci. Sprašuje ali naj bi to postalo pravilo ali enkraten 

projekt. Pravi, da bi to lahko bilo zanimivo, vendar ne ve, če bi lahko postalo pravilo, 

vsekakor pa je mogoče narediti predstavo s starejšimi plesalci, da ti delujejo aktivno 

do upokojite. Vrne se na to, da nihče ne more predvidevati tega, kako se bo določen 

baletni umetnik razvijal, zato se delno v določenih stvareh strinja z Jašem Otrinom, z 

Vojkom Vidmarjem, z Ikom Otrinom, zato ne moremo najti ene same, generalne 

odločitve, ki bi veljala za vse. Še najbolje se zaveda trenutnega stanja v mariborskem 

baletu, s tem pa tudi prehodnega obdobja, ki najbolj vpliva na prehodno generacijo, 

zato se ne želi pogovarjati o številkah temveč o svojih kolegih, iz mnenj katerih želi 

izoblikovati svoje osebno mnenje. Najbolj pomembno se mu zdi rešiti tisto, kar se še 

da rešiti. Če imamo preizkušen sistem benificirane delovne dobe v obsegu 12 = 18, ki 

je funkcioniral, ne ve zakaj ga nebi ponovno uvedli. Seveda pa današnji čas prinaša 

tudi druge probleme, saj živimo v drugem socialnem, kulturnem in političnem 

kontekstu, zato sistem danes ne bi reševal enakih stvari, kakršne je reševal pred leti. 

Meni, da je problem v tem, da danes zaradi mentalitete in ozaveščenosti nismo 

pripravljeni na uvedbo kakšnega stebra, zato se mu zdi pomembno vzeti tisto, kar je 

že pozitivno delovalo, kar očitno ne bi zadostovalo in dopolnjevati z rešitvami. 

Zagovarja tudi prekvalifikacijo, in sicer ne zgolj znotraj zavoda, saj se mu to zdi 

nemogoče. Prvič, plesalca se ne sme prekvalificirati zgolj zato, da bi mu olajšali 

čakalno dobo do upokojitve, ne sme se ga prekvalificirati v določen poklic, če zanj 

nima talenta in izkušenj. Obstajajo rešitve, ki so marginalne in posamezne. Se pravi, 

naj se ustvarja dodaten fond, naj plesalec in država vplačujeta malo več denarja za 
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vsak slučaj, če pride do tega, da se mora prekvalificirati, pri tem naj mu pomaga tudi 

zavod. S svojim stališčem zagovarja vrnitev benificirane delovne dobe v obsegu        

12 = 18, prekvalifikacijo in kontrolirano dodeljevanje pogodb za nedoločen čas. 

Seveda pa tega ne bo mogla rešiti trenutna generacija plesalcev v prehodnem 

obdobju, delovati moramo namreč za boljšo prihodnost prihajajočih generacij. Zato 

se moramo fokusirati na dejstva in na to, kaj se realno gledano dejansko da narediti. 

Ceni izkušnje iz preteklega obdobja, vendar meni, da se je danes veliko tega 

spremenilo.  

 

Gospod Jaš Otrin, replika:   

 Ves čas se pogovarjamo o tem, da je poklic baletnega plesalca specifičen in 

individualen, da smo ljudje različni, različni pa so tudi časi. Vse kar omejuje je po 

njegovem mnenju slabo, zato bodimo raje fleksibilni. Če je baletni plesalec dober, 

noben umetniški vodja od njega ne bo zahteval, da gre v pokoj zato ker mora, temveč 

ga bo uporabil zato, ker je dober. Prav tako moramo pokazati fleksibilnost v primeru, 

če plesalec ni dober. Časi se spreminjajo, tradicijo je potrebno spoštovati in se iz nje 

učiti ampak ne pa ostati na isti točki. Zato ne smemo ničesar »zabetonirati«, vse mora 

biti odvisno od kvalitete. Če bo plesalec dober, če bo delal, ga nihče ne bo postavil na 

cesto.  

 

Gospod Vojko Vidmar – replika gospodu Jašu Otrinu:  

 Na zahodu, ki mu skušamo v nekih primerih slediti so primeri, ko novi umetniški vodja 

ne gleda na to, kako dober je kateri od plesalcev, le te odpusti z namenom, da 

enostavno pripelje svoje plesalce. (aplavz) 

 

Vprašanje Mateju Selanu, vodji oddelka baleta na SGBŠ Ljubljana: sistem, ki ga predlagamo 

bo vplival na celotno stroko, torej verjetno tudi na to, kakšen bo interes za vpis v baletno 

šolo?  

 Prav je, da se ukvarjamo s starejšimi plesalci, vendar se je potrebo ukvarjati tudi z 

mlajšimi plesalci, tistimi, ki končujejo baletno šolo. Meni, da je potrebno najti rešitev, 

da se plesalci zaposlijo med 18. In 20. letom. Meni, da se res nihče ne bo odrekel 

socialni varnosti, če ima pogodbo za nedoločen čas, vendar se sprašuje, kako se bo 

sploh lahko plesalec posvetil svojemu delu in poklicu, če bo imel pogodbo za določen 

čas in socialno varnost pod vprašajem.  En sam model kot je zgolj benificirana 

delovna doba vprašanja ne bo rešil, zato tudi v sistemih zahodnih držav sicer vidi 

določene rešitve. Omeni Portugalsko, kjer so plesalci pri približno 38. letih starosti 

postavljeni pred odločitev ali bodo plesali še naprej in se potem prekvalificirali v drug 

poklic ali pa se v nekaj letih upokojili.  Prekvalifikacije so po njegovem mnenju seveda 

možne. Npr. na severu Evrope je model, kjer plesalce prekvalificirajo znotraj države, 

ne samo znotraj gledališča, temveč znotraj celotne javne uprave, pri tem pa 
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omogočijo tudi neko dodatno šolanje. Naši plesalci, ki se zaposlijo pri 18. do 22. letih 

ne študirajo, ker ne morejo, zaradi obsega obremenitve v baletnem ansamblu. Država 

ostali populaciji omogoča brezplačen študij, zato se sprašuje, zakaj pri baletnih 

plesalcih tega ne bi prestavili na 38. leto, ko preneha z aktivno plesno kariero? 

