
From: Društvo baletnih umetnikov Slovenije do-not-reply@dbus.si
Subject: Nova kandidatura #55

Date: 19 March 2021 at 09:33
To: do-not-reply@dbus.si, dbus@dbus.si, dbus.dbus@gmail.com, tomaz.rode@gmail.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
TOMAŽ RODE

2. Elektronski naslov kandidata
tomaz.rode@gmail.com

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

4. Kandidat za predsednika DBUS podajam naslednjo kandidaturo:
SKUPINSKO

5. Ime in priimek kandidata za IO DBUS - PODPREDSEDNIK
MATJAŽ MARIN

6. Pripnite soglasje kandidata za IO DBUS - PODPREDSEDNIK
MATJAZ-MARIN-1.pdf

7. Ime in priimek kandidata za IO DBUS - TAJNIK
MIRJANA ŠROT

8. Pripnite soglasje kandidata za IO DBUS - TAJNIK
MIRJANA-SROT-1.pdf

9. Ime in priimek kandidata za IO DBUS - BLAGAJNIK
URŠA VIDMAR

10. Pripnite soglasje kandidata za IO DBUS - BLAGAJNIK
URSA-VIDMAR-1.pdf

11. Ime in priimek kandidata za IO DBUS - ČLAN IZVRŠNEGA ODBORA 1
NATAŠA BERCE

12. Pripnite soglasje kandidata za IO DBUS - ČLAN IZVRŠNEGA ODBORA 1
NATASA-BERCE-1.pdf

13. Ime in priimek kandidata za IO DBUS - ČLAN IZVRŠNEGA ODBORA 2
BOJANA HINTEREGGER

14. Pripnite soglasje kandidata za IO DBUS - ČLAN IZVRŠNEGA ODBORA 2
BOJANA-HINTEREGGER-1.pdf

15. Ime in priimek kandidata za IO DBUS - ČLAN IZVRŠNEGA ODBORA 3
DANICA DOLINAR

16. Pripnite soglasje kandidata za IO DBUS - ČLAN IZVRŠNEGA ODBORA 3
DANICA-DOLINAR-1.pdf

17. Ime in priimek kandidata za IO DBUS - ČLAN IZVRŠNEGA ODBORA 4
VOJKO VIDMAR

18. Pripnite soglasje kandidata za IO DBUS - ČLAN IZVRŠNEGA ODBORA 4
VOJKO-VIDMAR-1.pdf

19. Ime in priimek kandidata za IO DBUS - ČLAN IZVRŠNEGA ODBORA 5
TOMAŽ GOLUB

20. Pripnite soglasje kandidata za IO DBUS - ČLAN IZVRŠNEGA ODBORA 5
TOMAZ-GOLUB-1.pdf

21. Ime in priimek kandidata za NADZORNI ODBOR DBUS 1
JERNEJ KALAN

22. Pripnite soglasje kandidata za IO DBUS - ČLAN NADZORNEGA ODBORA 1
JERNEJ-KALAN-1.pdf

23. Ime in priimek kandidata za NADZORNI ODBOR DBUS 2
OLESJA HARTMANN

24. Pripnite soglasje kandidata za IO DBUS - ČLAN NADZORNEGA ODBORA 2
OLESJA-HARTMANN-1.pdf

25. Ime in priimek kandidata za NADZORNI ODBOR DBUS 3
DARJA SEBASTIAN

26. Pripnite soglasje kandidata za IO DBUS - ČLAN NADZORNEGA ODBORA 3
DARJA-SEBASTIAN-1.pdf

27. Ime in priimek kandidata za DISCIPLINSKO KOMISIJO DBUS 1
ANA TROJNAR

28. Pripnite soglasje kandidata za IO DBUS - ČLAN DISIPLINSKE KOMISIJE 1
ANA-TROJNAR-1.pdf

29. Ime in priimek kandidata za DISCIPLINSKO KOMISIJO DBUS 2
SINIŠA BUKINAC

30. Pripnite soglasje kandidata za IO DBUS - ČLAN DISIPLINSKE KOMISIJE 2
SINISA-BUKINAC-1.pdf

31. Vizija delovanja DBUS v obdobju 1.1.2022 - 31.12.2025
Vizija delovanja DBUS v obdobju 1.1.2022 – 31.12.2025 Poslanstvo: pomen, uveljavitev, dostojanstvo in razvoj
slovenskega baletnega umetnika ter slovenske baletne umetnosti. Pregled stanja: Društvo baletnih umetnikov Slovenije
(DBUS) ima danes obsežno zastavljen in utečen obseg delovanja, ki je bil vzpostavjen predvsem v zadnjem desetletju.
Predvsem s povečanjem produkcije je DBUS pridobil na prepoznavnosti v domačem kulturnem prostoru, s prodorom v
mednarodni prostor pa danes v številnih, predvsem evropskih državah vedo in razumejo pomen organizacije za
prepoznavnost slovenske baletne umetnosti, prepoznavnost slovenskih baletnih umetnikov se je povečala. Z
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prepoznavnost slovenske baletne umetnosti, prepoznavnost slovenskih baletnih umetnikov se je povečala. Z
mednarodnimi baletnimi koncerti DBUS vzpostavlja sintezo med domačimi baletnimi plesalci z baletnimi plesalci iz
tujine, z Gaudeamus baletnimi koncerti pa nudi primerjavo domačega baletno-izobraževalnega sistema oziroma njegove
uspešnosti z uspešnostjo baletno-izobraževalnih sistemov v tujini. Z aktivnostmi, vezanimi na organizacijo poletnih
seminarjev in baletnih tekmovanj so odprla nova obzorja in posegla mnogo dlje, saj delo društva danes ni usmerjeno
zgolj na profesionalno baletno umetnost ampak se je dotaknilo tudi skrbi za baletne plesalce v njihovi rani mladosti, saj
pravzaprav ravno ti predstavljajo prihodnost slovenskega baleta. Na področju izboljševanja statusa slovenskih in v
Sloveniji delujočih profesionalnih baletnih umetnikov že dobro desetletje potekajo aktivnosti usmerjene v prvi vrsti v
sistem poklicnega in polnega upokojevanja baletnih umetnikov, kamor pa ne sodi zgolj upokojevanje, pač pa poizkus za
dosego razumevanja političnih sfer za nujnost dodatnih možnosti, ki bi baletnim plesalcem omogočale nadaljevanje dela
na katerem od drugih področij znotraj stroke, z možnostjo prekvalifikacij in prerazporeditev pa bi morali ohraniti najmanj
višino osebnega dohodka pred realizacijo prerazporeditve ali prekvalifikacije. Precej aktivnosti DBUS usmerja tudi v
status v kulturi samozaposlenih baletnih plesalcev, še posebej tistih, ki redno sodelujejo z nacionalnima baletnima
ansambloma. Njihova egzistenca je ogrožena, pogodbe iz leta v leto nesigurne, prav tako pa je nesigurna njihova daljna
prihodnost. Čeprav opravljajo delo redno zaposlenih baletnih plesalcev, so samozaposleni baletni plesalci danes v sila
podrejenem položaju. Z uvedbo spletne baletne platforme Balet med vrsticami, s spletnimi baletnimi novicami in s
pojavljanjem na družbenih medijih je DBUS svoje aktivnisti razširilo tudi na področju informiranja in arhiviranja.
Pomanjkljivosti in nevarnosti: V obdobju, ko je društvo sila razširilo svoje aktivnosti je zagotovo prihajalo tudi do
pomanjkljivosti. Pomembno jih je prepoznati. Preskromna obveščenost, razumevanje dejanskih možnosti,
dezinformacije, pomanjkanje druženja in povezovanja ter nekatere programske spremembe so zagotovo tiste, ki znajo
sprožiti precej slabe volje. Pomanjkljivosti je potrebno odpraviti ob tem pa razumeti stari kitajski prerok: »Vsaka tisoč
kilometrov dolga pot se prične z enim samim korakom«. Vendar, ko ne bomo za vse krivili le vodstva DBUS, ko ne bomo
pričakovali ureditve le od DBUS in društva krivili kot edinega krivca za nekatere nastale situacije, ko bomo poskušali
razumeti celotno situacijo in področja, v katerih je stvari mogoče premikati in v katerih ne, predvsem pa šele, ko bo z
razmerami razčistil najprej vsak pri samemu sebi, se bodo pomanjkljivosti zlahka odpravljale. Vizija: Vizija, ki jo
podajamo v prvi vrsti sloni na ohranitvi vseh aktivnosti, ki jih DBUS izvaja danes, ob tem pa so v prihodnje nujne
izboljšave in ureditev razmer na marsikaterem področju, tudi v odnosih. Preprečiti je potrebno dezinformacije, ki jih v
javni krog širijo nekateri posamezniki, ki se ne zavedajo, da škodijo ugledu društva in celotni slovenski baletni umetnosti.
Obveščenost, ki je na nekaterih področjih zadovoljiva je potrebno razširiti tudi na področja udejstvovanja društva v
akcijah za izboljšanje statusa slovenskega in v Sloveniji delujočega baletnega umetnika, in sicer ob predpostavki
razumevanja zakonodaje in dejstev kaj je sploh mogoče in kaj ne. Vzpostaviti je potrebno večje razumevanje med
posamezniki, nujno je večje združevanje članov, tudi generacij. Tako je nadaljnje delovanja društva je usmerjeno v več
sklopov: - v kontinuirano izvajanje dosedanjih aktivnosti, - v izboljšanje statusa baletnih umetnikov v Sloveniji, - v tesno
sledenje temeljnemu poslanstvu in ciljem DBUS, - v odpravljanje in izboljšanje določenih subjektov, vezanih na člane
društva, - v pomen slovenskega in v Sloveniji delujočega baletnega plesalca, - v zagotavljanje možnosti in uresničevanje
strokovnih želja slovenskih in v Sloveniji delujočih baletnih umetnikov, - večje povezovanje, odpravljanje nesoglasij,
nastalih na podlagi dezinformacij, - korektno finančno poslovanje DBUS. Podrobna vizija delovanja DBUS je razvidna iz
predloga strateškega načrta.

32. Vizijo delovanja lahko tudi pripnete, namesto da vnašate besedilo v zgornje okno.
Vizija-delovanja-DBUS-v-obdobju-1.1.2022-31.12.2025.pdf

