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Subject: Nova kandidatura #49

Date: 19 March 2021 at 02:26
To: do-not-reply@dbus.si, dbus@dbus.si, dbus.dbus@gmail.com, mateja.zeleznik@outlook.com

Podana je bila nova kandidatura v organe DBUS za mandatno obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2025:

PRIJAVNICA ZA KANDIDATURO ZA VOLITVE V ORGANE DBUS V MANDATNEM OBDOBJU 1.1.2022 - 31.12.2025

1. Ime in priimek kandidata
Mateja Železnik

2. Elektronski naslov kandidata
mateja.zeleznik@outlook.com

3. Kandidat podajam kandidaturo za naslednjo funkcijo oziroma v naslednji organ DBUS
IO DBUS - PREDSEDNIK

4. Kandidat za predsednika DBUS podajam naslednjo kandidaturo:
INDIVIDUALNO

5. Vizija delovanja DBUS v obdobju 1.1.2022 - 31.12.2025
Društvo baletnih umetnikov Slovenije visokokakovostno, odgovorno in spoštljivo zastopa slovenski balet, oblikuje boljšo
prihodnost baletnih plesalcev v Sloveniji ter prepoznava vrednote vseh članov društva, saj samo skupaj sežemo višje.

6. Predlog strateškega načrta delovanja DBUS v obdobju 1.1.2022 - 31.12.2025
STRATEŠKE USMERITVE: 1. ŠOLANJE V BALETU 2. PROBLEMATIKA ZAPOLOVANJA IN UPOKOJEVANJA V
NARODNIH GLEDALIŠČIH 3. PREPOZNAVNOST BALETA 4. REAKTIVACIJA ČLANOV DRUŠTVA 5. ČASOPIS 6.
PREDSTAVE IN BALETNI DOGODKI 7. ODPRT PROSTOR ŠOLANJE V BALETU - strokovni pregled pedagogov
baleta po Sloveniji - rekonstruiranje šolskega sistema in programa, ki naj bo primerljiv s šolskim sistemom javnih šol
sosednjih držav - organiziranje seminarjev za pedagoge in diskusij o napredku učencev - študija baleta na Alma Mater
Europea se vzpostavi kot državna univerza - oblikovanje enoletnega dodatnega programa za baletne plesalce po
končanem Konservatoriju za glasbo in balet PROBLEMATIKA ZAPOSLOVANJA IN UPOKOJEVANJA BALETNIH
PLESALCEV V NARODNIH GLEDALIŠČIH - pridobitev dodatnih pogodb za zaposlovanje baletnih plesalcev - pridobitev
pogodb za asistente baleta in korepetitorje - prekvalifikacije starejših baletnih plesalcev, ki niso več sposobni izvajanja
predstav (izvajanje baletnih delavnic po sloveniji, mentorstvo za mlade plesalce, ki pridejo po šolanju v baletni
ansambel, predhodno spodbujanje k študiju ipd.) - borba za dodatne bonitete pri upokojevanju - spodbujanje
zaposlovanja slovenskih baletnih plesalcev PREPOZNAVNOST BALETA - redno obveščanje o baletnem dogajanju v
narodnih gledališčih in šolah preko socialnih omrežij - predstavitev časopisa širši javnosti - postavitev baleta na ulice,
med ljudi - organizacija redni koncerti po različnih mestih v Sloveniji in tujini - povezovanje društva z društvi tujih držav, s
čimer se omgoči sodelovanje in prepoznavnost v tujini - izvajanje baletnih delavnic po Sloveniji za profesionalce in
ljubitelje - izvajanje terapevtskih baletnih delavnic z ljudmi s posebnimi potrebami - približanje baleta mlajšim gledalcem
- preoblikovanje spletne strani in pridobitev novega foto/video gradiva REAKTIVACIJA ČLANOV DRUŠTVA Prirejanje
dogodkov z namenom identifikacije članov z društvom ter povezovanja in zbliževanja med njimi: - “FIT ČLANI”:
organizirani pohodi in izleti po Sloveniji - “IZBRANOKUSCI”: organizirane degustacije vina ali piva na domu in diskusije
preko spleta - “NAČITANI”: bralni krožek za zveste knjižne molje - “V ŽIVO”: intervjuji z znanimi baletnimi plesalci in
koreografi - podeljevanje nagrad in bonitet izžrebanim članom ČASOPIS - oblikovanje modernejše podobe in imena
časopisa - izdaja tiskane oblike časopisa do 4x letno - dodajanje novih rubrik, kjer spremljamo življenja domačih baletnih
plesalcev in njihove zgodbe, izvajamo nagradne igre za oglede predstav, brskamo po zgodovini baleta, povezujemo
balet z drugimi umetnostmi ter intervjuji, ki zajemajo tudi “skrite” sodelujoče v predstavah (tehniki, oblikovalci mask,
frizerji, šivilije) PREDSTAVE IN BALETNI DOGODKI - večeri in predstave ustvarjeni glede na letno tematiko, ki jo določi
Ministrstvo za kulturo RS - prirejanje dogodkov, kjer se balet povezuje z drugimi umetnostmi, kot so zborovsko petje,
branje poezije in proze, vizualna umetnost in druge - prirejanje letnega večera koreografov - spodbujanje sodelovanja
med mladih slovenskih koreografi in skladatelji z možnostjo predstavitve njihovih del - prirejanje večerov ob velikih
državnih praznikih ODPRT PROSTOR Najem prostora, kjer se: - izvajajo baletni treningi za ljubitelje - izvajajo različne
delavnice z gostujočimi predagogi in koreografi - ustvarjajo predstave društva - omogoči prostor za ustvarjanje izbranim
nadobudnim koreografom in skupinam

7. Z oddajo kandidature soglašam z javno objavo vseh osebnih in drugih podatkov, navedenih v kandidaturi. 
DA, SOGLAŠAM

---
Kandidatura je bila poslana s spletne strani: https://www.dbus.si.
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