Absolutno je potrebno zaposliti mlade plesalce, pri čemer starejši plesalci niso za 

»odmet«. (aplavz) 

 

Tomaž Rode: vprašanje Mateju Selanu:  Verjetno bi  vrnitev benificirane delovne dobe v 

obsegu 12 = 18, pripomogla k temu, da bi bil pretok plesalcev v obeh ansamblih hitrejši. 

Vemo, da se v nižjo baletno šolo vpisuje vedno več otrok, v srednjo baletno šolo pa jih 

napreduje mnogo manj. Kako bi po vašem mnenju vplival sistem, ki predvideva ukinitev 

pogodb za nedoločen čas itd. na zanimanje za vpis v srednjo baletno šolo? 

 

 

 

 

Matej Selan:  

 Meni, da je balet poklic, ki je zelo piramidno zastavljen, torej s čim širšo osnovo proti 

špici. Selekcija spremlja plesalca na celotni poti. Na nižji baletni šoli je vpisa toliko, da 

morajo otroke celo odklanjati, saj pridobitev novih oddelkov ni možna. Kar precej 

učencev želi šolanje nadaljevati na srednjo baletno šolo, vendar pa jim to pogosto 

preprečijo starši, ki se zavedajo, kaj njihove otroke čaka, če bi se odločili za poklic 

baletnega plesalca, predvsem pa tega, da ni možnosti zaposlitve. Zaenkrat je to še 

rešljivo, saj je naš program še vključen v maturitetni sistem in srednjo baletno šolo 

dijaki končajo z maturo, ki jim omogoča nadaljnji študij. Precej dijakov srednje 

baletne šole vzporedno obiskuje kakšno drugo gimnazijo, pri njih pa obiskujejo zgolj 

strokovne predmete. Že zdaj obstaja problem pridobivanja dobrih kadrov, ki 

obiskujejo tudi druge šole, saj v zaposlovanju baletnih plesalcev trenutno ni 

perspektive. Zato bi takšna odločitev še zmanjšala vpis dijakov v srednjo baletno šolo, 

s tem pa bi upadala tudi konkurenca in posledično kvaliteta.  

 

Besedo prevzame Ministrica za kulturo, gospa Majda Širca, ki mora zaradi obveznosti 

zapustiti debato:  

 Izrazi hvaležnost za debato in pove, da je natančno pregledala že pripravljen material, 

ki se ji zdi že precej natančno dodelan. Meni, da je dober predvsem zato, ker gre v 

smer kombiniranja in neomejevanja v luči tega, da je v vseh skicah uporabljena 

beseda »lahko«. Aktivna oblika prezaposlovanja je v Sloveniji že zelo razvita, zanjo se 

odmerja veliko denarja, zato bi se v to lahko vključila tudi naša umetniška dejavnost. 

Zato je že precej daleč izpeljane obliko potrebno zgolj sfrizirati. Prepričana je, da se 

nekaj bo zgodilo, ne bo pa se izpostavilo zgolj umetniško vprašanje baleta ampak tudi 



18  

 

pomlajevanje ansambla na področju gledališča in glasbe. Težje pa nam bo, ko se bo 

izpostavilo vprašanje športnikov, ki je tudi že odprto in prav tako specifično. 

Prepričana je, da je to potrebno razvijati v obliki kombiniranih oblik, ne tudi nujno na 

način, ko se prezaposlovanje dogaja znotraj hiše. Osebno vidi, da problem ni preveč 

zakompliciran, pa ne zato, ker gre za malo ljudi.  Problem v umetnosti je drugje, ob 

področju baleta tudi na področju sodobnega plesa, kjer plesalci sploh nimajo 

možnosti zaposlitve, vsaj tolikšne ne kot je pri baletu, in zato delujejo na trgu 

predvsem kot samozaposleni v kulturi. Marsikdaj nekateri med njimi sploh nimajo 

možnosti za delovanje, zaradi česar so na bolniški, porodniški itd.,  ter potem, ko 

pridejo do pokojnine tudi do minimalne niso upravičeni. Nadaljevanje reševanja 

problema vidi v ločenih pogovorih, tudi z drugimi ministrstvi, za kar pa imajo dobra 

izhodišča. Ob tem še enkrat podpre fleksibilnost, ki daje možnost prav tako vodjem v 

javnih zavodih, da se tudi danes potrudijo narediti takšen program, ki daje možnost 

vsem, enako kot v gledališču z različnimi žanri in pristopi, kjer pametni ravnatelj 

poskrbi, da je v kondiciji celoten ansambel in ne le del njega oziroma le del, ki sploh 

ne spada k njemu. (aplavz) 

 

Vprašanje gospodu Vojku Vidmarju: v čem je poklic baletnega plesalca tako specifičen, v 

čem se razlikuje od ostalih poklicev, ki so prav tako upravičeni do benificirane delovne dobe, 

npr. rudarji, policija, piloti, da bi bil deležen takih privilegijev o kakršnih govorimo danes? 

 

Besedo prevzame gospa Nataša Trček iz Ministrstva za delo:  

 Ponudi pomoč, če jo želimo. Na Ministrstvu za delo je skupina ljudi, ki se ukvarja s 

pokojninskim sistemom. Za nekatere stvari in resnice, ki so bile danes že 

izpostavljene mora poudariti, da ne držijo povsem, ob tem pa niso enostavne ampak 

izredno zakomplicirane. Opozarja, da ne glede na benificiran staž ali danes poklicno 

pokojnino, za katero se plačujejo prispevki v obliki prejšnje benificirane delovne dobe 