33. Predlog strateškega načrta DBUS v obdobju 1.1.2022 - 31.12.2025
PREDLOG STRATEŠKEGA NAČRTA DRUŠTVA BALETNIH UMETNIKOV SLOVENIJE (DBUS) ZA OBDOBJE 1.1.2022
– 31.12.2025 1. Opredelitev temeljnega poslanstva, ki ga DBUS opravlja na področju kulture: Temeljno poslanstvo
Društva baletnih umetnikov Slovenije je: 1. Prizadevanje za visoko strokovno raven baletne umetnosti v Sloveniji; 2.
Širjenje poznavanja in aktivna promocija baletne umetnosti v širokem teritorialnem obsegu Republike Slovenije; 3.
Promocija slovenske baletne umetnosti v tujini; 4. Združevanje, spodbujanje, razvijanje, organiziraranje in usklajevanje
potreb, interesov in ustvarjalnih hotenj posameznikov in skupin na področju baletne umetnosti v Sloveniji; 5. spodbujanje
nastajanja izvirnih del slovenskih koreografov in izvirnih baletnih del slovenskih skladateljev za balet; 6. povezovanje in
sodelovanje z organizacijami in inštitucijami, ki se ukvarjajo z baletno umetnostjo in z drugimi strokovnimi in poklicnimi
združenji s področja glasbenih in scenskih umetnosti, s šolami, zavodi, podjetji in drugimi ustanovami v Republiki
Sloveniji in v tujini; 7. prizadevanje za visoko strokovno raven drugih inštitucij, povezanih z baletno umetnostjo v
Republiki Sloveniji, predlaganje izboljšav in opozarjanje na probleme; 8. prizadevanje za popularizacijo slovenske
baletne umetnosti v domačem in mednarodnem prostoru; 9. seznanjanje članov in javnosti o dogajanjih, problemih in
napredku na področju baletne umetnosti ter o dosežkih domače in svetovne baletne literature; 10. Spodbujaje
strokovnega izpopolnjevana članov DBUS; 11. zavzemanje za štipendiranje in izmenjavo strokovnjakov in umetnikov
doma in v tujini; 12. skrb za afirmacijo in popularizacijo baletne umetnosti v Sloveniji; 13. skrb za afirmacijo in
popularizacijo slovenske baletne umetnosti v tujini; 14. vzdrževanje stikov s sorodnimi organizacijami v tujini; 15.
zavzemanje za ureditev, izboljšanje in reševanje socialnih, eksistenčnih in drugih problematik na področju baletne
umetnosti ter informiranje pristojnih sindikatov, organizacij, državnih organov in inštitucij o njih, hkrati pa z njimi usmerja
politiko njihovega reševanja; 16. raznovrstna pomoč baletnim plesalcem doma in v tujini. Društvo baletnih umetnikov
Slovenije uresničuje svoj namen in cilje, tako da: - pripravlja in izvaja predstave, prireditve in druge akcije v Sloveniji in v
mednarodnem prostoru; - na razne načine skrbi za dvig strokovnega znanja iz področja baletne umetnosti: - organizira
seminarje in druge oblike dodatnega izobraževanja; - zbira in hrani dokumentacijo domačih baletnih dogodkov na vseh
vrstah nosilcev podatkov (popisna in tiskana besedila, partiture, film, video itd.); - izdaja in prevaja strokovno literaturo s
področja dejavnosti DBUS v skladu z veljavno zakonodajo; - obravnava aktualna vprašanja slovenske baletne
umetnosti; - izmenjuje informacije z domačih in tujih prizorišč baletne in sorodnih umetnosti; - sodeluje v kulturniški
zbornici, kjer zastopa interese slovenske baletne umetnosti; - sodeluje z različnimi drugimi organizacijami doma in v
tujini; - posreduje podatke o slovenskem baletnem življenju zainteresiranim organizacijam doma in v tujini; - sodeluje z
nasveti, strokovno pomočjo, predavanji in pripravo posebnih baletnih vzgojnih ur v vzgojnovarstvenih zavodih, na
osnovnih, srednjih ter posebnih strokovnih šolah v okviru pouka baletne vzgoje; - obvešča javnost o vseh svojih
aktivnostih; - podeljuje strokovne nagrade Lydie Wisiakove za posebne doseţke na področju baletne umetnosti v
Sloveniji in za življenjsko delo na področju baletne umetnosti v Sloveniji, skladno s pravilnikom o podeljevanju strokovnih
nagrad Lydie Wisiakove; - podeljuje strokovne nagrade Pie in Pina Mlakarja za koreografske dosežke na področju
baletne umetnosti v Sloveniji skladno s pravilnikom o podeljevanju strokovne nagrade Pia in Pino Mlakar; - predlaga
kandidate za različna priznanja, nagrade in štipendije organizacijam in ustanovam, ki podeljujejo priznanja, nagrade in
štipendije z umetniškega področja. Temeljno poslanstvo in cilje bomo uresničevali z naslednjimi aktivnostmi: - z
nadaljnimi akcijami za izboljšanje statusa baletnih umetnikov v Sloveniji, ki jih skupaj z Ministrstvom za kulturo že leta
aktivno vodi prav DBUS (dokončna ureditev poklicnega in polnega upokojevanja, aktivnosti za vzpostavitev dodatnega
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aktivno vodi prav DBUS (dokončna ureditev poklicnega in polnega upokojevanja, aktivnosti za vzpostavitev dodatnega
pokojninskega zavarovanja za baletne plesalce – samozaposlene v kulturi, in sicer za vsa tista pretekla leta, ko so redno
delovali v okviru enega od slovenskih baletnih ansablov ter v bodoče, aktivnosti za vzpostavitev normalnega pretoka
mladih baletnih plesalcev v slovenskih profesionalnih baletnih ansamblih; - z izvajanjem programov baletnih koncertov in
celovečernih baletnih predstav po Sloveniji, katerih izvajalci so slovenski in v Sloveniji živeči tuji baletni umetniki; - z
izvajanjem programov baletnih koncertov v mednarodnem prostoru, katerih izvajalci so slovenski in v Sloveniji živeči tuji
baletni umetniki; - s ponovno uvedbo vsakoletnih Večerov novih baletnih koreografij na slovensko glasbo; - z uvedbo
vsakoletnega baletnega večera z naslovom Bogata koreografska zgodovina slovenskega baleta, ki bo vključeval
koreografije slovenskih avtorjev, ki so nastale v preteklem obdobju skozi celotno zgodovino slovenskega baleta; - s
programom obujanja zavesti in poznavanja slovenske baletne zapuščine tako med baletnimi umetniki mlajših generacij
kot med vsesplošno slovensko populacijo; - z možnostmi dodatnega strokovnega usposabljanja baletnih plesalcev v
okviru Mednarodnega poletnega baletnega kampa Dancs-Piran, na katerega DBUS kot predavatelje vsako leto povabi
priznane baletne pedagoge in koreografe iz tujine, prav tako pa predavajo domači baletni umetniki; - z nadaljevanjem
Mednarodnega tekmovanja koreografskih miniatur, ki ne bo več idejno nadomeščalo Večerov novih baletnih koreografij
na slovensko glasbo ampak bo popolnoma samostojna programska enota; - z nadaljevanjem organizacije
Mednarodnega baletnega tekmovanja TUTU, ki bo med drugimi po novem vključevalo tudi pogoj, da morajo vsaj eno
tekmovalno točko v nižjih kategorijah sestaviti tekmovalci sami, s čimer bi že od mladih nog razvijali morebitni
koreografski potencial posameznikov; - z nadaljevanjem organizacije občasnih mednarodnih baletnih koncertov, v
katerih v sintezi nastopajo priznani tuji in domači baletni umetniki; - z organizacijo občasnih Gaudeamus baletnih
koncertov kot srečanja domačih baletnih izobraževalnih inštitucij z baletnimi izobraževalnimi inštitucijami iz tujine; - z
nadaljevanjem tesnega sodelovanja DBUS s Televizijo Slovenija, natančneje z Uredništvom za resno glasbo in balet; - z
organizacijo okroglih miz – pogovorov s slovenskimi in v Sloveniji delujočimi baletnimi umetniki – pretežno v sodelovanju
s SLOGI, SNG Maribor, prav tako pa bomo okrogle mize organizirali v krajih po Sloveniji, in sicer v tistih, v katerih smo si
v zadnjih letih utrdili ugled in prepoznavnost, torej v okviru vsakoletnega koncerta Balet pod zvezdami v Lendavi, v času
trajanja Mednarodnega poletnega baletnega kampa Dancs-Piran v Piranu ozirom Portorožu, v Novem mestu, na
Jesenicah, na Prevaljah in drugje; - z organizacijo spletnih intervjujev z baletnimi umetniki iz domačega prostora in tujine
v živo preko spletnega programa Zoom, in sicer v okviru širjenja dejavnosti na slovenskem spletnem baletnem portalu
Balet med vrsticami, ki je v lasti DBUS; - s strokovnimi baletnimi vsebinami – strokovnimi članki – v okviru širjenja
dejavnosti na slovenskem spletnem baletnem portalu Balet med vrsticami, ki je v lasti DBUS; - z intervjuji z domačimi in
tujimi baletnimi umetniki v okviru širjenja dejavnosti na slovenskem spletnem baletnem portalu Balet med vrsticami, ki je
v lasti DBUS; - z verodostojnimi kritikami baletnih dogodkov v Sloveniji v okviru širjenja dejavnosti na slovenskem
spletnem baletnem portalu Balet med vrsticami, ki je v lasti DBUS; - z organizacijo ogledov baletnih dogodkov doma in v
tujini (vzpostavitev organizacije rednih potovanj, namenjenih članom DBUS); - z mednarodnimi sodelovanji in
izmenjavami po zgledu dosedanjih aktivnosti, ki bi jih smiselno razširili na nova področja, koristna za slovensko baletno
umetnost in prepoznavnost slovenskih baletnih umetnikov v tujini; - z aktivnostmi za večjo povezanost slovenskih
profesionalnih baletnih ansamblov (utečena praksa, ki jo DBUS izvaja v okviru številnih baletnih dogodkov po Sloveniji) -
z akcijami za večjo povezanost slovenskih profesionalnih baletnih ansamblov s Konzervatorijema za glasbo in balet, in
sicer na podlagi dejstva, da konservatorija v prvi vrsti izobražujeta baletne plesalce za potrebe domačih baletnih
ansamblov, zato je sledenje kriterijev, ki jih postavljata oba nacionalna baletna ansambla s strani konservatorijev tako
rekoč nujno, prav tako je potrebno uzakoniti, da sta nacionalna baletna ansambla dolžna zaposlovati določen procent
domačih baletnih plesalcev; - s ponovno oživitvijo aktivnosti za vzpostavitev baletnega izobraževanja v okviru
univerzitetnega študijskega programa na državnem nivoju, za kar je DBUS v preteklih letih v sodelovanju z Univerzo v
Ljubljani že izdelal celoten predlog študijskega programa vključno s programom, ki zagotavlja pridobitev širše izobrazbe
od zgolj baletne, obsegom kreditnih točk in načinom pridobitve mature v času študija (smer Baletni plesalec in smer
Baletni koreograf in pedagog), vendar sta takrat visokošolskemu baletnemu programu (Akademiji za balet) nasprotovala
oba Konservatorija za glasbo in balet iz Ljubljane in Maribora in do vzpostavitve zato ni prišlo; - s ponovno uvedbo
vsakoletnih Večerov novih baletnih koreografij na slovensko glasbo; - z izdajanjem strokovnega časopisa Balet; - z
organizacijo predavanj o slovenskem baletu v tujini; - z organizacijo strokovnih ekskurzij doma in v tujini; - z nadaljnim
sodelovanjem z sorodnimi inštitucijami iz tujine, s katerimi je že vzpostavljen tesen stik in sodelovanje; - z nadaljevanjem
tesne povezanosti in sodelovanja z obema nacionalnima baletnima ansambloma, TV Slovenijo, SLOGI; - z
vzpostavitvijo boljšega sodelovanja z obema Konservatorijema za glasbo in balet; - z vzpostavitvijo dialoga z Alma
mater Europaea; - z boljšim sodelovanjem z Višjo baletno šolo v Ljubljani; - z medresornim usklajevanjem v primeru
izboljšanja statusa baletnih umetnikov; - z mednarodno izmenjavo mladih baletnih plesalcev na raznih seminarjih, kar je
že utečena praksa; - z diskusijami o predlogih, podanih s strani baletnih umetnikov in nadaljnimi akcijami; - z akcijami za
izboljšanje statusa v kulturi samozaposlenih baletnih plesalcev; - z drugimi sprotnimi aktivnosti, ki se pokažejo nujne za
višanje strokovne ravni baleta v Sloveniji. 2. Opis in analiza aktualnega stanja: prednosti, slabosti, priložnosti in
nevarnosti pri delovanju: Predvsem v zadnjem obdobju je na področju baletne umetnosti v Sloveniji opaziti precejšnje
premike, ki imajo tako pozitivne kot negativne posledice. S pozitivnega vidika lahko opažamo znaten porast javnega
interesa za baletno umetnost predvsem v krajih izven središč, Ljubljane in Maribora. Pri tem je Društvo baletnih
umetnikov Slovenije (v nadaljevanju DBUS) daleč največji promotor in predstavljalec baletne umetnosti v širokem
teritorialnem obsegu, saj nacionalna baletna ansambla sila redko zapustita zidove svojih domačih hiš z nameno
gostovanja po Sloveniji. Tako je DBUS, v katerem smo se v zadnjih letih zavzemali predvsem za kontinuiran obisk
baletnih dogodkov v krajih širom Slovenije, danes stalen gost slovenskih kulturnih hiš v Velenju, Lendavi, Piranu, na
Jesenicah, v Murski Soboti, Novem mestu, na Prevaljah in drugod, saj je stalno pojavljanje baletnih aktivnosti na taistih
mestih edini pogoj za njegovo popularizacijo, hkrati pa pogoj za zagotovitev iz leta v leto večjega obiska. Hkrati se izvaja
odločen prodor v vedno nova slovenska mesta, namen pa je dolgoročno vedno enak, in sicer kontinuirana prisotnost
baleta. Še vedno pa v nekatera mesta baletna umetnost zaide preredko, napake pa ne moremo pripisati organizacijam s
področja baletne umetnosti, temveč predvsem kulturnim domovom, ki posvečajo preveliko repertoarno pozornost
popularističnim kulturnim, ne pa tudi visokokvalitetnim umetniškim zvrstem. DBUS že več kot dve desetletji širom po
Sloveniji širi promocijo in vedenje o slovenski baletni umetnosti z različnimi aktivnostmi kot so baletni koncerti,
celovečerne baletne predstave, organizacija seminarjev, tekmovanj, festivalov, okroglih miz ..., obseg in številčnost
različnih dogodkov pa se je v zadnjih desetih in več letih stopnjevala in je danes na točki, ki predstavlja skrajne meje
zmožnosti delovanja organizacije, ki ne zaposluje celotnega aparata v sektorju organizacije in realizacije programa.
Pogosto pojavljanje DBUS in utrditev prisotnosti tudi v bodoče, zahteva ne le ohranjanje uveljavljenih aktivnosti, pač pa
tudi uvajanje stalnih novosti, predvsem pa sledenje trendom povpraševanja. Z namenom, da bi obdržali prisotnost v
posameznih krajih, v drugih pa nudili zanimivejše, konkretnejše in še bolj raznolike umetniške vsebine, smo v zadnjih
treh letih, upoštevajoči zahteve gostiteljev, razširiti program, v katerem so preteklosti zasedali mesto le baletni koncerti,



