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O DBUS 
Kratek opis razvoja DBUS   
DBUS je bil ustanovljen kmalu po 2. svetovni vojni, tedaj še v okviru tedanje Jugoslavije. Od samega začetka 
delovanja odločujeoče vpliva na delo in življenje nadaljnjih generacij baletnih umetnikov. Med drugim je v 
politični ureditvi nekdanje države utemeljilo in izposlovalo sklep o priznanju benificirane delovne dobe baletnih 
plesalcev.  
V kasnejših letih je delovanje društva počasi zamiralo in bolj ali manj vegetiralo, dokler se leta 2000 ni dogodil 
preobrat in je DBUS ponovno oživljeno pričelo s polnim delovanjem, ki kulminira v sedanjem času, ko je DBUS 
postalo prepoznavni pravni subjekt naše družbe, enakovreden sogovornik organov vodenja in upravljanja in 
pomemben promotor baletne umetnosti, še posebaj domače, slovenske. 

 
Predstavitev DBUS    
Društvo baletnih umetnikov Slovenije (DBUS) je edino društvo s področja profesionalne baletne umetnosti na 
slovenskem. Društvo je leta 2019 pridobilo status NVO v javnem interesu. Združuje preko 300 članov, med 
katerimi je 40% redno zaposlenih baletnih plesalcev. Koncem maja 2003 je novoizvoljeno vodstvo z analizo stanja 
ugotovilo, da je ob poplavi vsakršnega plesa v Sloveniji baletna umetnost, zaprta v kletki naših dveh operno-
baletnih hiš in majhnim številom ponovljenih predstav postala enklava za relativno majhno število gledalcev – 
ljubiteljev. Dokaj nedostojna pozicija z ozirom na 400 letno tradicijo baletne umetnosti, do katere čutimo polno 
odgovornost. Sledil je sklep: odločno, zahtevno in s profesionalno kvaliteto v širši kulturni prostor. Od tedaj dalje 
se je društvo s svojimi dogodki plasiralo v širši slovenski kulturni proctor, program pa je bil vse do leta 2009 
omejen na programe baletnih koncertov, večerov novih baletnih koreografij na slovensko glasbo, na izdajo 
publikacije Balet ter na podeljevanje strokovnih nagrad. 
Dejanski razcvet v delovanju DBUS se je zgodil leta 2009, ko je društvo v vseslovenskem kulturnem prostoru 
postajalo vse bolj prepoznavno. Sledilo je povečanje števila izvedb dotedanjih dogodkov, zaradi vse večjega 
povpraševanja pa so se rojevali novi programski sklopi, od katerih si je večina do danes močno utrdila prepoznavno 
pozicijo v delovanju DBUS.  

 
Organi DBUS  
Levji delež delovanja DBUS nosi Izvršni odbor, ki ga vodi predsednik, s tem da je najvišji odbor društva letni 
Občni zbor članov, ki vsaka štiri leta izvede volitve v vse svoje organe. DBUS ima še Nadzorni odbor, ki 
kontinuirano pregleduje in nadzira finančno poslovanje, Disciplinsko komisijo ter Komisiji za nagrade in priznanja 
(Komisija za nagrade Lydie Wisiakove & Komisija za nagrade Pie in Pina Mlakarja).   