12 = 18, tako da se za baletne plesalce v isti obliki kot prej še vedno vsaj nabira denar, 

pa same benificirane delovne dobe danes ni več. Nima je nihče več, ne rudarji, ne 

baletni plesalci in ne kdorkoli, ki je bil kadarkoli do nje upravičen.  Povsod obstaja 

samo en sistem, t.j. sistem poklicnih pokojnin, kar pomeni, da se delavec pri določeni 

starosti, ki je določena kot najnižja možna starost v posameznem poklicu, lahko 

odloči in vzame posebno pokojnino, tisti delček, ki ga je stalno sproti plačeval in s tem 

denarjem živi do takrat, ko izpolni splošne pogoje za polno upokojitev. Dejstvo pa je, 

da se moramo, ne glede ali gre za starost 45 ali 40 ali 60 let zavedati, da se na leto 

pričakovana starost doživetja povečuje za tri mesece, kar pomeni, da smo danes pri 

pričakovani starosti doživetja 81 let za ženske in nekoliko manj za moške. To pomeni, 

da bo moral vsakdo od nas polovico življenja, kakorkoli, še nekaj početi aktivno, saj si 

je v takem kratkem času zaposlitve nemogoče prislužiti pokojnino, ki bi bila primerna 

in vredna normalnega človeka, ki nima prevelikih zahtev. To je po njenem mnenju 
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največji problem, ki nas čaka. Razloži, da višina in izračun pokojnine poteka tako, da 

na 35% osnove ki jo nekdo ima za 15 let dela, za vsako leto dela dobi 1,5%. To 

enostavno gledano pomeni, da če se človek upokoji pri 35 letih, na 15 let osnove, pa 

recimo, da je potem delal še dodatnih 10 let kar skupaj znaša 25 let, si je človek v 

dodatnih desetih letih zaslužil le 1,5% pokojnine na leto in je skupni odstotek 

pokojnine potem nekje čez 40%, kar pa ne pomeni 40% od tega kar je delavec dobival 

denarja ampak pomeni 40% pokojninske osnove, ki jo je potrebno znižati za še 20%. 

Glede na plačilne razrede in plače v baletu to pomeni, da bi bila poklicna pokojnina v 

tem primeru okoli 200 evrov. Obrazloži, da so bile plače pred osamosvojitvijo ne 

glede na stopnjo izobrazbe pretežno enake, zato nismo več v prejšnjem sistemu in 

zato tudi situacija ni več takšna kot je bila. Danes pa, glede na to, da so plače v 

javnem sektorju postavljene precej nizko za razliko od tistih, ki zaslužijo veliko, 

kotiramo uslužbenci javnega sektorja na pokojninski letvici precej nizko. Glede na to 

lestvico pa se išče sredina, od katere se odmerjajo pokojnine, zaradi česar bomo imeli 

vsi nizke pokojnine. Danes je najvišja pokojnina v polni odmeri, ki se odmerja za tiste, 

ki niso delali dalj kot 40 let, kar si tudi lahko prislužimo, malo čez 1600 evrov neto. 

Torej, tudi če si vsa leta dela plačeval za pokojninsko zavarovanje ogromne vsote, 

pokojnina ne more biti višja od te vsote. Povprečna pokojnina, katere je danes 

deležno 86,6% vseh upokojencev, je nižja od 700 evrov neto.  Zato je potrebno ne 

glede na benificirano delovno dobo potrebno vedeti, da socialna varnost kljub vsemu 

tudi nekaj pomeni.  

 

Ksenja Kovač, baletna plesalka v baletu SNG Opera in balet Ljubljana in predstavnica 

baletnega ansambla v sindikati Glosa: 

 Želi spomniti vse prisotne, da pri baletnih plesalcih niti ne gre toliko za poklic, kolikor 

za način življenja, ki se nekako začne že pri rosnih osmih letih starosti, se nadaljuje do 

nekje 18. leta, ko se plesalec znajde pred prvo konkretno odločitvijo v življenju, ali bo 

plesal ali študiral kaj drugega. Baletni plesalec svojemu poklicu prilagodi tako 

privatno življenje, saj je vse podrejeno poklicu kot tudi študijska leta, katerim se 

pravzaprav odreče. Takšno življenje živimo od začetka službovanja do upokojitve. 

Prav tako pove, da nihče od aktivnih plesalcev ne sedi na delu   in čaka na 

upokojitev(op.: se nanaša na trditev gospoda Jaša Otrina, ki pravi da nekateri plesalci 

med delom v baletni dvorani sede čakajo na upokojitev), saj si vsi želimo čim več 

plesanja in ustvarjalnosti, čim več kreativnosti, v smislu katere pa želimo nadaljevati 

tudi po upokojitvi, saj je tudi med nami precej bivših plesalcev, ki pa so še vedno tako 

ali drugače aktivni in počno nekaj drugega v svojem, končno zasluženem prostem 

času. 1:44:11 

 

Gospod Kristijan Ukmar:     
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 Meni, da to, kar sta povedali gospa Nataša Trček z Ministrstva za delo in Ksenja 

Kovač, zelo dopolnjuje eno in drugo. Kot je hotel povedati že prej, se sistem 

spreminja v tem, da tudi 46. leta niso leta, ko človek neha delati. Zato mora potem, 

kot se z njim strinja tudi Vojko Vidmar, okoli 48. leta, ko preneha aktivno plesati, najti 

neko drugo delo, da še v naprej pridobiva pokojninsko dobo. Tako  je eno socialna 

varnost, ko končuje prvi poklic, drugo pa je nadaljnje pridobivanje pokojninske dobe, 

kar je v današnjem času popolnoma normalno. Ustvarjalnost vsakega človeka žene v 

delo, traja pa tja do poznih let življenja.  

 

Gospod Edward Clug – replika: 

 Izrazi hvaležnost za slišane podatke s strani predstavnice Ministrstva za delo, ki se mu 

zdijo ključnega pomena predvsem zato, da ne sanjarimo zgolj o vrnitvi benificirane 

delovne dobe, ki je bila v prejšnjem sistemu izredno pozitivna stvar in jo zato vseeno 

zagovarja, vendar pa ni rešitev.  Pomembno je, da smo dobro informirani o 

dejanskem stanju glede pokojninske zakonodaje, saj je le ta več kot komplicirana, ko 

gre za naš primer seveda še toliko bolj. Najhujše pa je to, da v baletu SNG Maribor še 

čakajo na prvi primer upokojitve, zato še sploh ne vedo, kaj se bo s tem plesalcem 

zgodilo, kakšno pokojnino bo sploh imel in ali bo moral delati še naprej itd. Meni, da 

se je potrebno bolj povezati, da sicer lahko malo sanjamo, predvsem pa moramo 

ukrepati realno. Rešitve torej obstajajo, kar smo slišali tudi od gospe Ministrice, 

vendar mora biti jasno, da plesalec ne more plesati pri petdesetih, šestdesetih letih, 

skratka ne sme biti star, kar je seveda tudi individualna stvar posameznika, ob tem pa 

mora biti balet tudi lep, v skladu s predstavo o našem poklicu. Sprašuje se ali je sploh 

možno znižati starostno dobo, ko gre za upokojitev baletnih plesalcev?  