treh letih, upoštevajoči zahteve gostiteljev, razširiti program, v katerem so preteklosti zasedali mesto le baletni koncerti,
učne ure o baletu in Večeri novih koreografij, na celovečerne baletne predstave, uvedli mednarodni poletni baletni kamp,
ki je danes vsakoletno štirinajstdnevno domovanje številnih domačih in tujih profesionalnih in še šolajočih se plesalcev
ter priznanih domačih in tujih pedagogov, baletnih mojstrov, koreografov ..., z namenom, da omogočimo možnost
vključitve ne le »priviligiranim« iz osrednjih baletnih središč Ljubljane in Maribora, smo leta 2016 ob bok Balteka postavili
vseslovensko baletno tekmovanje Tutu, ki se je leta 2020 preoblikovalo v mednarodno, leta 2014 v Piranu uvedli edini
slovenski, do leta 2018 pretežno baletni, od leta 2019 pa izključno baletni festival ... Da bi, kolikor je le mogoče,
vsebinsko ne konkurirali baletnima ansambloma, smo pri uprizarjanju dogodkov, po strukturi podobnih tistim v javnih
zavodih, določili smernice, ki so vselej vezane na določeno problematiko s področja baletne umenosti in vodijo h
njenemu namenskemu odpravljamu, ter s tem oblikovali unikatne celovečerne baletne predstave, ki danes temeljijo na
zdrževanju različnih plesnih zvrsti raznih plesnih inštitucij, vključevanju mladih plesalcev v solistične in zborovske vloge,
sintezi med uveljavljenimi in še ne uveljavljenimi umetniki z namenom zgledovanja mlajših po starejših, poleg tega pa so
vse predstave DBUS tako scensko kot kostumsko enostavne za prenose iz prizorišča na prizorišče in prilagodljive
vsakemu odru, ne glede na njegovo prostornost. Slovenska baletna umetnost, ki je bila pred dobrimi petnajstimi leti
precej zaprta sama vase, je v zadnjih letih doživela preboj tudi na mednarodno sceno. Zasluge za promocijo slovenske
baletne umetnosti v mednarodnem prostoru ne gredo zgolj nacionalnima baletnima ansambloma ampak v precejšnji
meri tudi DBUS, in sicer z organizacijo številnih mednarodnih dogodkov tako doma kot v tujini, prav tako pa tudi zaradi
kontinuiranega sodelovanjem DBUS z baletnimi inštitucijami onkraj naših meja. Očitna je namreč vse večja povezanost
DBUS z raznimi mednarodnimi organizacijami in posledično strokovnjaki, kar pozitivno pripomore k višanju strokovnih
zahtev, popularizaciji slovenskega baleta v tujini, ter k sodelovanju izkušenejših mednarodnih strokovnih organizacij in
posameznih strokovnjakov pri urejanju razmer na področju baleta pri nas. V razvojnih aktivnostih na področju baleta v
Sloveniji, ki v delovanju DBUS zavzemajo pomembno mesto, se danes še vedno premalo oziramo po dobro
funkcionalnih tujih sistemih, ki se odlikujejo predvsem z odličnimi dolgoročnimi rezultati. Če bi te jemali z večjim ozirom,
bi verjetno hitreje premikali razvojne potrebe in hkrati sledili svetovnim strokovnim trendom, v manjši meri pa bi se
soočali tudi z napačno zastavljenimi sistemskimi ureditvami na področju domače baletne umetnosti. Žal je v primeru
področja razvojnih aktivnosti potrebno opozoriti tudi na precej počasi premikajoče se spremembe, ki bi pozitivno vplivale
na višanje kvalitete in strokovnosti ter funkcionalnosti slovenskega baleta. Razlog gre pretežno nerazumevanju
strokovnih standardov in posebnosti ali celo bolje unikatnosti baletne umetnosti predvsem s strani posameznih državnih
organov oblasti, deloma pa tudi nezmožnosti sindikatov, da bi prisluhnili in se izobrazili v tem kaj so vsesplošno veljavni
strokovni standardi baletne umetnosti in se potem trudili zagotoviti baletnim plesalcem, tako aktualnim kot nekdanjim,
boljšo in dostojnejšo prihodnost. Upokojevanje baletnih plesalcev, za kar je gonilna sila ativnosti že od leta 2009
izključno DBUS, ki povezuje in v reševanje problematike vključuje tako oba nacionalna baletna ansambla kot sindikate,
še vedno ni dokončno urejeno. Čeprav smo morda ravno v danem trenutku rešitvi najbližje, pa je še vedno prisoten
problem razmišljanja starejših baletnih plesalcev, ki so svojo aktivno plesno kariero tako rekoč zaključili, ob tem pa niso
pripravljeni upoštevati, da so z vplačili delodajalca tekom njihovega aktivnega delovanja danes pravzaprav
egzistencialno preskrbljeni in bi tudi s tega stališča morali prepustiti svoja mesta mlajšim baletnim plesalcem, katerih
mirno delovanje ravno zato, ker nimajo polnih zaposlitev ni zagotovljeno, prav tako pa ni zagotovljena njihova
dolgoročna egzistencialnost, saj se kaj lahko že jutri znajdejo prepuščeni sami sebi brez kakršnegakoli finančnega
prihodka. Še vedno nimamo nujno potrebnega programa baletnega izobraževanja na visoki stopnji na državnem nivoju,
šolsko ministrstvo, zadolženo za baletno izobraževalne inštitucije, ki naj bi logično izobraževale kadre prvenstveno za
potrebe nacionalnih baletnih ansamblov, se vse premalo povezujejo s kulturnim ministrstvom, pri spremembah pa
praktično ne upoštevajo strokovnih kriterijev, ki jih narekujejo profesionalne baletne organizacije, torej javni zavodi in
DBUS kot krovna organizacija s področja baletne umetnosti v Sloveniji. Tudi sama povezava izobraževalnih inštitucij in
javnih zavodov temelji na veliko preskromni medsebojni povezanosti v pretoku mladih baletnih plesalcev. Zato bi bilo
nujno potrebno najti način popolne povezanosti in sinteze v delovanju nacionalnih baletnih ansamblov z baletno-
izobraževalnimi inštitucijami. V DBUS, v katerem kontinuirano analiziramo stanje na področju baletne umetnosti v
Sloveniji, že dalj časa opažamo kar nekaj problemov, ki bi nas morali skrbeti, vezani pa so neposredno na položaj
slovenskih baletnih umetnikov. Nacionalna baletna ansambla, ki zaradi neurejenega področja upokojevanja baletnih
plesalcev že tako razpolagata s skromnimi prostimi delovnimi mesti zaposlujeta vse manj domačih baletnih plesalcev
raje posegata po tujih plesalcih, namesto da bi ob sprostitivi posameznih delovnih mest zagotavljala polne zaposlitve v
kulturi samozaposlenim baletnim plesalcem in mladim brezposlenim baletnim plesalcem, ki praktično že leta rešujejo
sposobnost delovanja in uresničevanja programa domačih baletnih ansamblov. Ob upoštevanju, da so nekateri najbolj
uspešni koreografi, ki delujejo pri nas v Slovenijo prišli iz tujine), je pravzaprav vse manj novih izvirnih baletnih del
slovenskih avtorjev, skrb za ohranjanje bogate nacionalne baletne zgodobine pa je hudo preskromna. Če se ozremo po
razlogih za nastanek opisanih problemov, pa krivde ne moremo v celoti pripisati baletnim ansamblom. Za premajhno
zaposlovanje slovenskih baletnih plesalcev leži odgovornost v neustreznem baletno izobraževalnem sistemu, ki ne
izobražuje skladno s kriteriji in standardi, ki jih narekujeta baletna ansambla, po drugi strani pa danes, ko je baletna
umetnost na točki, ki od baletnega plesalca zahteva hitro vključitev v procese dela, izobraževalni sistem plesalcev ne
nudi potrebnih izkušenj za takojšnjo in nemoteno vklučitev v delo profesionalnega ansambla. Gre pa baletnim
ansamblom zagotovo pripisati krivdo za preskromno zaposlovanje mladih slovenskih brezposelnih in v kulturi
samozaposlenih baletnih plesalcev, ki predstavljajo prihodnjo gonilno silo slovenskega baleta. Opaziti je tudi sila
skromno skrb za napredek in razvoj očitno talentiranih mladih domačih plesalcev, izmed katerih bi morali najbolj
sposobnim pravočasno nuditi možnosti za razvoj, skladen z vsesplošno veljavnimi standardi baletne umetnosti. Le tako
bomo namreč lahko zagotavljali bodočo silo domačega baletnega kadra ob tem pa vsaj do določene mere ohranjali
strukturo nacionalnih baletnih ansamblov, kakršna je bila nekoč in bi zaradi sorazmerno majhne geografske velikosti
Slovenije takšna morala tudi ostati. Po drugi strani pa se v Sloveniji soočamo z velikim številom starejših baletnih
plesalcev, ki so po letih spoštljivega aktivnega delovanja iztrošili svoje fizične, za balet nujne moči, in zdaj bolj ali manj
umetniško životarijo čakajoči na izpolnitev pogojev za polno upokojitev, poklico pa se navkljub izpolnjenim pogojem ne
želijo upokojiti. V tem poglavju lahko izpostavimo, da bi morda za zgodovno slovenskega baleta zaslužnim umetnikom,
tudi ob predpostavki, da so poklicno ali polno upokojeni, nudili možnosti, ki bi jim omogočale uresničevanje nadaljnjih
ambicij z vlogami, ki so jim še kos oziroma z vključitvijo v za njih primerna in namenska odrska dela. Pri tem bi morda ob
razumevanju organov oblasti pomembno vlogo v prihodnje odigralo ravno DBUS. Z zaključkom projekta Karierne
perspektive II, Mladi slovenski balet, ki je po letu 2015 zaradi nerazumljivih pogojev financiranja, po katerih bi
delodajalec moral zagotoviti 50% sredstev za plače iz naslova lastnih prihodkov povsem zamrl, je s tem zamrl tudi
pomemben segment skrbi za prihodnost mladih slovenskih baletnih plesalcev. V DBUS se s prenehanjem delovanja
Mladega slovenskega baleta nismo sprijaznili, zato smo oblikovali nove smernice, ki omogočajo vključevanje mladih
plesalcev v projekte in jim hkrati pomagajo pri razvoju na umetniškem in tehničnem nivoju in pri pridobivanju znanj iz



