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ZAPISNIK O AVDICIJI ZA SPREJEM BALETNIH PLESALCEV V BALETNI ANSAMBEL  

MLADI SLOVENSKI BALET 
 

Avdicija za sprejem v baletni ansambel Mladi slovenski balet je potekala v Mariboru 

in Ljubljani. Izmed štirinajst prijavljenih kandidatov, ki so na avdiciji opravljali baletni 

trening – vaje pri drogu in sredina ter vaje na konicah prstov za dekleta in skoke za 

fante, je avdicijska komisija v sestavi: 

1. Tomaž Rode 

2. Edward Clug  

3. Sanja Nešković Peršin 

4. Maruša Vidmar 

5. Alenka Ribič  

 

sprejela sklep, da se v delovno razmerje v baletni ansambel Mladi slovenski balet 

sprejmejo naslednji kandidati, ki so pri opravljanju avdicije izkazali boljše kvalitete v 

tehničnem in umetniškem znanju ter za njih meni, da imajo kvalitete in sposobnosti 

za nadaljnji plesni razvoj na področju profesionalne baletne kariere: 

 

1. Alena Medič 

2. Mateja Železnik 

3. Metka Beguš 

4. Gabriela Mede 

5. Lara Flegar 

6. Nika Lipolt 

7. Filip Jurič 

8. Aleks Theo Šišernik. 

  

Avdicijska komisija je z vsakim od izbranih kandidatov opravila razgovor. Vsi izbrani 

kandidati, razen Nike Lipolt, ki je kot razlog zavrnitve navedla možnost nadaljnjega 

šolanja v tujini, so sprejeli delovno mesto v baletnem ansamblu Mladi slovenski balet. 

Lara Flegar je avdicijsko komisijo obvestila, da se trenutno šola na Madžarski plesni 

akademiji, kjer baletno šolanje končuje s koncem meseca junija, zato naproša 

delodajalca in avdicijsko komisijo, da jo zaposli s 1.7.2014 in ne s 1.6.2014.  

Filip Jurič je avdicijsko komisijo obvestil, da se trenutno še šola na Konservatoriju za 

glasbo in balet Maribor, kjer s koncem meseca junija 2014 končuje baletno šolanje in 

umetniško gimnazijo. Ker mora v mesecu juniju opraviti maturo iz baleta in umetniške 

gimnazije, delodajalca in avdicijsko komisijo zaprosi, da ga zaposli s 1.7.2014.  
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Avdicijska komisija obravnava obvestila in prošnje Nike Lipolt, Lare Flegar in Filipa 

Juriča ter sprejme naslednji 

 

Končni sklep avdicijske komisije: 

Z ozirom, da je število delovnih mest v Mladem slovenskem baletu osem, je 

avdicijska komisija sprejela sklep, da se namesto Nike Lipolt zaposli Uroš Škaper.  

Z ozirom, da gre tako v primeru Lare Flegar kot v primeru Filipa Juriča za izredno 

kvalitetna, sposobna in talentirana slovenska baletna plesalca, ki sta pri opravljanju 

avdicije pokazala tudi kvalitete za poglobitev individualnega tehničnega in 

umetniškega razvoja, se obema baletnima plesalcema omogoči dokončanje 

baletnega šolanja ter se ju zaposli po uspešno opravljenih zaključnih izpitih oziroma 

maturi, in sicer s 1.7.2014. 

 

V baletni ansambel Mladi slovenski balet se na podlagi opravljanja avdicije sprejmejo 

naslednji slovenski baletni plesalci: 

1. Alena Medič s 1.6.2014 

2. Mateja Železnik s 1.6.2014 

3. Metka Beguš s 1.6.2014 

4. Gabriela Mede s 1.6.2014 

5. Lara Flegar s 1.7.2014 

6. Filip Jurič s 1.7.2014 

7. Aleks Theo Šišernik s 1.6.2014 

8. Uroš Škaper s 1.6.2014. 

 

 

Ljubljana, Maribor: 31.5.2014 

 

 

Za avdicijsko komisijo              

Tomaž Rode, predsednik DBUS 

 

 

 

 

 