 

Gospa Nataša Trček odgovarja:  

 Osebno ne glasuje za in sicer zato, ker si po navadi človek želi delati čim dlje, če dela 

tisto, kar si želi. O podobnem problemu se pogovarjajo tudi s športniki, kjer so 

podobne ideje o tem, kako bi se ustvarjali nekakšni skladi dela ali določeni skladi, v 

katere bi se dalo nalagati sredstva, ki bi bila dostopna po zaključku aktivne kariere. 

Vseeno pa upa, da ne bomo nehali delati in bomo ostali aktivni, saj si človek zgolj 

tedaj, ko je aktiven lahko privošči npr. počitnice, obiske gledališč itd. Če človek želi 

imeti socialno varnost, mora biti tudi socialno vključen, kar pomeni, da je aktiven. Če 

je aktiven pa je bolje da je aktiven tako, da si stalno pridobiva neka sredstva, zaradi 

katerih bo ob prenehanju aktivnosti deležen določenega dela sredstev, s katerimi bo 

dopolnjeval nadaljnjo aktivnost. Zato meni, da je potrebno težiti k temu, da bomo 

čim dlje aktivni in to ne zgolj kot baletni plesalci. Podobnih primerov je namreč več, 

so tudi v drugih poklicih, kjer delavci končujejo aktivno kariero tudi pri 60. letih, zato 

bi morali vlagati čim več v to, da se ljudem omogoči ne le po določeni starosti ampak 

takrat, ko dejansko sami niso več zmožni za določeno delo ali možnost študija ali 
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prekvalifikacijo, saj samo tako človek dela naprej in ostane aktiven.                        

Posebej poudari tudi, da jo je zbodla debata o delovnih razmerjih in o pogodbah za 

določen in nedoločen čas. Preko svojega dela se srečuje s samozaposlitvami ter s 

pogodbami za določen kot za nedoločen čas.  Vemo, da je pri pogodbi za določen čas 

socialna varnost mnogo, mnogo manjša. V zavzemanju za uvedbo pogodb vidi veliko 

kontradiktornost, saj se redno poudarja socialna varnost baletnega plesalca. Nekdo 

nastopa z vidika delodajalca, drugi pa z vidika zaposlenega in konkretnega ter 

individualnega človeka, ki se mu jutri lahko kaj zgodi, lahko čez 10 let, lahko nikoli, 

skratka, situacije so lahko zelo različne. (aplavz) Zato opozarja na pazljivost in svetuje, 

naj bomo pri vprašanju pogodb za določen čas izredno previdni. Še enkrat poudari, da 

naj razmišljamo o različnih situacijah in o različnih možnostih, ki so bile danes 

ponujene, svetuje, da naj morda res malce bolj pritisnemo na sektorje Ministrstva za 

delo za prezaposlitve znotraj malo širšega kroga kot sta zgolj dva ansambla, saj meni, 

da je cel kup različnih sektorjev z gledišča specifike baletnega plesalca.  

 

Gospa Mojca Fon Jager, predstavnica Ministrstva za javno upravo RS: 

 Poudari, da je bil delež Ministrstva za javno upravo v zadevi o kateri se danes 

pogovarjamo uvedba novega plačnega sistema, po katerem vsi dobivamo plače. Pri 

njegovi vzpostavitvi je bilo Ministrstvu za javno upravo v veliko pomoč Ministrstvo za 

kulturo, ki je predstavilo posebnosti posameznega poklica, naredilo njihove 

primerjave, na podlagi katerih smo bili uvrščeni v okvir novega plačnega sistema. 

Kultura je bila tista, v kateri so se v primerjavi z ostalimi poklici plače najbolj zvišale, s 

tem pa je Ministrstvo za kulturo doseglo tudi enega od zadanih ciljev, t.j. primerljivost 

tako s šolstvom kot z ostalimi zaposlenimi v javnem sektorju, saj je bila do nedavno 

kultura podcenjena. Poudari, da je bil pred kratkim sprejet še dodaten aneks h  

kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti, ki ureja plačilo prvakov, kateri lahko zdaj 

dosegajo najvišje plačne razrede, t.j. 57. plačni razred, ki v bruto znesku plače pomeni 

4.300 evrov.  

 

Gospod Matej Selan - replika:  

 Specifika našega poklica je ta, da se baletni plesalec zaposli z 19. leti, ko konča 

srednjo baletno šolo. V baletu namreč niso samo prvaki ampak je tudi ansambel, 

katerega plesalci ravno tako živijo za ta poklic, prav tako delajo cele dneve in imajo še 

danes mizerne plače, njihova pokojnina pa je prav tako mizerna in sramotna. Zato je 

potrebno tudi ta dejstva obravnavati in jih vključiti v novi plačni sistem. Poudari, da 

večina plesalcev ne čaka sede na upokojitev temveč želi delati, prav tako pa velika 

večina ne želi po končani aktivni karieri brez dela čakati na polno upokojitev. Vendar 

pa z našo plačo in z našim načinom dela baletni plesalec ne more ob delu še študirati, 

niti ne more dajati denarja na stran, da bo lahko varčeval za prekvalifikacijo po 

končani aktivni plesni karieri. Po njegovem je to glavno, kar je potrebno urediti.  
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Gospa Ariana Debeljak, predstavnica sindikata SVIZ: 

 Popolnoma se strinja z gospodom Matejem Selanom. Počuti se prizadeto, saj 

govorimo o samo osemdesetih plesalcih. Ne more razumeti, kako lahko pričakujemo 

od baletnih plesalcev, da bodo ob delu še študirali ali počeli še kaj drugega, saj 

plesalci tako rekoč delajo od svojega osmega leta starosti, zato da se lahko pri 

devetnajstih postavijo na oder in živijo to, kar je njihovo življenje, v katerem se 

posvečajo zgolj svojemu poklicu. Nekdo, ki ne vidi tega, kaj plesalci delajo vsak dan, o 

tem ne more govoriti. Poklic baletni plesalec je eden najtežjih poklicev, zato se ji zdi 

sramotno, da se o vsem pogovarjamo na tak način. Je pa absolutno potrebno najti 

rešitev.  