deficitnih vsebin, in sicer s ključnim namenom, da jim olajšamo vključitev v delo profesionalnega baletnega ansambla ali
povečamo možnosti za uspešno opravljanje avdicij. Brez slovenske baletne zapuščine, ki so jo ustvarili številni slovenski
baletni plesalci, koreografi itd., ni slovenskega baleta. Po analizi stanja se ugotavlja, da se prav zapuščini posveča
premalo pozornosti. Zavest o tem in poznavanje nekdanjih generacij slovenskih baletnih koreografov in plesalcev ali pa
zgodovine slovenskega baleta na sploh je praktično zasidrana le še v zavesti starejših generacij, mlade pa njih vedo
bore malo. Zato je nujen ukrep o aktiviranju akcij, usmerjenih v poznavanje in ohranjanje tako slovenskih koreografskih
del kot nekdanjih slovenskih baletnih plesalcev in slovenske baletne zgodovine na sploh. Z uvedbo vsakoletnega
baletnega večera, sestavljenega iz krajših koreografij ali iz odlomkov iz koreografij, ki so bile ustvarjene s strani
slovenskih koreografov v preteklosti, sistematična predvajanja raznih posnetkov baletnih predstav in dogovdkov, nastalih
v preteklosti ali vsebinsko vezanih na slovensko baletno preteklost in konec koncev poizkus ponovne oživitve več
kvalitetnih slovenskih baletnih del iz preteklosti, slednje je seveda odvisno pretežno od finančnih sredstev, bi zagotovo
dvignilo raven poznavanja slovenske baletne zgodovine. Prav tako pa je izjemnega pomena skrb za identiteto slovenske
baletne umetnosti v prihodnje, še posebej v času, ko se ta vedno bolj meša s angažiranjem baletnih plesalcev iz tujine.
Slovenci smo majhen narod, zato je potrebno lastnim prihajajočim baletnim silam namenjati dodatno oziroma posebno
pozornost. Uvedba določila o obveznosti angažiranja določenega procenta domačih, t.j. slovenskih baletnih plesalcev v
nacionalnih baletnih ansamblih, bi v prihodnje zagotovo zagotavljalo določen odstotek slovenskih baletnih plesalcev v
nacionalnih ansamblih kot nadaljnjo in neizpodbitno silo slovenskega baleta. V preteklosti je DBUS redno organiziralo
Večere novih baletnih koreografij na slovensko glasbo. Po analizi leta 2014 je bilo ugotovljeno, da večeri ne nudijo več
pričakovanje kvalitete v primeru vseh novih koreografij, zato je bilo leta 2014 uvedeno Slovensko tekmovanje
koreografskih miniatur, kot dogodek, na katerem bi se izbrale najkvalitetnejše koreografije, ki bi jih uvrstili v Večere novih
baletnih koreografij. Žal je takšen način že v primeru prvega tekmovanja, ki je bilo dobro obiskano, zaradi takšnih in
drugačnih pričakovanj tekmovalcev sprožil precej slabe volje. S časom se je izkazalo, da takšen model za skrb
deficitnega področja – to je baletna koreografija pri nas – ni ustrezen. Zato je nujen razmislek o ponovni uvedbi večerov
v nekdanji obliki, in sicer ob predpostavki, da se uvede primeren motivacijski sitem, ki bo kreatorjem novih koreografij
dovolj mikaven. Ob tem se mora posbno poglavje nameniti skrbi novih mladih slovenskih koreografskih moči, ki bodo v
prihodnosti morda odpirali nova poglavja razvoja slovenskega baleta. Precej neurejeno je tudi področje slovenskega
baletnega arhiva. Ta po svojem obsegu ni majhen, predvsem pa je neprecenljiv, vendar »razmetan« po raznih
inštitucijah. Del le tega se nahaja v Slovenskem gledališkem arhivu, del v Arhivu Slovenije, pa v obeh nacionalnih
baletnih ansamblih, na TV Sloveniji, v DBUS in verjetno tudi drugje po Sloveniji. Nekateri pomembni mejniki ustvarjanja
in pojavljanja slovenskih baletnih umetnikov v tujini so v lasti tujih inštitucij. Zato bi bilo za prepoznavnost slovenske
baletne umetnosti potrebno uvesti akcije za ureditev sovenskega baletnega arhiva, ki bi se v celoti nahajal na enem
samem mestu, predvsem pa bil popisan in smiselno urejen, kajti danes sploh ne vemo kaj vse natančno arhivi
vključujejo. Na primer, vemo, da se v Arhivu Slovenije nahaja večja zbirka, ki sta jo zapustila Pia in Pino Mlakar, ne
vemo pa natančno kaj vse se v zbirki nahaja. Še posebej smiselna bi bila uvedba slovenskega baletnega muzeja ali
muzejskega oddelka za balet, najbolje v okviru Slovenskega gledališkega arhiva. Zato bo ustanovitev strokovne skupine
za ureditev slovenskega baletnega arhiva v okviru DBUS smiselna. V preteklosti je bila s strani članov DBUS večkrat
izražena želja po organizaciji raznih strokovnih potovanj z ogledi baletnih predstav v tujini. V zadnjem obdobju smo
tovrstna potovanja tudi poskušali organizirati, pa zanje ni bilo prav velikega interesa. Prvega – ogled baletne predstave v
Dunajski državni operi – se je udeležilo šest članov, na drugega – baletni koncert v italijanski Modeni - so odšli štirje,
tretjega smo morali dan pred odhodom odpovedati. Na nekatere možnosti, ki jih je DBUS objavil na spletni strani, pa
sploh ni bilo odziva. Pa vseeno je druženje baletnih umetnikov pomembno, pomembna pa je tudi za sinteza starejših z
mlajšimi, ki bi se lahko razvila prav na takšnih dogodkih. Zato je v načrtu, da se v bodoče ponovno poizkusi organzirati
več strokovnih potovanj in ogledov baletnih predstav v tujini, pri tem pa je pomembno, da so organizacije takšnih
potovanj zaupane strokovno usposobljeni osebi. Čeprav na nekaterih nivojih sodelovanje DBUS z obema nacionalnima
baletnima ansambloma poteka zelo dobro, pa veliko vrzel ne le v delovanju DBUS, pač pa v sintezi celotnega
slovenskega baleta predstavlja nezainteresiranost (ne le aktualnih) baletnih direktorjev obeh nacionalnih baletnih
ansamblov, in sicer v primerih, ko gre za urejanje statusa baletnih umetnikov v Sloveniji. Akcije za urejanje statusa vodi
pretežno DBUS, ki ne le umetniška direktorja nacionalnih baletnih ansamblov ampak tudi direktorja nacionalnih operno-
baletnih gledališč redno vključuje v aktivnosti, a je žal pasivnost ali morda miselnost »bodo že uredili« predvsem s strani
umetniških direktorjev preveč prisotna. Šele ko se bomo vsi zavedali, da lahko zahtevne korake prehodimo samo
skupaj, bo verjetno pot do cilja precej lažja. Zato je smiselna bodisi razširitev Izvršnega odbora na avtomatično članstvo
obeh umetniških direktorjev slovenskih baletnih ansamblov (ob predpostavki, da se vodstvi s tem strinjata) oziroma
prisotnost le teh na sejah Izvršnega odbora. Na področju slovenske baletne umetnosti moramo torej storiti še veliko in
zato tudi v prihodnje slediti ustaljene trende kontinuiranih aktivnosti. Te niso vselej lahke, saj je močno čutiti pomanjkanje
interesa predvsem s trani tistih, ki bi k ureditvam razmer prav zagotovo lahko in morali največ prispevati. Starejši plesalci
se ne želijo poklicno upokojiti, država pa bi do tega morala imeti večji interes predvsem pa spoštovati njihovo minulo
delo in jih nagraditi vsaj s kakšnim spodobnim bonusom, ki bi bil dovolj mikaven, da bi se za upokojitve zlahka odločali.
Baletna konservatorija se otepata tesne povezanosti z nacionalnima baletnima ansambloma, ki bi konservatorijem
morala narekovati zahteve, po katerih bi lahko sledila aktualne standarde kvalitet slovenske baletne umetnosti.
Konservatorija močno nasprotujeta tudi vzpostavitvi baletnega izobraževanja na univerzitetni stopnji po načinu edine za
baletne plesalce logične strukture, ki bi jim omogočala dokončanje študija nekje okoli 19. ali 20. leta starosti. A vendar
bomo morali prej ali slej spregledati in na prvo mesto postaviti stroko in tisto, kar je za nje akterje dobro in koristno, sebe
in svoje interese pa postaviti v ozadje, kar seveda nikakor ne sme pomeniti, da bi na sebe povsem pozabili. Edino na tak
način bomo lahko vzpostavili pogoje, da bo slovenska baletna umetnost tudi v prihodnje in še tesneje stopala v sokorak
z najprestižnejšimi svetovnimi trendi. V DBUS vidimo številne prednosti in priložnosti, ki bodo pripomogle in pozitivno
vplivale na nadaljnji razvoj celotne slovenske baletne umetnosti. Naštevamo zgolj najosnovnejše: - še veliko slovenskih
krajev je, kamor baletna umetnost še ni prodrla, zato predstavljajo potencialna prihodnja prizorišča in širitev kroga
privržencev baleta; - z oblikovanjem raznolikih programskih aktivnosti, predvsem pa nezahtevno prenosljivimi projekti
bomo lahko prodrli na marsikatero novo prizorišče, hkrati pa na prizoriščih, kjer smo že uveljavljeni vzdrževali
kontinuiteto ter strokovno rast kvalitete in zahtevnosti programov; - s stalnim vključevanjem mladih samozaposlenih,
brezposlenih in mladih - še šolajočih se baletnih plesalcev višjih letnikov v projekte, bomo z zagotavljanjem izkušenj,
napredka in znanja iz deficitnih strokovnih vsebin močno pripomogli k razvoju mladih plesalcev, dvigu njihove tehnično-
umetniške sposobnosti oziroma izkušenosti in ciljno zagotavljali večje možnosti za njihovo vključitev v profesionalne
baletne ansamble; - področje realizacije predstav, namenjenih vključevanju starejših baletnih plesalcev z ozirom na
njihove sposobnosti, bi lahko zagotovili njihovo kontinuirano delovanje in uresničevanje njihovih umetniških ambicij tudi
potem, ko se poklicno ali polno upokojijo; - z opozarjanjem na probleme s področja slovenske baletne umetnosti ter
aktivnim vključevanjem v dialoge z različnimi organi in organi oblasti ter z povezovanjem vseh inštitucij s področja



aktivnim vključevanjem v dialoge z različnimi organi in organi oblasti ter z povezovanjem vseh inštitucij s področja
slovenske profesionalne baletne umetnosti bo DBUS še naprej najvidnejši kreator prihodnosti slovenskega baleta; - z
nadaljnimi pobudami, akcijami in raziskavami bomo zastavili smerinice za bolj urejeno področje profesionalnega baleta;
- poskrbeli bomo za »rojstvo« več slovenskih avtorjev baletnih koreografij, za izkušnje mladih baletnih plesalcev, za
udejstvovanje profesionalnih baletnih plesalcev v dogodkih DBUS, za sodelovanje z baletnimi pedagogi, baletnimi
mojstri ter so-skrbeli za njihov boljši status v prihodnje; - s stalnimi evalvacijami na področju slovenskega baleta bomo
spoznavali nove pomanjkljivosti in smernice za nadaljnji razvoj, evalvacije pa bodo pomemben dokument za
organizacije in vodenje novih aktivnosti; - aktivno delovanje na implementacii baletnega izobraževalnega sistema bo
pripomoglo k statusni izenačitvi baletnih plesalcev z umetniki iz drugih umetniških področij; - še tesnejše povezovanje
slovenske baletne umetnosti s številčnejšimi baletnimi organizacijami iz mednarodnega prostora bo pripomoglo k še
večjemu poznavanju slovenskega baleta, hkrati pa bo sodelovanje koristno vplivalo tudi na razvoj baleta v Sloveniji; -
področje izobraževanja, na katerem lahko baletnim plesalcem nudimo možnosti dela s tujimi priznanimi pedagogi lahko
še bolj vpliva na rast kvalitete mladih baletnih plesalcev, ob vključitvi v delo s profesionalnimi baletnimi plesalci pa le tem
lahko na enak način zagotavljamo nova znanja; - na področju aktivnosti, ki bodo omogočale primerjanje oz. medsebojno
delovanje slovenskih umetnikov z baletnimi umetniki iz mednarodnega prostora bomo lahko zagotavljali kvalitetnejše
premike ne le na področjih potrebnih izboljšav ampak tudi na področjih, na katerih so morebitno potrebne reorganizacije,
hkrati pa lahko takšno sodelovanje pozitivno vpliva tudi na motivacijo posameznih baletnih umetnikov; - medij na
področju baletne umetnosti v Sloveniji je skromen. Predvsem skromna finančna sredstva onemogočajo več izdaj
aktualnih informacij s področja celotnega baleta, pretežno doma in tudi v tujini. Ob uvedbi rednega spletnega medija leta
2019 in eni tiskani izdaji je to področje v večji meri zastopano. Prav tako je potrebno ohraniti načine za široko televizijsko
produkcijo in ponudbo oddaj slovenskega baleta, prav tako pa je potrebno vzpostaviti način stalnega arhiviranja vseh
domačih baletnih dogodkov, pri čemer je največji izziv prepričati vodstvo nacionalne televizije, da je večji delež finančnih
vlaganj v umetniško produkcijo nujen. Povsem nezastopana je baletna umetnost na medijskih nosilcih kot dvd ali
blueray, ki bi lahko predstavljali prodajno ponudbo na javnih baletnih dogodkih širom po Sloveniji in v tujini; - do leta
2019 je bila ena največjih deficitnih vsebin na področju baleta v Sloveniji zagotovo baletna kritika, pri kateri je bilo v več
primerih čutiti strokovno neizobraženost piscev. Z uvdbo slovenskega spletnega portala Balet med vrsticami se je
področje baletne kritike pričelo urejati. Še vedno pa je potrebno s spodbujanjem izobraževanj, organizacijami seminarjev
in iskanjem novih primernih kandidatov za področje baletne kritike v Sloveniji v prihodnje strokovno še bolj razširiti; -
domača strokovna literatura s področja baletne umetnosti je skromna, tista, ki je v zgodovini nastala pa je v precej
primerih nedosegljiva splošni javnosti, saj so bili ponatisi sila redki. Za širšo promocijo slovenskega baleta, ohranitev
zapisov o slovenskih baletnih umetnikih nekoč in danes, je potrebno zbrati že (v preteklosti) izdano literturo, jo
predstaviti in ponuditi javnosti, hkrati pa spodbujati nastanek novih literarnih in strokovnih literarnih izdaj; - poudariti je
potrebno, da je področje strokovnih člankov o baletu, intervjujev, baletne kritike itd. zastopano od uvedbe slovenskega
baletnega portala Balet med vrsticami, to je od leta 2019, načrt za širitev vsebin pa je v teku; - v Sloveniji lahko precej
kvalitetne strokovne literature s področja mednarodne baletne umetnosti najdemo le v tujem jeziku, zato bi bilo zaradi
širjenja zavesti o baletni umetnosti med populacijo smiselno nekatera kvalitetna dela prevesti in izdati; - z organizacijo
vsakoletnega večera, sestavljenega iz krajših koreografij ali odlomkov iz koreografij slovenskih koreografov preteklega
slovenskega zgodovinskega baletnega obdobja, z organizacijo nekomercialnega kontinuiranega ogleda arhivskih
televizijskih oddaj o baletu in televizijskih posnetkov baletnih predstav bomo dvigovali raven poznavanja bogate
slovenske baletne zgodovine; - trudili se bomo za vzpostavitev pogojev, tako finančnih kot moralnih za postopno
oživljanje baletnih del slovenske baletne koreografije; - smiselno bi bilo urediti slovenski baletni arhiv, zato bomo ocenili
možnosti za pričetek urejanja arhiva, za vzpostavitev generalnega arhiva, v katerem bi se nahajal celotni slovenski
baletni arhiv, da nebi bil več razpršen po številnih inštitucijah, v primeru pozitivne ocene pa bi pričeli z aktivnostmi, ki bi
zagotovo posegale v daljše časovno obdobje; - organizacija strokovnih potovanj članov DBUS lahko vzpostavi večji
pregled nad mednarodnim dogajanjem na področju baletne umetnosti, višjo raven poznavanja in izobraženosti, pa tudi
povezovanje z mednarodnim baletnim prostorom. Potovanja bi lahko vzpostavila tudi večjo povezanost različnih
generacij slovenskih in v Sloveniji delujočih tujih baletnih umetnikov in strokovnjakov; - čeprav imamo v DBUS
vzpostavljenih več družbenih omrežij, pa je večji prodor na družbena omrežja kot verjetno najpomembnejši medij
današnjega časa nujen za boljšo obveščenost in promocijo slovenskega baleta; Težava, s katero se spopadamo v
DBUS je zagotovo pomanjkanje redno zaposlenega strokovnega administrativnega kadra, se pravi večjega števila
zaposlenih. Paleta raznih aktivnosti društva se je v zadnjih letih močno razširila in je danes precej dobro razvita ter
bogata do pravšnje mere, saj zagotavlja dostopnost in aktualnost na področju nujnih strokovnih vsebin, s katerimi
zagotavljamo osnovna načela in dejavnost. Vendar bi DBUS z večjim številom redno zaposlenih zaposlenim precej lažje
ohranjal in izvajal svoje aktivnosti, predvsem pa širil dejavnosti in ponudbo v prihodnje. Nove zaposlitve so sicer odvisne
od finančnih sredstev, zato bo v naslednjem obdobju nujno potrebno usmeriti aktivnosti v iskanje dodatnih ali novih
finančnih virov. Priložnosti društva: - Skrb za slovenske baletne umetnike in njihov status v prihodnje je prav gotovo ena
primarnih nalog društva. V teku so aktivnosti za ureditev spodobnega zaključka aktivne plesne kariere starejših baletnih
plesalcev. Na podlagi analize stanja imamo pripravljen načrt za pripravo predloga Zakona o slovenskem baletu, za
uvedbo dodatnega poklicnega zavarovanja za tiste v kulturi samozaposlene baletne plesalce, ki redno sodelujejo z
nacionalnimi baletnimi ansambli, in sicer za vsa pretekla leta sodelovanja, za primarno in prednostno redno
zaposlovanje tistih v kulturi samozaposlenih baletnih plesalcev v nacionalna baletna ansambla, ki z njima redno
sodelujejo, za vzpostavitev akcij za večje zaposlovanje domačih baletnih plesalcev v nacionalnih ansamblih, za večji
delež domačih ustvarjalcev na področju baletne koreografije ..., - Čeprav je javna dostopnost baletne umetnosti v krajih
izven baletnih središč, Ljubljane in Maribora, v zadnjih letih doživela razcvet, pa so še zmeraj slovenski kraji, v katere še
ni zašla. Naša naloga, skladna s temeljnim poslanstvom, je vsakoletni preboj baleta v nove slovenske kraje, s tem pa
širjenje dostopnosti ter pridobivanje širšega kroga zainteresirane in izobražene javnosti. - Večji obseg mednarodnih
povezovanj bi, kot že opisano, zagotovo imel pozitivne učinke na slovensko baletno umetnost, širil o njej glas, hkrat pa v
precejšnji meri prispeval k lažjemu in hitrejšemu doseganju strokovnih ciljev, za katere je pomembno, da jih ne
odkrivamo z novimi pristopi ampak jih dosežemo na podlagi že preverjenih in funkcionalnih sistemov iz tujine, v kolikor
je te seveda mogoče prilagoditi slovenski zakonodaji. Največja nevarnosti, ki preti društvu je, da zaradi skromnih
finančnih sredstev ne bi mogli ohraniti obsega vzpostavljenih aktivnosti, oziroma da bi skromna finančna sredstva
vplivala na visoko strokovno kvaliteto produkcije, ki jo vzdržujemo v tem trenutku. Baletni umetniki, ki danes sodelujejo v
realizaciji dogodkov DBUS se zavedajo realnosti časa in zmožnosti, ki so nam na voljo. Tako smo že pred leti v DBUS
sprejeli strateški načrt, ki strmi po obsegu k široko zastavljenemu programu, ki ga ne krčimo. Sreča je, da se tako
plesalci in koreografi kot inštitucija zavedamo, da je takšen način dela edina popotnica h kontinuirani promociji
slovenskega baleta v prihodnje, hkrati pa predstavlja možnost vključevanja širšega kroga izvajalcev, kar je za strokovni
napredek slovenske baletne umetnosti velikega pomena. V DBUS se zavedamo, da država v smislu finančnih sredstev