 

Gospa Nataša Jelič, novinarka in Stiki z javnostjo v SNG Opera in balet Ljubljana:  

 Ne razume tega, kar je govorila gospa Ariana Debeljak, saj meni, da vsi, ki so govorili 

do sedaj spoštujejo ta specifičen poklic. Kot je razumela, se je govorilo o 

prekvalifikaciji po končani aktivni plesni karieri. Osebno se ji zdi ta predlog zanimiv, 

saj tudi sama dela v poklicu, ki je svoboden in v katerem se bori za delo na 

svobodnem trgu. Meni, da bomo vsi delali toliko časa, kolikor bomo lahko. Vsa čast 

baletnim plesalcem, vsa čast vsem umetniškim poklicem ampak živimo v času, v 

katerem moramo razmišljati tudi za v naprej. Če se država pobriga za to, da bi šli 

ljudje lahko po enem določenem času študirati, namesto pri 19. letih pri 38. letih, 

zakaj ne? 

Gospa Ksenja Kovač:  

 Življenje jo je vodilo v smer, da je poleg svojega poklica začela tudi z dodatno 

dejavnostjo kot SP, zgolj zaradi finančnih problemov. S tem se ponovno vračamo na 

glavni problem, ki zadeva pokojninski zakon, benificirano delovno dobo, pogodbe za 

določen in za nedoločen čas. Meni, da je globalni problem v plačah, ki so precej 

prenizke. Glede študija pri 38. letih pa meni, da smo na svetu tudi zato, da si 

ustvarimo privatno življenje, kateremu pa se baletni plesalec zaradi specifike poklica 

lahko dejansko posveti šele po končani karieri. Študij pri 38. letih je absolutno 

sprejemljiv, vendar ne za vse. Kot smo si ljudje različni po fizisu, smo si različni tudi po 

psihičnem in umskem stanju. Zato moramo iskati rešitev, ki bo globalno sprejemljiva 

za vse.  

 

Gospa Enisa Hodžič, baletna plesalka v baletnem zboru SNG Opera in balet Ljubljana: 

 Za poklic se je odločila zgolj zaradi ljubezni do umetnosti in do baleta. Pot jo je vodila 

gor in dol, ob delu pa je izredno tudi doštudirala. Danes, pri njenih 42. letih, ji ta 

študij prav nič ne koristi, saj so se stvari sistematično tako spremenile, da lahko začne 

iz nule, poleg tega pa bi v tem trenutku potrebovala 4000 evrov, da bi si lahko plačal 

eno leto študija. Poudari, da je bilo govora o plačnih razredih prvakom. Pred časom je 
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tudi sama imela v plačilnih razredih plafon, ki pa ga danes nima več. Pleše v baletnem 

ansamblu in njena plača je z vsemi dodatki nekaj čez 900 evrov. Pred tremi leti je 

doživela poškodbo na delovnem mestu, ki pa ji jo je hiša v kateri deluje ter takratna 

direktorica komajda priznala, kar označi kot grozljivo.  Če takrat v privatnem življenju 

ne bi imela nikogar, ki bi ji sanacijo poškodbe finančno omogočil, poklica danes ne bi 

mogla več opravljati. Čeprav je SNG Opera in balet Ljubljana zavarovala ljudi, pa od 

zavarovanja za poškodbo pri delu ni bila deležna niti dnevne odškodnine. To pomeni, 

da pravna služba v omenjenem gledališču ne deluje. Namreč, če ni predstav, če ni 

repertoarja, je telo zelo težko vzdrževati. Baletni plesalec pa ni zgolj plesalec v baletni 

dvorani in na odru, je profesionalec, ki mora tudi v privatnem času vložiti ogromno 

časa v svoje telo, da lahko funkcionira in 100% uporablja svoje mišične sposobnosti 

tako psihično kot fizično. Poklic si je izbrala zaradi ljubezni do njega, nikoli ni sedela in 

vedno želela delati, danes pa jo je pripeljal do situacije v kateri se nahajamo.  Pogojev 

za normalno opravljanje dela nimamo zagotovljenih, zato bi bilo po njenem mnenju 

dobro, da bi si kdo iz ministrstva ogledal v kakšnih prostorih delamo.  

 

Gospa Maja Kristl, specialist športne medicine:  

 Pouči gospoda Jaša Otrina, da pri baletu ne gre za poškodbe ampak za sindrom 

preobremenitve, zaradi katerega pride do poškodb. Zaradi specifičnih gibov, ki 

povzročajo prisotnost degenerativnih sprememb pri katerih se zmanjša elastičnost 

tkiva in stanjša hrustanec, je potem tudi zdravljenje veliko težje, daljše in včasih celo 

neuspešno. Degenerativnih sprememb se namreč ne da pozdraviti, z leti jih vse težje 

prenašamo. Podpre Eniso Hodžič in svetuje, da naj vzamemo zelo fleksibilen sistem, 

ki bo primeren tudi za takšne kot je ona. Meni, da je naslov današnje okrogle mize 

dober, upa pa, da ne bo nekoč naslov: »Z Slovenskim baletom do trajne invalidnosti.« 

 

Gospod Jaš Otrin – replika:  

 Pove, da je njegovo mnenje povsem enako, zato ne razume v čem ga je gospa Maja 

Kristl želela podučiti. Poudari, da se mu zdi, da debata malo zahaja v druge smeri, saj 

smo danes tukaj zato, ker je poklic baletnega plesalca izredno specifičen in težak ter 

zato da poskušamo rešiti šokantna dejstva, ki smo jih slišali v zvezi z pokojninami. Ima 

občutek, da baletni plesalci mislijo, da jim želimo škoditi, čeprav smo danes tukaj 

zato, da se v širšem krogu pogovorimo, kako situacijo izboljšati. Vsi prisotni so še 

vedno v baletu in zato plesalce razumejo in podpirajo ter želijo pomagati na način, da 

situacije, ki so se dogajale v preteklosti, bodisi zaradi poškodb, bodisi zaradi strukture 

same, spremenijo v dobro plesalcev, konstruktivno in fleksibilno z upoštevanjem 

njihovih mnenj. 

 

Gospa Enisa Hodžič: 
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 Sprašuje se, kdo izmed mladih, danes prisotnih, ima svoje stanovanje? Kdo sploh 

lahko na podlagi plače baletnega plesalca sploh lahko zaprosi za kredit? To omogoča 

zgolj pogodba za nedoločen čas, ne pa tudi pogodba za določen čas. Izven konteksta 

omeni tudi pomanjkanje preventive, s katero bi lahko zmanjšali število poškodb, saj 

hiši nimata kompletnega zdravstvenega tima (fizioterapevta, ortopeda, maserja), ki bi 

skrbel za plesalce, s čimer bi bili omogočeni boljši delovni pogoji.  

 

Gospa Maja Kristl: 

 Strinja se, da je balet vrhunski šport, pa še kaj več od tega. Vendar pa za razliko od 

vrhunskih športnikov ali vojakov, baletni plesalci nimajo vsakoletnih brezplačnih 

preventivnih pregledov, ki jih plača Ministrstvo za šport, in ki vključujejo ortopedski 

status, spirometrija, ekg, celoten laboratorij itd. Vojaki npr. imajo še obsežnejše 

preglede na vsake tri leta. Sicer ne ve točno, kako je v baletu, vendar bi morali 

poiskati podobno rešitev tudi za baletne plesalce.  

 

Gospod Edward Clug:  

 Pred letom in pol se je hudo poškodoval na delu, a ni dobil nobene odškodnine, niti 

enega evra. Šele po poškodbi se je želel zavarovati za tovrstne primere, a mu je 

Zavarovalnica Maribor poslala odločbo, češ da degenerativnih poškodb ne pokrivajo. 

Meni, da mora gledališče, se pravi delodajalec, poskrbeti za ureditev omenjenih stvari 

in doseči, da bodo zavarovalnice malo bolj dovzetne. Plesalec sam se namreč nima 

časa ukvarjati s tem. Seveda pa danes obstajajo tudi opcije privatnih zavarovanj.  

 

 

 

Gospod Matej Selan:  

 Na SGBŠ v Ljubljani so želeli imeti svojega zdravnika, ki bi prisostvoval pri sprejemnih 

izpitih na srednjo baletno šolo, kasneje pa bi spremljal dijake pri vseh poškodbah vse 

do konca šolanja. Vendar so se nam smejali. Ko smo izrazili željo po zdravniku, smo 

dobili odgovor kaj se vendar gremo, in da naj bomo zadovoljni s tem, kar imamo.   

 

Gospod Iko Otrin:  

 Meni, da je vprašanje o delovnih pogojih bistvenega pomena za prihodnost baletnega 

poklica. Pogoji morajo biti dobri. V Mariboru je namreč kar precej poškodb zaradi 

trdega odra, saj sklepi trpijo pri vsakem skoku.  

 

Gospod Edward Clug odgovarja: 

 da so omenjeni problem že uredili, vendar pa je trd oder pred tem že pustil posledice 

na plesalcih, ki so na njem plesali 10 do 15 let. Na srečo je problem zdaj urejen za 

prihodnje generacije.  
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Gospod Kristjan Ukmar:  

 Baletna dvorana v Ljubljani je že 20 let provizorij, vendar upa, da bo to prenehal biti v 

teku enega leta, ko se bo balet preselil v novo hišo z dvema baletnima dvoranama.  

 

Gospa Alenka Ribič Laufer, prvakinja baleta SNG Maribor:  

 Ima nekaj vprašanj, saj so ji določene stvari jasne, določene pa ne. Sama pleše že 20 

let, ima ogromno degenerativnih sprememb. Meni, da če bi se po končani plesni 

karieri vpisala na študij, bi se verjetno res česa tudi naučila, vendar pa zaposlitve pri 

40. letih zaradi starosti verjetno ne bi dobila. Glede prekvalifikacije, ki bi ji jo 

omogočilo ministrstvo pa sprašuje: »kam bi jo prekvalificirali glede na to, da zaradi 

degenerativnih sprememb težko sedi in je sploh težko pri miru, ter zato novega 

poklica ne bi mogla normalno opravljati, zaradi česar bi bila ves čas na bolniški?« 

 

Gospa Maja Kristl odgovarja: 

 Ob vsaki spremembi delovnega mesta ima človek zdravniški pregled. Z obzirom, da 

boste s seboj prinesli pošteno kartoteko, polno izvidov, boste imeli omejitve: 

pretežno sede – stoje, ne sme dvigovati bremen nad 20 kg, brez prisilnih drž ledvene 

hrbtenice itd., in z takimi napotki vas delodajalec ne bo sprejel.  

 

Vprašanje: kaj torej v takem primeru? 

 

Gospa Nataša Trček odgovarja:  

 Meni, da bi lahko bila uspešna prekvalifikacija ne znotraj baletne hiše ampak znotraj 

državne uprave, ki zajema širok spekter. Verjetno nekateri baletni plesalci po končani 

plesni karieri ne bodo želeli študirati, kar se ji zdi logično, saj ima človek navadno v tej 

starosti že ustvarjeno družino, zato je študirati pri teh letih skoraj nemogoče. Kljub 

temu pa obstajajo določene možnosti in prepričana je, da lahko vsakdo nekaj najde, 

če ne drugega dela npr. lutke in jih prodaja. Vsi imamo dodatne želje in možnosti v 

okviru njih. Po njenem mnenju se je sama situacija zaradi dviga pričakovane dobe 

življenja močno spremenila, zato se tudi pri zaposlovanju ne gleda več toliko na leta 

ali na prezaposlovanje pri 40. letu. Zato poudari, da moramo biti vsi čim dlje aktivni, 

eni malo lažje, ker so imeli lažje pogoje dela, drugi malo težje. Lahko se najdejo tudi 

kombinacije, npr. 4 urne zaposlitve, prav tako pa obstajajo različne možnosti tudi 

znotraj sistema, npr. tudi nadomestila invalidnosti, če je organizem toliko prizadet, da 

človek zaradi tega ni v stanju veliko delati, a vedno ostane en delček, ki je lahko in 

mora biti aktiven.  

 

Tomaž Rode dodaja: 
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 Vrtimo se okoli tega, kako bi vsakdo od nas moral po končani plesni karieri nekaj 

študirati ali / in delati. Potrebno je vedeti, da se poklic baletnega plesalca začne 

zgodaj, po navadi takrat, ko večina drugih še razmišlja kakšno poklicno pot bodo 

ubrali. To pomeni, da baletni plesalec ne more študirati takrat kot ostali, saj se 

ukvarja s svojo kariero. Študiju se lahko posveti šele po končani plesni karieri, torej 

po 35., 40. letu. Meni, da je zato možnosti potrebno iskati s tega vidika. Prebere 

mnenje gospe Katarine Lavš, profesorice psihologije in pedagogike, ki odgovarja na 

vprašanje: Kako vpliva psiha na življenje po karieri? 