napredek slovenske baletne umetnosti velikega pomena. V DBUS se zavedamo, da država v smislu finančnih sredstev
namenja kar pač namenja, in namenja iz leta v leto manj, kar dejansko ogroža egzistenco ne le slovenskega baleta
ampak tudi drugih vrhunskih umetniških vsebin, pomembnih za identiteto naroda. Spodbujanje iskanja načinov
pridobitve dodatnih sredstev od drugod, ki mimogrede vse bolj prerašča v zahtevo in s tega vidika še bolj ogroža
ohranitev vrhunske kvalitete produkcij, bi bilo razumljivo s predhodno zagotovitvijo pogojev kot so npr. davčne olajšave
sponzorjev itd. Iz leta v leto višje zahteve po administrativnem deležu dejavnosti ob tem vse bolj nadvladujejo
posvečanju umetnosti. S strokovnega vidika se zavedamo tudi pomembnosti ohranitve umetniških del, nastalih v
preteklosti, ki pa se jim skozi leta do danes ni posvečala dovoljšnja pozornost za njihovo ohranitev. Tako obstaja
nevarnost, da bi nas ob nadaljnji pasivnosti na tovrstnem področju prehitel čas, ko bi izgubili še tistih nekaj živečih
baletnih umetnikov, ki so sodelovali pri nastanku posameznih baletnih del v preteklosti in bi danes še lahko še sodelovali
pri njihovi oživitvi ter arhiviranju. In za konec, slovenska baletna umetnost je že davno izgubila nekdanjo strukturo
slovenskega baleta. V gledališčih solističnih ekip že davno ne sestavljajo priznani slovenski plesalci, kot je temu bilo
nekoč, kar je po eni strani z zgledom na mednarodne trende in zahteve sicer razumljivo, vendar pa se moramo zavedati
dejstva, da je slovenski baletni umetnik danes ogrožen. Čeprav zaposlovanje tujih plesalcev prispeva h konkurenci in
dvigu strokovne kvalitete tudi pri nas, je sočasno nujna ohranitev deleža prisotnosti slovenskih izvajalcev in avtorjev,
česar za nobeno ceno ne smemo prezreti. Ob visokih strokovnih standardih in kriterijih profesionalne slovenske baletne
umetnosti je tako nujno poseči na tista domača področja, katerih primarna naloga je zagotavljanje baletnih kadrov v
prihodnosti, in jih usmerjati h sledenju zahtev in kriterijev, ki jih narekuje profesionalna baletna umetnosti. Hkrati je
potrebno najti aparate, ki bodo ne le spodbujali ampak narekovali zahtevo po ohranitvi nujnega deleža slovenske
baletne umetnosti v vseh organizacijah na področju baletne umetnosti v Sloveniji. Opis razvojnih ciljev, ki jih ekipa, ki je
podala skupinsko kandidaturo želi uresničevati v mandatnem obdobju 1.1.2022 do 31.12.2025. 1. Ohranitev baletne
produkcije in njenega izvajanja v širokem teritorialnem obsegu Slovenije na področju, kjer smo že prisotni: Želeni
prispevek: DBUS je danes daleč največji slovenski promotor in predstavljalec baletne umetnosti v širokem teritorialnem
obsegu. V zadnjih letih smo se s stalno prisotnostjo uveljavili v posameznih slovenskih krajih, kjer na naših dogodkih
beležimo tudi stalno rast obiska. Če so naši dogodke tedaj, ko smo se v posameznem kraju pojavili prvič beležili le
dobrih 20% zasedenosti dvorane, pa danes zagotovo beležimo 90 in več % zasedenost. Tako je stalna aktivna
prisotnost DBUS v istih krajih edini pogoj za ohranitev kroga zainteresiranih ter za nadaljnjo rast popularizacije baletne
umetnosti. Trajnostni učinek: ohranitev in nadgradnja kroga zainteresirane javnosti ter višja stopnja izobraženosti
občinstva. 2. Sledenje zahtevam povpraševanja in nadgradnja produkcije, s katero bomo lahko zagotavljali nadaljnje
potrebe baletnega občinstva in promocijo slovenske baletne umetnosti: Želeni prispevek: s stalno prisotnostjo v
posameznih krajih naraščajo tudi zahteve po novih oblikah produkcij, saj izvajanje vsebinsko in strukturno podobnih
dogodkov ne vodi k ohranjanju že pridobljenega kroga zainteresirane javnosti. V namen ohranitve kroga občinstva smo
programom baletnih koncertov, učnih ur o baletu in koreografskih večerov že pričeli dodajati programe celovečernih
baletnih predstav z zanimivimi, občinstvu dostopnimi naslovi, dogodke pa bomo v bodoče popestrili še s postavitvami že
obstoječih razstav o baletu, predvsem razstave z naslovom 100 let slovenskega poklicnega baleta. S kontinuiranim
predstavljanjem različnih baletnih vsebin in aktivnosti na istih mestih bomo tako tudi v prihodnje vzpostavili še en pogoj
za nadaljnjo popularizacijo slovenske baletne umetnosti, hkrati pa pogoj za ohranitev kroga zainteresirane javnosti ter
polnih dvoran pri izvedbah dogodkov v prihodnje. Trajnostni učinek: ohranitev in nadgradnja kroga zainteresirane
javnosti ter višja stopnja izobraženosti občinstva. 3. Večji prodor, promocija in pridobivanje baletnega občinstva v krajih,
kamor baletna umetnost še ni zašla: Želeni prispevek: v DBUS skrbno in postopoma širimo baletno umetnost širom
Slovenije. Še vedno pa v marsikateri slovenski kraj baletna umetnost ni vstopila, kar predstavlja veliko potencialno
priložnost za nadaljnje uresničevanje ciljev prisotnosti slovenske baletne umetnosti v najširšem teritorialnem obsegu. S
takšnim namenom v strateškem načrtu društva opredeljujemo prodor v vsaj en novi slovenski kraj vsako leto, in sicer z
načinom kontinuiranih, postopnih in zanimivih aktivnosti, ki temeljijo na v preteklosti pridobljenih izkušnjah. Trajnostni
učinek: širitev stalnega kroga zainteresirane javnosti ter skrb za seznanjanje večjega števila bodočih ljubiteljev baletne
umetnosti. 4. Posebna skrb za mlado občinstvo z namenom pravočasnega pričetka seznanjanja z baletno umetnostjo:
Želeni prispevek: v DBUS se dobro zavedamo pomembnosti pravočasnega pričetka seznanjanja z baletno umetnostjo
že v rani mladosti, saj mladi predstavljajo zagotovilo baletnega občinstva v prihodnosti, še posebej, če so z baletno
umetnostjo pravočasno in na zanimiv ter njim dostopen način seznanjeni. Slovenska nacionalna ansambla področju
mladih posvečata precej majhno pozornost, pri uprizoritvi dogodkov za otroke in mlade pa redkokdaj zapustita zidove
domačih hiš. Z namenom popularizacije baleta pri mladih v program vključujemo več zanje primernih predstav in spekter
učnih ur o baletu z različnimi vsebinami, primernimi tako za najmlajše kot starejše otroke in mladino. Trajnostni učinek:
pridobivanje večjega kroga zainteresirane javnosti ter vzpostavljanje pogojev za zagotovitev baletnega občinstva v
prihodnosti. 5. Iskanje nadaljnjih funkcionalnih smernic v odkrivanju novih domačih talentov za področje baletne
koreografije, ki bodo zagotavljale odkrivanje dejanskih talentov na podlagi kriterijev vseh vsespološno veljavnih
strokovnih standardov s področja baletne koreografije, ter hkrati zagotavljanje pogojev za njihov nadaljnji razvoj: Želeni
prispevek: v DBUS skrbo opravljamo redne analize učinkov aktivnosti, še posebej tistih, ki prispevajo k razvoju področja.
Tako smo že pred leti prepoznali potrebo po nujni vzpostavitvi novih smernic pri iskanju novih koreografskih potencialov,
in sicer na podlagi vzpostavitve visokih strokovnih kriterijev, ki bodo omogočali njihovo dejansko in pravočasno
prepoznavanje, na podlagi katerega jim bomo lahko omogočili pravilen in za področje baletne koreografije postopno
neobhoden nadaljnji razoj. V zadnjih letih je bil sicer prvi poizkus uvedba slovenskega tekmovanja koreografskih
miniatur, v konkurenci katerega so se pričele soočati umetniške energije potencialov, vendar pa se program ni izkazal za
učinkovitega, verjetno zato, ker je postavljal previsoke zahteve in tudi omejitve. Navkljub temu smo prišli do spoznanja,
da zaprti v enklavo domačega kroga kandidatov ne izrabljamo dovoljšnjih možnosti sledenja svetovnim razvojnim
trendom baletne koreografije. V ta namen bomo tudi v obdobju 2022-2025 ohranjali mednarodna koreografska
tekmovanja, sočasno pa vsako leto organizirali širšemu krogu dostopno sodelovanje na Večerih novih baletnih
koreografij na glasbo slovenskih skladateljev, kar želimo nadgraditi z vzpostavitvijo večjih možnosti za koreografiranje
daljših baletnih del na glasbe slovenskih skladateljev, predvsen na tiste, ki so bile napisane a kot baletne predstave še
nikoli izvedene. Trajnostni učinek: skrb za deficitno področje slovenske baletne umetnosti, prepoznavanje dejanskih
koreografskih potencialov doma ter rojstvo novih imen slovenske baletne koreografije z namenom nastanka večjega
števila domačih koreografskih mojstrovin. 6. Oživljanje in ohranjanje koreografskih slovenske baletne zapuščine in
ozavščanje o slovenski baletni zgodovini: Želeni prispevek: v Sloveniji veliko premalo skrbimo za lastno nacionalno
zapuščino, predvsem za področje baletne koreografije, torej del, ki so nastala v preteklosti, prav tako pa premalo ziljno
izobražujemo o slovenski baletni preteklosti in pomembnih mejnikih, ki so prispevali k razvoju, da je slovenski balet
danes na visokem strokovnem nivoju in deležen precejšnje prepoznavnosti splošne populacije. V namen ohranjanja
slovenske koreografske zapuščine bomo vsako leto pripravili en baletni večer sestavljen iz krajših koreografij in
odlomkov iz baletov slovenskih koreografov, ki so utvarjali v preteklosti. Napenjali bomo moči v vzpostavitev pogojev za
oživljanje celovečernih baletnih predstav slovenskih koreografov v preteklsoti. Z uvedbo rednih filmskih večerov bomo



oživljanje celovečernih baletnih predstav slovenskih koreografov v preteklsoti. Z uvedbo rednih filmskih večerov bomo
zainteresiranemu krogu predvajali dokumentarne oddaje o baletu ter posnetke baletnih predstav in s tem širili
poznavanje slovenske baletne zgodovine. K temu bodo prispevale tudi okrogle mize. Trajnostni učinek: večja
ozaveščenost, izobraženost in poznavanje slovenske baletne preteklosti, oživitev in ohranitev baletnih koreografij, ki so
nastale v preteklosti. 7. Skrb za nastanek novih koreografskih del na že napisane glasbene kompozicije slovenskih
skladateljev oziroma na podlagi že obstoječih scenarijev za baletna dela: Želeni prispevek: v slovenski glasbeni literaturi
je kar nekaj del slovenskih skladateljev, ki so bila napisana kot glasbene kompozicije za balet, vendar pa baletno delo še
ni ugledalo odrskih luči. Zato nameravamo v prihodnjem obdobju vsako leto uprizoriti eno takih del, koreografa pa izbrati
potem javnega razpsa. Prav tako obstaja vsaj en v preteklosti napisan scenarij kot predlog za baletno delo, in sicer
scenarij Katarine Lavš z naslovom Vrata. V naslednjem štiriletnem obdobju načrtujemo uprizoritev baletne predstave po
scenariju z naslovom Vrata, za katerega je potrebno tudi naročilo nove glasbene kompozicije slovenskega skladatelja.
Trajnostni učinek: Realizacija deloma nastalih del v celotnem obsegu, večja zastopanost slovenskih skladateljev v novih
baletnih delih, realizacija obstoječega scenarija, vzpodbuditev nastanka novih glasbenih baletnih partitur, vzpodbuditev
nastanka novih baletnih scenarijev slovenskih avtorjev. 8. Skrb za razvoj mladih slovenskih profesionalnih baletnih
plesalcev, s poudarkom na samozaposlenih in brezposelnih, z omogočanjem spektra dejavnosti, ki jim bodo omogočale
pridobitev oz. nadgradnjo tehnične in umetniške kvalitete: Želeni prispevek: v Sloveniji imamo precej talentiranih mladih
slovenskih baletnih plesalcev, pri katerih prepoznavamo visoko mero potenciala za razvoj iz baletnega plesalca v
baletnem zboru v baletnega plesalca solističnih vlog. Še posebej tistim izmed samozaposlenih v kulturi in brezposlenih
baletnih plesalcev (večeina njih namreč redno sodeluje v predstavah baletnih ansamblov in hkrati ob prolematiki
onemogočenega nezaposlovanja mladih plesalcev predstavljajo dober delež gonilne sile ansamblov) se danes ne
posveča zadostna pozornost v pravočasnem in strokovno pravilnem razvoju, s čimer so prikrajšani za možnosti, na
podlagi katerih bi se lahko izkazali in predstavljali prihodnji solistični kader baletnih ansamblov. Tako se je pričelo
dogajati, da so predvsem mladi domači plesalci v trenutku ko se ponudi možnost, praktično brez predhodnega
pravilnega razvoja od baletnega zborista, preko solista manjših vlog do solista velikih vlog, postavljeni pred » zdaj imaš
možnost«, ki pa je večinoma ne morejo izkoristiti. Tako baletni ansambli raje posegajo po tujih plesalcih z izkušnjami. Z
namenom omogočanja pravilne poti razvoja ter rojstva novih kvalitetnih slovenskih baletnih plesalcev, ki bodo
predstavljali solistični potencial prihodnosti, v DBUS v predstave vključujemo mlade talentirane slovenske baletne
plesalce in jim na način plesanja sprva manjših ter nato večjih solističnih vlog, v katere jih razporedimo skladno z
njihovim usreznim umetniškim karakterjem, omogočimo razvoj ter zadostimo njihovim umetniškim ambicijam. Takšna
repertoarna politika, s katero smo pričeli pred dobrim letom, se je do danes že izkazala za uspešno. Trajnostni učinek:
prepoznanje večjega števila domačih solističnih in na sploh kvalitetnih baletnih potencialov ter zagotovitev obstoja
deleža slovenskih ustvarjalcev v slovenski baletni umetnosti. 9. Skrb za mlade slovenske, še šolajoče se baletne
plesalce z zagotovitvijo opravljanja dejavnosti deficitnih strokovnih vsebin, ki jim bodo dala znanja, s katerimi se bodo
lažje vključevali v delo slovenskih baletnih ansamblov: Želeni prispevek: v mlade baletne plesalke in plesalce se v
Sloveniji veliko premalo vlaga, predvsem pa ni poskrbljeno, kot je praksa večine baletnih sistemov v tujini, za njihovo
pravočasno pridobivanje izkušenj, predvsem delovnih izkušenj na daljših baletnih delih s koreografi ter praktičnih odrskih
izkušenj. Na podlagi teh je v največji meri odvisna njihova lažja in hitrejša vključitev v delo profesionalnega baletnega
ansambla. V DBUS predvidevamo, da je ravno pomanjkanje tovrstnih izkušenj glavni razlog za precej skromno polno
zaposlovanje domačih – slovenskih baletnih plesalcev takoj zatem, ko zaključijo šolanje. Tako najbolj talentiranim, še
šolajočim se slovenskim baletnim plesalcem, katerih delo v DBUS redno spremljamo, z vključitvijo v celovečerne
projekte omogočamo in zagotavljamo pridobitev znanja in usposobljenosti iz deficitnih vsebin, ki jim bodo po zaključku
šolanja omogočale lažjo vključitev v aktivno delo profesionalnih baletnih ansamblov. S takšnim načinom poskušamo
spodbuditi večje zaposlovanje domačih baletnih plesalk in plesalcev v profesionalnih baletnih ansamblih, ki v zadnjih več
letih zaposljujeta pretežno tuje baletne plesalke in plesalce, razlog za takšno zaposlovalno politiko pa tiči ravno v tem,
da ansambla z namenom zagotovitve nemotenega in hitrejšega delovnega procesa, raje zaposlujejo izkušenejše
baletne plesalce. Trajnostni učinek: pridobitev zahtevane višje stopnje usposobljenosti mladih slovenskih baletnih
plesalcev ter vzpostavljanje pogojev za dvig zaposlovanja domačih baletnih plesalcev. 10. Spodbujanje zaposlovanja
večjega števila domačih baletnih ustvarjalcev: Želeni prispevek: kot že omenjeno, je stopnja zaposlovanja domačih
baletnih plesalcev prenizka, zato ohranitev deleža aktivne profesionalne prisotnosti slovenskih baletnih umetnikov, tako
plesalcev kot koreografov, pedagogov in baletnih mojstrov, terja nadaljnje evalvacije in implementacije, s katerimi bomo
vzpostavili večje možnosti in spodbudili zaposlovanje večjega števila domačih baletnih plesalcev. Trajnostni učinek:
dolgoročna ohranitev in zagotovitev deleža slovenskih baletnih ustvarjalcev na področju slovenske profesionalne
baletne umetnosti. 11. Vzpostavitev smernic in aktivnosti v skrbi za starejše baletne plesalce ter omogočanje dostojnega
zaključka aktivne plesne kariere, upoštevajoč tudi namen razbremenitve baletnih ansamblov in vzpostave pogojev za
pretok mladih plesalcev: Želeni prispevek: oba slovenska baletna ansambla v svojih vrstah zaposlujeta večje število
starejših baletnih plesalk in plesalcev, tudi takšnih, ki zaradi starosti niso več sposobni slediti delu v zahtevnejših
produkcijah, skladnemu z vsesplošno veljavnimi baletnimi standardi. Tako starejši plesalci zaradi neustrezne delovne
zakondaje, ki predvideva delo do več kot 60-leta starosti in jih ni mogoče prerazporediti ali prekvalificirati na druga
mesta, v glavnem niso kontinuirano aktivno vključeni v proces dela. Težnja DBUS se tako opira predvsem na povabilo z
namenom zagotovitve dela starejšim baletnim plesalkam in plesalcem, tistim, ki si še želijo ustvarjati in aktivno delovati.
Če sta koreografski jezik in tehnična zahtevnost prilagojena sposobnostim posameznih plesalk in plesalcev, potem lahko
tudi starejši baletni plesalci opravijo svoje delo tako, da na odru izgledajo dobro. Seveda starejši nimajo več tehničnih
sposobnosti za izvajanje težkih tehničnih prvin baletne umetnosti, lahko pa dosežejo določen nivo kvalitete, ki temelji na
lažjih tehničnih elementih, predvsem pa na izoblikovani umetniški osebnosti starejšega plesalca. Trajnostni učinek:
zagotovitev dostojnega zaključka aktivne plesne kariere starejših baletnih plesalcev ter pomoč pri vzpostavitvi nujno
potrebnega pretoka mladih plesalcev v baletne ansamble. 12. Spodbujanje sodelovanja med organizacijami s področja
baletne umetnosti v Sloveniji: Želeni prispevek: Za dosego ciljev, reform z dobro in pravilno vsebino, večje produktivnosti
in odpravljanje težav na področju baletne umetnosti v Sloveniji, je nujno potrebno aktivno medsebojno sodelovanje vseh
inštitucij, tako s polja profesionalne baletne umetnosti kot s polja baletno izobraževalnega sistema. Le na način
razumevanja celotnega obsega baletne umetnosti v Sloveniji bomo v prihodnje lahko vzpostavili funkcionalen sistem, ki
bo povezoval vse smernice in omogočal normalen razvojni proces in delovanje tako ustvarjalcev kot organizacij.
Trajnostni učinek: Zagotovitev vzpostave dobrega, premišljenega in primernega celokupnega baletnega sistema ter
spodbujanje večjega in nujnega sodelovanja med inštitucijami, tako v izobraževalnem sistemu, ki bo šolal skladno s
kriteriji profesionalne slovenske baletne umetnosti, v načinu prehoda plesalcev v sfere profesionalne baletne umetnosti
kot v koprodukcijskem sodelovanju inštitucij s področja baletne umetnosti v Sloveniji. 13. Pridobitev baletnega
izobraževanja za plesalce in pedagoge na visoki stopnji na nivoju države: Želeni prispevek: nadaljevanje aktivnosti za
pridobitev baletnega izobraževanja na visoki stopnji na nivoju države je danes nujno, saj težnja po nujnosti takšne