Mnenje gospe Katarine Lavš:  

 »Zagotovo je nekaj specifike v baletnem poklicu, ne pa toliko kot bi morda marsikdo 

od vpletenih rad slišal. Človek se razvija kot psihofizična celota, njegova osebnost, 

njegovo ravnanje in odzivanje pa je tudi v kritičnih trenutkih – in konec kariere na 

odru to zagotovo je – odvisno od njegove osebnostne zrelosti v vseh njenih 

komponentah (spoznavni, emocionalni, socialni, moralno etični), od njegovih 

osebnostnih potez, značaja, temperamenta in ne nazadnje stopnje njegove 

frustracijske tolerance. Vsako slovo – tudi od moči svojega telesa – sproža frustracije. 

Vse to se lahko kaže v mnogih obrambnih mehanizmih, ki postanejo vzorec 

odzivanja, v iskanju “krivcev” za nastali položaj, v različnih begih od stvarnosti…a to 

se lahko dogaja tudi v drugih poklicnih sferah. Morda je pri baletnih plesalcih ta 

problem toliko izrazitejši, saj ne razmišljajo, kaj bi v življenju še lahko počeli, kaj vse 

znajo, kako lahko do pozne starosti ostanejo vsaj posredno v svojem poklicu… Tu 

vidim primanjkljaj že  v srednjem baletnem izobraževanju, ki tem vprašanjem ne 

posveča kaj dosti pozornosti. Drug problem pa je veliko fizično naprezanje, 

izčrpavanje teles v času šolanja in kariere in zanemarjanje učenja v najširšem 

pomenu besede.« 

 

Gospod Vojko Vidmar komentira: 

 Meni, da je Katarina Lavš povedala vse. Stvar je izredno individualna, kot je dejal že 

na začetku, misli, da je zelo malo tistih ljudi, ki bi po končani karieri želeli živeti v 

nedelu, in da vsak po najboljši volji išče situacije, ki mu prekrižajo pot. Seveda bi bilo 

odlično, če bi bila materialna osnova v tistih trenutkih malce boljša, saj bi tako človek 

funkcioniral povsem drugače in boljše.  

 

Gospa Staša Koželj, baletna plesalka v pokoju:  

 Pove, da se je upokojila še pod starimi pogoji, kljub temu pa ima precej nizko 

pokojnino. Zato sploh ne razmišlja ali bo, ali ne bo delala, saj enostavno mora. Pove, 

da je ob delu tudi študirala in že takrat imela zastavljen cilj. Vsem plesalcem pa 

svetuje, da naj že zdaj, ko so mladi in še plešejo, razmišljajo kaj bo z njimi in kaj bodo 

počeli potem, ko se bodo znašli pred dejstvom konca aktivne plesne kariere.  
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Gospod dr. Henrik Neubauer, baletni plesalec v pokoju in koreograf: 

 Ker smo se oddaljili od teme 12=18, je zdaj veliko govora o karieri po karieri. Pove, da 

obstaja mednarodna organizacija, ki se ukvarja s poklicnimi prehodi baletnih 

plesalcev po njihovi končani aktivni plesni karieri. Pravi, da je organizacija imela že tri 

simpozije o tem, da poseduje vse podatke in da jih bo izročil predsedniku DBUS, 

izdali pa so že tudi tri knjige. Predlaga, naj se DBUS včlani v to organizacijo, saj meni, 

da bomo tam lahko dobili odgovore na vsa vprašanja okoli katerih se vrtimo danes in 

potem šli do vseh tistih, ki so merodajni, da nam pomagajo. Predlaga tudi, da se 

formira skupina, ki bi skušala izoblikovati neke teze, ki bi bile enotne. Zdi pa se mu, 

da ni najbolje da v tej skupini sodelujejo tudi vodje baletnih ansamblov, saj vidi da je 

veliko plesalcev, ki se znajo izražati in veliko vedo o tem.  

 

Tomaž Rode pove, da smo z vsemi primeri predstavili tudi specifičnost baletne stroke.  

Postavi novo vprašanje: Kaj pa s trenutno generacijo baletnih plesalcev? 

 

Gospod Edward Clug odgovarja: 

 Misli, da je že dovolj jasno predstavil trenutno situacijo v baletu SNG Maribor. Pred 

dvema letoma je zaposlil plesalca, ki je pred tem osem let čakal na zaposlitev. Star je 

30 let in ima 3 leta delovne dobe. Če izračunamo, bo vse pogoje za upokojitev 

izpolnil malo pred 80. letom starosti. Meni, da je to problem gledališča. V Mariboru 

imajo zaposlenih precej plesalcev na honorarnih pogodbah, za kar krivi politiko 

gledališča, ki se leta 1994, ko se je v Mariboru odprl nov oder ni izborilo za večji 

ansambel. Takrat je bilo število redno zaposlenih plesalcev 21, z večjim odrom pa so, 

tudi zaradi ambicij takratnega vodstva, začeli postavljati večje predstave, kot npr. 

Labodje jezero, za kar so potrebovali zmeraj več plesalcev. Zato je zelo ponosen na 

vodstvo SNG Maribor, ki uspeva iz meseca v mesec obdržati 13 honorarno zaposlenih 

plesalcev, saj so ti plačani iz lastnih sredstev. Jih nujno potrebujejo, na redna delovna 

mesta pa čakajo povprečno od 7 do 10 let. Meni, da je to začaran krog, zaradi 

katerega si niti ne upa razmišljati, kako bo rešil današnjo generacijo baletnih 

plesalcev, čeprav vidi rešitve v različnih načinih, o katerih smo govorili danes, za 

katere pa smo ugotovili, da niti ena ne more funkcionirati samostojno, niti 

benificirana delovna doba, niti stebri, niti prekvalifikacije. Meni pa, da je bil največji 

korak v tej smeri narejen s tem, da smo se danes začeli pogovarjati o tovrstni 

problematiki.  