pridobitev baletnega izobraževanja na visoki stopnji na nivoju države je danes nujno, saj težnja po nujnosti takšne
inštitucije še nikoli do sedaj ni izkazovala potreb v tolikšnem obsegu. Čeprav smo v letu 2016 pridobili visokošolski
program za izobraževanje baletnih pedagogov v okviru privatne akademije Alma mater Europaea, pa za zagotovitev
nekaterih nujnih pogojev, ki jih narekujejo zakoni, predvsem pa zaradi izboljšanja statusa profesionalnega baletnega
plesalca v Sloveniji in zaradi izenačitve z drugimi področji v umetnosti, saj je baletna umetnost v Sloveniji še edina, za
katero država ne zagotavlja pridobitve izobrazbe na visoki stopnji, prav tako pa z namenom dviga strokovne
usposobljenosti domačih plesalcev, nujno potrebujemo visokošolsko izobraževalno inštitucijo na državnem nivoju, in
sicer takšno, ki bo omogočala pridobitev visoke izobrazbe tako plesalcem kot pedagogom na neplačljiv način. Ta bo
skladno s slovensko ustavo baletnim umetnikom nudila enake možnosti, hkrati pa bo delovala na državnem nivoju in
zagotavljala možnosti šolanja na način, ki je zagotavljen študentom drugih umetniških področij. Trajnostni učinek:
vzpostavitev izvajanja pravočasne prekvalifikacije starejših baletnih plesalcev na področje pedagogike, vzpostavitev
izvajanja pravočasne prekvalifikacije starejših baletnih plesalcev na druga področja, za katera bodo pridobili izobrazbo v
okviru študija, izenačitev možnosti z ostaklimi področji v umetnosti, višja stopnja izobraženosti na področju slovenske
baletne umetnosti. 14. Vzpostava nadaljnjih pogojev za zagotovitev prodora slovenske baletne umetnosti na
mednarodno področje ter sodelovanje s širšim krogom sorodnih organizacij iz mednarodnega kroga z namenom
izmenjav umetniških vsebin ter vzpostavo sodelovanja pri urejanju tekoče problematike na področju slovenske baletne
umetnosti: Želeni prispevek: V DBUS smo v zadnjih letih doživeli očiten mednarodni preboj na področjih povezovanja s
sorodnimi inštitucijami ter z organizacijo številnih mednarodnih dogodkov doma in v tujini, kar pozitivno pripomore k
višanju strokovnih standardov in popularizaciji slovenskega baleta v tujini. Očitna je tudi navezava stikov z
mednarodnimi strokovnjaki, kar pozitivno pripomore k urejanju razmer na področju baleta pri nas. Z namenom še
večjega preboja na mednarodno sceno ter pridobivanja večjega obsega informacij s področja preverjenih in finkcionalnih
sistemov, so aktivnosti za navezovanje stikov v mednarodnem obsegu nujne. To nameravamo doseči na podlagi
dosedanjih mednarodnih aktivnost kot je npr. Gaudeamus in mednarodni gala baletni večer, pa s povabili k sodelovanju
na mednarodnem poletnem baletnem seminarju Dancs-Piran, s povabilom večjega števila tujih producentov in
strokovnjakov k ogledu dogodkov, ter z uveljavitvijo mednarodnega baletnega tekmovanja, ki ga do pred letom v
Sloveniji še nismo imeli. Trajnostni učinek: promocija in večje poznavanje slovenske baletne umetnosti v mednarodnem
prostoru, pritegnitev strokovnjakov iz mednarodnega področja k sodelovanju, pomoč z izkušnjami pri oblikovanju
sprememb na področju baletne umetnosti v Sloveniji, primerjave kvalitete posameznih polj slovenske baletne umetnosti
z enakimi polji v mednarodnem prostoru. 15. Ugotavljanje položaja vseh sfer slovenske baletne umetnosti vizavi baletne
umetnosti v mednarodnem prostoru: Želeni prispevek: Baletna umetnost se danes razvija hitreje kot kadarkoli. V
Sloveniji smo na posameznih področjih še vedno preveč zaprti v enklavah lastnih prepričanj, zaradi katerih ne sledimo
razvojnim trendom. Takšnim enklavam lahko pripišemo večinski delež vseh problemov s katerimi se danes na področju
baletne umetnosti v Sloveniji soočamo. Z namenom širjenja strokovnih obzorij in spoznavanja razvojnih trendov, so
nujna soočenja slovenskega baleta z mednarodno baletno sceno nujna predvsem za področje baletnega izobraževanja,
deloma pa tudi za področje profesionalne baletne umetnosti. Ena takšnih aktivnosti je prav gotovo uvedba
mednarodnega baletnega tekmovanja v letu 2020, ki bo v prihodnje po svoji strokovni strukturi omogočalo soočenja na
prav vseh področjih baletne umetnosti ter hkrati zagotavljalo smernice za nadaljnje delovanje baleta v sokoraku s trendi
njegovega razvoja v mednarodnem pogledu. Trajnostni učinek: Sledenje razvoju slovenske baletne umetnosti skladno z
mednarodnimi trendi in strokovno kvaliteto ter posledično dvig kvalitete slovenskega baletnega izobraževalnega sistema
v povezavi z nacionalnimi baletnimi inštitucijami z namenom usposabljanja baletnih plesalcev za potrebe nacionalnih
baletnih ansamblov. 16. Širša informiranost javnosti o aktivnostih slovenske baletne umetnosti ter vzpostavitev pogojev
za boljše hranjenje baletne dokumentacije in propagandnega materiala: Želeni prispevek: čeprav DBUS na področju
izvajanja aktivnosti informiranja in hranjenja informacij izvaja določene aktivnosti kot je publikacija revije Balet in uvedba
slovenske spletne baletne platforme Balet med vrsticami, pa nam finančna situacija onemogoča pogostejše izdajanje
revije in sočasno tudi drugih tovrstnih aktivnosti. Z namenom vzpostavitve večje in sprotne informiranosti ter hranjenja
informacij se bomo zalagali za pridobitev višjih sredstev v te namene. Trajnostni učinek: aktualna informiranost,
pridobitev širšega kroga baletnega občinstva, višja stopnja izobraženosti in večje poznavanje področja s strani
strokovne in splošne javnosti. 17. Ohranitev in širjenje prisotnost v televizijskem mediju ter realizacija dokumentarnega
filma o DBUS: Želeni prispevek: V DBUS že leta usmerjamo pozornost v pojavljanju na televiziji. Tako smo za televizijo
posneli večje število dogodkov, med katere sodijo Svečani baletni koncerti, večeri novih baletnih koreografij,
Gaudeamus gala baletni koncerti, Mednarodni gala baletni koncerti in posamezne baletne in dokumentarne televizijske
oddaje. Navkljub pogostemu pojavljanju pa menimo, da je televizijski medij tisti, ki zagotavlja večjo informiranost in
vpogled v baletno umetnost, privablja na »žive« baletne dogodke in izobražuje v najširšem teritorialnem obsegu. Tako
bomo v prihodnjem obdobju iskali načine za še širše sodelovanje z nacionalno televizijo, pogostejše pojavljanje na
ekranih, še vedno pa so v teku dogovari za snemanje dokumentarnega filma o DBUS, ki bo zajemal zgodovino in naše,
skozi leta bogato delovanje doma in v mednarodnem prostoru. Trajnostni učinek: Večja popularizacija DBUS in
slovenske baletne umetnosti, ki temelji na visoki strokovni kvaliteti, arhiviranje dogodkov ter pridobivanje širšega kroga
baletnega občinstva. 18. Vzpostavitev pogojev za slovenski baletni arhiv in iskanje možnosti za vzpostavitev
slovenskega baletnega muzeja: Želeni prispevek: Gledališki listi, številne fotografije, kostumi skozi zgodovino, posnetki
predstav, neprecenljive korespondence nestorja slovenskega baleta Pina Mlakarja z Richardom Straussom, originalni
koreološki zapisi ... so le del bogate dokumentacije, ki se je na področju delovanja baleta v Sloveniji nabirala skozi leta
njegove zgodovine. Analiza je pokazala, da je obsežna dokumentacija, ki obstaja v fizični obliki, »razmetana« po vsej
Sloveniji: nekaj je hrani Slovenski gledališki arhiv, nekaj Arhiv Slovenije, nekaj javna zavoda s področja baletne
umetnosti, nekaj DBUS itd. Menimo, da je skrajni čas za pričetek aktivnosti in vzpostavitev pogojev za hrambo
pomembne dokumentacije iz slovenske baletne zgodovine na enem mestu. Takšen podvig zagotovo predstavlja
večletno delo, vendar pa slovenska baletna umetnost vključuje tudi dokumente, ki so pravo bogastvo v mednarodnih
razsežnostih (npr. Mlakarjeve korespondence s skladateljem Richardom Straussom, koreološki zapisi itd.), zato bi jih
bilo potrebno postaviti na ogled javnosti v okviru baletne muzeja Slovenije, ki bi lahko deloval kot katedra v okviru enega
od slovenskih muzejev. Trajnostni učinek: vzpostavitev dejanskega pregleda nad celotnim dokumentarnim bogastvom
slovenske baletne umetnosti, njegova strokovna hramba na enem mestu in popularizacija slovenske baletne umetnosti
pri splošni javnosti. Zaključek: Brez ozira na posamezna področja slovenske baletne umetnosti, se DBUS vsakemu od
njih posveča skrbno in s polno mero odgovornosti. Najvišja stopnja upoštevanja strokovnih kriterijev zagotavlja visoko
stopnjo kvalitete javnih dogodkov in predstav širom po Sloveniji. Strokovna stališča povezana s problematiko
poskušamo v največji mogoči meri zavzemati na podlagi posvetov z vsemi inštitucijami s področja baleta, na podlagi
temeljnih strokovnih smernic pa določiti njihovo odpravljanje. Tako bo tudi v prihodnje edino vodilo DBUS strokovnost in
trud za boljši jutri slovenske baletne umetnosti, za njeno prepoznavnost doma in v tujini, ter seveda za boljši položaj
slovenskega baletnega umetnika. 4. Predvideni konkretni ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev za vsako leto
mandatnega obdobja: Predvideni ukrepi: Predlog programa DBUS temelji na viziji nadaljnega razvoja v preteklosti