 

Tomaž Rode izpostavi tudi problem letošnje generacije maturantov, ki po končanem šolanju 

v Sloveniji ne bodo mogli dobiti zaposlitve. Zato sprašuje gospoda Jaša Otrina, kako bi rešil 

omenjeni problem? 
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Gospod Jaš Otrin odgovarja:  

 Meni, da bi se problem zaposlovanja novih plesalcev rešil s kombinacijo tega, o čemer 

smo ves čas govorili, vsekakor pa ne z obstoječim stanjem, torej z upokojevanjem 

plesalcev pri 55. letih. Tudi v baletu SNG Opera in balet Ljubljana je kar nekaj 

plesalcev zaposlenih honorarno, ki že dolgo čakajo na redna delovna razmerja, za kar 

pa danes ni možnosti.  

 

Gospod Matej Selan:  

 Pove, da baletno šolanje končujejo v Mariboru štirje plesalci, v Ljubljani pa devet 

plesalcev, skupaj torej trinajst. Seveda se vsi strinjamo, da niso vsi od teh plesalcev 

sposobni za vstop v baletni ansambel, saj vemo, da SGBŠ obstaja tudi na račun tistih, 

ki se ne bodo usmerili na poklicno baletno pot. Problem je v tem, da bi vsaj eden, dva 

ali trije letno morali biti zaposleni. 

 

Tomaž Rode za konec zaprosi člane ciljne skupine za kratek povzetek o današnji debati:  

 

Gospod Vojko Vidmar: 

 Meni, da bodo morali biti zelo pametni, rezultatov pa v zelo kratkem času po 

njegovem mnenju ni pričakovati, saj je nujna povezava z Ministrstvom za delo, da se 

preučijo konkretna vprašanja. Apelira na aktivne baletne plesalce naj bodo bolj 

oprezni, zahvali se gospodu Kristjanu Ukmarju, da je priznal, da so bili baletni plesalci 

leta 2001 spregledani, kot so bili ponovno spregledani plesalci baletnega solo zbora 

pri prevedbi plačnih razredov v novem plačnem sistemu. Poudari, da je do tega prišlo 

zato, ker se baletni plesalec, takrat ko aktivno deluje, nima časa ukvarjati s tovrstnimi 

stvarmi. Še enkrat poziva plesalce na pozornost z utemeljitvijo, da smo verjetno 

neopazni.  

 

 

 

 

Gospod Jaš Otrin:  

 Zaveda se dejstva, da se nekaj mora spremeniti. Izrazi upanje in se zavzame za 

konstruktiven dialog z željo stvari spremeniti na boljše. Vse prisotne povabi na 

naslednjo okroglo mizo, ki bo v sklopu baletnih dni 2009, z približno enako temo kot 

danes in ob prisotnosti mednarodnih strokovnjakov – bivših plesalcev, bivših 

pedagogov, tudi organizatorjev, da vse možnosti, ki smo jih za malenkost danes že 

načeli še malo poglobimo, in s tem ob pomoči različnih ministrstev pridemo do 

konstruktivnega zaključka za baletne plesalce. 

 

Gospa Ksenja Kovač doda: 
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 Meni, da nekateri pozabljajo, da je baletni plesalec poklic, s katerim baletni plesalci 

ob prenehanju aktivne plesne kariere prenehajo z osnovnim poklicem, kar po njenem 

mnenju pomeni, da so v smislu osnovnega poklica, svoje v svojem življenju naredili. 

Seveda pa so dodatno delo ali različni hobiji dobrodošli, saj se na podlagi njih v 

kasnejših letih lahko tudi zaposlimo, vendar še enkrat poudari, da se moramo 

zavedati dejstva, da baletni plesalec s koncem kariere konča tudi svoj osnovni poklic.  

 

Gospod Iko Otrin: 

 Meni, da je vsekakor ena od možnosti tudi ta, da Ministrstvo poveča število delovnih 

mest za baletne plesalce.  

 

Zaključne besede gospoda Cirila Baškoviča, Sekretarja v sektorju za evropske zadeve in kulturni 

razvoj: 

 Govori v imenu Ministrstva za kulturo oziroma v imenu delovne skupine, ki jo je na 

predlog baletnih krogov že leta 2007 imenoval takratni Minister, potem pa ponovno 

sedanja Ministrica, ki je v sodelovanju z njimi tudi že opravila precej dela pri tem, da 

bi natančneje ugotovili kaj so stvarni problemi tega posebnega poklica, te posebne 

dejavnosti, pa tudi zavodov. Kot pribito drži, da kulture ne dela nobena oblast ali 

država ampak ljudje. Od tistih, ki ustvarjajo, do tistih, ki poslušajo, gledajo, ploskajo. 

Vse probleme baletnih plesalcev, ki jih imajo eni prej, drugi kasneje, ob raznih 

življenjskih okoliščinah, pa tudi to, kaj z življenjem potem, ko se visoko profesionalna 

kariera konča, bodo plesalci reševali tudi sami, res pa je, da mora pri vsem tem 

država priskočiti na pomoč z ustvarjanjem okoliščin, ki bi to zahtevno stvar olajšale.  

Delovna skupina je že pripravila določene materiale, vendar jih danes zavestno niso 

delili, saj jih je potrebno dodelati in izboljšati. Današnja diskusija bo pri tem v veliko 

pomoč tudi zato, da bomo zadosti prepričljivi na Ministrstvu za kulturo, na 

Ministrstvu za delo, na Ministrstvu za javno upravo in predvsem na Ministrstvu za 

finance, ki bodo svoje delo opravila tako, da bodo spremenila predpise v tistih 

točkah, ki bi pomagale, da se lahko vzpostavijo drugačna stanja ali pomoči, in seveda 

na koncu dali iz proračuna enega od ministrstev več denarja v ta namen. Tudi tak 

izračun je približno že narejen, vendar pa tega še ne more pripovedovati, saj je 

zadeva še zelo nedozorela. Z vidika Ministrstva za kulturo je današnja debata prav 

tako pomembna kot so bile pomembne iniciative za pristop k reševanju problema 

leta 2007, saj je bila marsikatera stvar podana v podrobnostih, poleg tega pa so 

izvedeli tudi dodatne stvari, na katere bodo dodatno pozorni in zanje poskušali najti 

izdelane rešitve takšne vrste, da bodo šle »skozi«, tako finančno kot s predpisi, in da 

jih bodo sprejeli tisti, ki so zanje oblastno pristojni. K temu bi v prihodnje pripomogle 

še tudi kakšne druge razprave, javni odmev, pa tudi razni osebni vplivi. Potrebno je 

združiti moči, da bi ustvarili čim boljše okoliščine za življenjske pogoje baletnih 

plesalcev.  
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