mandatnega obdobja: Predvideni ukrepi: Predlog programa DBUS temelji na viziji nadaljnega razvoja v preteklosti
začetih programov in na novo zastavljenih programih, ki nastajajo kot posledica evalvacije stanja na področju delovanja
DBUS ter celotne baletne umetnosti v Sloveniji ter so skladni s temeljnimi aktivnostmi društva. Skozi vsako posamezno
leto bomo še naprej izvajali evalvacije stanja ter učinkovitosti programov, ter jih skladno z ugotovitvami redno
implemetirali in posodabljali. V vseh letih izvajanja programa bomo še naprej skrbeli in razvijali: - nadaljno zvestobo
baletnega občinstva v širokem teritorialnem obsegu, ki mora izhajati iz zastavljenih visoko kvalitetnih in vsebinsko
zanimivih programov ter sledenju potreb in povpraševanja; - nadaljnji razvoj slovenske baletne umetnosti, ki bo temeljil
na odpravljanju aktualne problematike, na problemskih vprašanj s področja strokovnega delovanja in kadrovskih
usmeritev s poudarkom na uveljavljanju slovenskih baletnih umetnikov, na povezovalnosti inštitucij s področja baletne
umetnosti v Sloveniji ter na mednarodnih povezavah in sodelovanjih. V vsakem posameznem letu bomo skrbno
analizirali izvajanje zastavljenega programa ter vizije DBUS, in sicer na podlagi kazalnikov uspešnosti v preteklem letu,
ter na podlagi potreb po nujnih sistemskih izboljšavah s področja celotne slovenske baletne umetnosti, ki se bodo
pokazale za neobhodne med posameznim letom. Na podlagi in skladnosti le teh bomo posodobili strateški načrt, s
katerim bomo v prihodnjem letu sledili ciljnim umetniškim in strukturnim usmeritvam. Sočasno bomo izdelali akcijski
načrt za doseganje novih ciljev. Tako strateški kot tudi akcijski načrt bosta morala temeljiti na začrtanih namenskih
smernicah za doseganje pričakovanih rezultatov in uspehov z ozirom na pretekle izkušnje, kar bo posledično privedlo do
realizacije pričakovanih rezultatov. Leto 2022: - izvedba programa skladno s prijavami na Ministrstvo za kulturo za leto
2022 – v primeru, da bodo sredstva dodeljena, - sledenje strateškemu načrtu v vseh segmentih, - nadaljevanje
aktivnosti na že uveljavljenem teritorialnem področju Slovenije skozi celo leto, - vključitev vsaj enega novega
slovenskega kraja v katerem bomo v prihodnje izvajali aktivnosti ter mu namenili skrb za kontinuirano prisotnost skozi
naslednja leta, - vključevanje mladih slovenskih profesionalnih in še šolajočih se baletnih plesalcev v projekte DBUS ter
skrb za njihov razvoj, - vključevanje profesionalnih baletnih plesalcev – članov DBUS v projekte DBUS, - realizacija
najmanj 10 baletnih koncertov, - realizacija uprizaritve že nastalih celovečernih baletnih predstav, - realizacija baletnega
dela na glasbo slovenskega skladatelja, ki v baletni obliki še ni bilo realizirano, - realizacija Večera novih baletnih
koreografij na glasbo slovenskih skladateljev, - podelitev nagrad Lydie Wisiakove - podelitev nagrade Pie in Pina
Mlakarja - realizacija predvajanj 8 -10 filmov o baletu (dokumentarne oddaje, posnetki baletnih predstav), - realizacija
mednarodnega baletnega tekmovanja TUTU v Sloveniji, - izvedba Mednarodnega poletnega baletnega seminarja
Dancs-Piran, - aktivnosti spletne slovenske baletne platforme Balet med vrsticami z objavo strokovnih člankov, kritik
baletnih dogodkov, intrvjujev, novice s področja baleta, spletnih intervjujev v živo, - vsaj ena izdaja tiskane revije Balet, -
realizacija naročila novih koreografij in aktivnosti za nadaljnji razvoj mladih slovenskih koreografov, - aktivnosti na
področju urejanja statusnih rešitev upokojevanja baletnih plesalcev, - aktivnosti na področju ustanovitve visokošolskega
študija baleta na nivoju države, - ocena možnosti in aktivnosti za vzpostavitev enotnega slovenskega baletnega arhiva
skladno z oceno možnosti, - izvedba načrtovanih mednarodnih gostovanj ter skrb za dodatna gostovanja v
mednarodnem prostoru, - realizacija prevoda knjižnega dela in izdaja le tega, - sprotne aktivnosti, ki se bodo kot splet
delovanja na področju slovenske baletne umetnosti izkazala za nujne, - izdelava akcijskega načrta za leto 2023 na
podlagi realizacije v letu 2022; - druge aktivnosti, skladne s temeljnim poslanstvom DBUS. Leto 2023: - izvedba
programa skladno s prijavami na Ministrstvo za kulturo za leto 2023 – v primeru, da bodo sredstva dodeljena, - sledenje
strateškemu načrtu v vseh segmentih, - nadaljevanje aktivnosti na že uveljavljenem teritorialnem področju Slovenije
skozi celo leto, - vključitev vsaj enega novega slovenskega kraja v katerem bomo v prihodnje izvajali aktivnosti ter mu
namenili skrb za kontinuirano prisotnost skozi naslednja leta, - vključevanje mladih slovenskih profesionalnih in še
šolajočih se baletnih plesalcev v projekte DBUS ter skrb za njihov razvoj, - vključevanje profesionalnih baletnih plesalcev
– članov DBUS v projekte DBUS, - realizacija najmanj 10 baletnih koncertov, - realizacija uprizaritve že nastalih
celovečernih baletnih predstav, - realizacija baletnega dela po scenariju Katarine Lavš z naslovom Vrata, naročilo nove
glasbene kompozicije, - realizacija Večera novih baletnih koreografij na glasbo slovenskih skladateljev, - realizacija
predvajanj 8 -10 filmov o baletu (dokumentarne oddaje, posnetki baletnih predstav), - podelitev nagrad Lydie Wisiakove
- realizacija mednarodnega tekmovanja koreografskih miniature v Sloveniji, - izvedba Mednarodnega poletnega
baletnega seminarja Dancs-Piran, - aktivnosti spletne slovenske baletne platforme Balet med vrsticami z objavo
strokovnih člankov, kritik baletnih dogodkov, intrvjujev, novice s področja baleta, spletnih intervjujev v živo, - vsaj ena
izdaja tiskane revije Balet, - realizacija naročila novih koreografij in aktivnosti za nadaljnji razvoj mladih slovenskih
koreografov, - aktivnosti na področju urejanja statusnih rešitev upokojevanja baletnih plesalcev, - aktivnosti na področju
ustanovitve visokošolskega študija baleta na nivoju države, - ocena možnosti in aktivnosti za vzpostavitev enotnega
slovenskega baletnega arhiva skladno z oceno možnosti, - izvedba načrtovanih mednarodnih gostovanj ter skrb za
dodatna gostovanja v mednarodnem prostoru, - realizacija prevoda knjižnega dela in izdaja le tega, - sprotne aktivnosti,
ki se bodo kot splet delovanja na področju slovenske baletne umetnosti izkazala za nujne, - izdelava akcijskega načrta
za leto 2024 na podlagi realizacije v letu 2023; - druge aktivnosti, skladne s temeljnim poslanstvom DBUS. Leto 2024: -
izvedba programa skladno s prijavami na Ministrstvo za kulturo za leto 2024 – v primeru, da bodo sredstva dodeljena, -
sledenje strateškemu načrtu v vseh segmentih, - nadaljevanje aktivnosti na že uveljavljenem teritorialnem področju
Slovenije skozi celo leto, - vključitev vsaj enega novega slovenskega kraja v katerem bomo v prihodnje izvajali aktivnosti
ter mu namenili skrb za kontinuirano prisotnost skozi naslednja leta, - vključevanje mladih slovenskih profesionalnih in
še šolajočih se baletnih plesalcev v projekte DBUS ter skrb za njihov razvoj, - vključevanje profesionalnih baletnih
plesalcev – članov DBUS v projekte DBUS, - realizacija najmanj 10 baletnih koncertov, - realizacija uprizaritve že
nastalih celovečernih baletnih predstav, - realizacija novega baletnega dela na slovensko glasbo z naslovom Slovenija
od kod lepote tvoje, - realizacija Večera novih baletnih koreografij na glasbo slovenskih skladateljev, - realizacija
predvajanj 8 -10 filmov o baletu (dokumentarne oddaje, posnetki baletnih predstav), - realizacija mednarodnega
baletnega tekmovanja TUTU v Sloveniji, - izvedba Mednarodnega poletnega baletnega seminarja Dancs-Piran, -
aktivnosti spletne slovenske baletne platforme Balet med vrsticami z objavo strokovnih člankov, kritik baletnih dogodkov,
intrvjujev, novice s področja baleta, spletnih intervjujev v živo, - vsaj ena izdaja tiskane revije Balet, - realizacija naročila
novih koreografij in aktivnosti za nadaljnji razvoj mladih slovenskih koreografov, - podelitev nagrad Lydie Wisiakove -
podelitev nagrade Pie in Pina Mlakarja - aktivnosti na področju urejanja statusnih rešitev upokojevanja baletnih
plesalcev, - aktivnosti na področju ustanovitve visokošolskega študija baleta na nivoju države, - ocena možnosti in
aktivnosti za vzpostavitev enotnega slovenskega baletnega arhiva skladno z oceno možnosti, - izvedba načrtovanih
mednarodnih gostovanj ter skrb za dodatna gostovanja v mednarodnem prostoru, - realizacija prevoda knjižnega dela in
izdaja le tega, - sprotne aktivnosti, ki se bodo kot splet delovanja na področju slovenske baletne umetnosti izkazala za
nujne, - izdelava akcijskega načrta za leto 2025 na podlagi realizacije v letu 2024; - druge aktivnosti, skladne s
temeljnim poslanstvom DBUS. Leto 2025: - izvedba programa skladno s prijavami na Ministrstvo za kulturo za leto 2025
– v primeru, da bodo sredstva dodeljena, - sledenje strateškemu načrtu v vseh segmentih, - nadaljevanje aktivnosti na
že uveljavljenem teritorialnem področju Slovenije skozi celo leto, - vključitev vsaj enega novega slovenskega kraja v



že uveljavljenem teritorialnem področju Slovenije skozi celo leto, - vključitev vsaj enega novega slovenskega kraja v
katerem bomo v prihodnje izvajali aktivnosti ter mu namenili skrb za kontinuirano prisotnost skozi naslednja leta, -
vključevanje mladih slovenskih profesionalnih in še šolajočih se baletnih plesalcev v projekte DBUS ter skrb za njihov
razvoj, - vključevanje profesionalnih baletnih plesalcev – članov DBUS v projekte DBUS, - realizacija najmanj 10
baletnih koncertov, - realizacija uprizaritve že nastalih celovečernih baletnih predstav, - realizacija novega baletnega
dela na glasbo slovenskega skladatelja, - realizacija Večera novih baletnih koreografij na glasbo slovenskih skladateljev,
- realizacija predvajanj 8 -10 filmov o baletu (dokumentarne oddaje, posnetki baletnih predstav), - podelitev nagrad Lydie
Wisiakove - realizacija mednarodnega tekmovanja koreografskih miniatur v Sloveniji, - izvedba Mednarodnega
poletnega baletnega seminarja Dancs-Piran, - aktivnosti spletne slovenske baletne platforme Balet med vrsticami z
objavo strokovnih člankov, kritik baletnih dogodkov, intrvjujev, novice s področja baleta, spletnih intervjujev v živo, - vsaj
ena izdaja tiskane revije Balet, - realizacija naročila novih koreografij in aktivnosti za nadaljnji razvoj mladih slovenskih
koreografov, - aktivnosti na področju urejanja statusnih rešitev upokojevanja baletnih plesalcev, - aktivnosti na področju
ustanovitve visokošolskega študija baleta na nivoju države, - ocena možnosti in aktivnosti za vzpostavitev enotnega
slovenskega baletnega arhiva skladno z oceno možnosti, - izvedba načrtovanih mednarodnih gostovanj ter skrb za
dodatna gostovanja v mednarodnem prostoru, - realizacija prevoda knjižnega dela in izdaja le tega, - sprotne aktivnosti,
ki se bodo kot splet delovanja na področju slovenske baletne umetnosti izkazala za nujne, - evalvacija realizacije
delovanja DBUS v obdobju 1.1.2022 – 31.12.2025; - druge aktivnosti, skladne s temeljnim poslanstvom DBUS. Kazalniki
DBUS v obdobju 1.1.2022 – 31.12.2025: Tip kazalnika: Kazalnik: Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Leto 2025 Organi
DBUS: Število zaposlenih 1 (+1) 2 2 3 Število – izvršni odbor 9 (+2) 9 (+2) 9 (+2) 9 (+2) Število – nadzorni odbor 3 3 3 3
Število - disciplinska komisija 2 2 2 2 Komisije za nagrade DBUS: Strokovna komisija za podeljevanje nagrad Lydie
Wisakove 7 7 7 7 Strokovna komisija za podeljevanje nagrad Pie in Pina Mlakarja 7 7 7 7 Operativni odbori DBUS:
Odbor za izboljševanje statusa baletnega šolstva 7 7 7 7 Odbor za ureditev slovenskega baletnega arhiva 3 3 3 3 Akcije
za izboljšanje statusa baletnih umetnikov v Sloveniji Status poklicnega in polnega upokojevanja baletnih plesalcev 1 (do
uresničitve) 1 (do uresničitve) 1 (do uresničitve) 1 (do uresničitve) Zagotovitev sredstev v steber dodatnega
pokojninskega zavarovanja za pretekla leta baletnim plesalcem, ki sodelujejo z nacionalnimi baletnimi ansambli 1 (do
uresničitve) 1 (do uresničitve) 1 (do uresničitve) 1 (do uresničitve) Akcije za izboljšanje statusa samozaposlenih v kulturi
– izenačitev ugodnosti z redno zaposlenimi baletnimi plesalci 1 (do uresničitve) 1 (do uresničitve) 1 (do uresničitve) 1
(do uresničitve) Ustanovitev akademskega študija za baletne plesalce in pedagoge baleta 1 (do uresničitve) 1 (do
uresničitve) 1 (do uresničitve) 1 (do uresničitve) Večja povezanost nacionalnih baletno-izobraževalnih inštitucij z
nacionalnima baletnima ansambloma 1 (do uresničitve) 1 (do uresničitve) 1 (do uresničitve) 1 (do uresničitve) Ureditev
smiselne sistemizacije delovnih mest v nacionalnih baletnih ansamblih 1 (do uresničitve) 1 (do uresničitve) 1 (do
uresničitve) 1 (do uresničitve) Ureditev sistema prekvalifikacij baletnih plesalcev (za tiste, ki bi to želeli) 1 (do uresničitve)
1 (do uresničitve) 1 (do uresničitve) 1 (do uresničitve) Ureditev možnosti prerazposreditev baletnih plesalcev, ki to želijo
na druga delovna mesta ob predpostavki, da v primeru razporeditve najmanj ohranijo višino dohodka 1 (do uresničitve)
1 (do uresničitve) 1 (do uresničitve) 1 (do uresničitve) Program v primeru pridobitev finančnih sredstev za obdobje 2022
- 2025 Programski sklopi 6: Produkcija in postprodukcija Organizacija glasbenih festivalov in koncertih ciklov
Mednarodno sodelovanje in promocija Glasbeno založništvo Naročila novih izvirnih slovenskih glasbenih del in
koreografij Podporni programi Datum: 18.3.2021 Kandidat za predsednika DBUS v obdobju 1.1.2022 – 31.12.2025:
Tomaž Rode

34. Predlog strateškega načrta lahko tudi pripnete, namesto da vnašate besedilo v zgornje okno.
Predlog-strateskega-nacrta-DBUS-2022-2025.pdf

35. 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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