 
Kratek pregled dejavnosti DBUS 
Po ponovnem zagonu leta 2000 je društvo, zavedajoč se neprijaznega položaja baletne umetnosti v našem 
kulturnem prostoru, pričelo z vse intenzivnejšim delovanjem. V skladu s stoletno tradicijo baletne in z njo 
povezane glasbene ustvarjalnosti na slovenskem smo se intenzivno pričeli povezovati z Društvom slovenskih 
skladateljev, Glasbeno mladino Slovenije, kulturnimi ustanovami in društvi ter posamezniki z baletnega, plesnega, 
glasbenega in drugih področij, predvsem pa z obema javnima zavodoma, v katerih delujeta slovenska 
profesionalna baletna ansambla, SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor. 
V skrbi za desetletja popolnoma zanemarjeno področje vzgoje mladih koreografskih moči smo pričeli z 
vsakoletnimi Gala večeri novih baletnih koreografij na slovensko glasbo, ki so bili vse do leta 2014 med 
gledalci izjemno priljubljena baletna prireditev. Čeprav so v tem času večeri novih baletnih koreografij rodili vsaj 
tri danes prepoznavna imena slovenskih koreografov (Edward Clug, Valentina Turcu, Tanja Pavlič), smo leta 2014 
s skrbno analizo prišli do spoznanja, da program ne izpolnjuje svojih pričakovanj, da se mladi koreografi zaradi 
pomanjkanja časa vse manj poglabljajo v nastajanje novih del, in da pravzaprav večera, ki v svojem procesu 
nastajanja, za katerega so odgovorni mladi koreografi sami, ne upošteva vsesplošno veljavnih strokovnih 
standardov, na enak način v prihodnje nima smisla vzdrževati. Preoblikovanje programa, ki je bistven za razvoj 
novih domačih koreografskih potencialov, je rodilo Slovensko tekmovanje koreografskih miniatur.  
Tekmovanje koreografskih miniatur smo prvič realizirali junija leta 2014, ko smo dotedanjo prakso razpisov za 
sodelovanje v programu Večera novih baletnih koreografij na slovensko glasbo spremenili v izbor najboljših 
koreografij, nagrajenih v okviru Slovenskega tekmovanja koreografskih miniatur. Namen je bil jasen: brez 
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predhodne ugotovitve o ustreznosti in strokovnosti posameznega novega koreografskega dela, sodelovanje na 
Večeru novih baletnih koreografij na slovensko glasbo ne bo več mogoče. Samo tekmovanje je do danes v celoti 
upravičilo svoj namen, hkrati pa žal zaradi zahtevanih strokovnih kriterijev in močne konkurence iz leta v leto 
privabljajo manj udeležencev. Tako se je program Večerov novih koreografij iz nekdanjih deset in več koreografij 
zožil na največ tri nove koreografije. Tekmovanje smo realizirali tudi v letih 2016, 2017, 2018 in 2019. 
S tradicionalnimi Baletnimi koncerti za odrasle in otroke širom Slovenije vse pogosteje oživljamo prakso 
vzpodbujanja ljubezni do baletne umetnosti tako pri starejši kot mlajši populaciji, še posebej, ker koncerte 
nemalokrat spremlja strokovna razlaga. Programi baletnih koncertov so stilno raznovrstni ter vselej sestavljeni iz 
del iz najrazličnejših obdobij razvoja baletne in tudi plesne umetnosti, tako da v poplavi odlomkov iz klasičnih in 
romantičnih in sodobnejših baletov ter sodobnih koreografij predvsem slovenskih avtorjev, ki navdušujejo s svojo 
izvirnostjo, zagotovo vsakdo najde nekaj sebi primernega in zanimivega. Do leta 2010 smo v številnih slovenskih 
krajih izvedbe baletnih koncertov izčrpali do mere, ko smo morali iz leta v leto bolj zahtevnemu občinstvu ponuditi 
nekaj več. Sledila je odločitev o realizaciji celovečernih baletnih predstav.  
S celovečernimi baletnimi predstavami je društvo močno razširilo ponudbo svojih programov, z njimi pa 
občinstvu, predvsem tistemu, vajenemu baletnih koncertov, naposled le ponudili nekaj več, nekaj bolj zanimivega. 
Ob dejstvu, da se mariskdo, ki prebiva v krajih, oddaljenih od slovenskih baletnih središč, Maribora in Ljubljane, 
nikoli ne odloči za ogled baletne predstave v izvedbi nacionalnih baletnih ansamblov, ki s svojimi scensko 
zahtevnimi in dragimi predstavami tudi sicer malokrat gostujeta po manjših slovenskih krajih, celovečerne baletne 
predstave DBUS danes pomenijo še toliko bolj zanimivo in pestro ponudbo svojih programov. Tako od leta 2010 
v Slovenski kulturni prostor društvo »ponese« iz leta v leto več celovečernih baletnih predstav, po dolžini 
primernih tako za ljubitelje kot tudi za tiste, ki so se z baletno umetnostjo šele pričeli spoznavati. Scensko so 
predstave vselej oblikovane tako, da se lahko vmestijo na vsako prizorišče.  Tako so do danes nastale celovečerne 
baletne predstave, za najmlajše Navihanka, Babica in lonec pravljic ter Ratatouille, za starejše in zahtevnejše pa 
Carmen, Božični večer, Dama s kamelijami, Romeo in Julija ter Giselle, iz ponudbe slovenskih ustvarjalcev pa 
Prevaljska legenda in Zgodbe z Venere in Marsa Klavdije Sovre, Slika na razstavi Gaja Žmavca, Guajira Ane 
Pandur, Duet 12 Rosane Hribar in Gregorja Luštka, Tristan in Izolda Iva Kosija ter Kajn in Abel Vlasta Dedoviča 
V programih seznanjanja z baletno umetnostjo pomembno vlogo igrajo Učne ure o baletu za otroke vzgojno-
varstvenih zavodov, učence osnovnih in dijake srednjih šol. Z njimi o baletni umetnosti informiramo in animiramo 
mlado populacijo v njihovem zgodnjem življenjskem obdobju in tako povečujemo možnosti za njihov razvoj v 
smeri bodisi baletnih umetnikov, bodisi naših bodočih gledalcev ali samo ljubiteljev. Do leta 2015 smo Učne ure 
o baletu uprizarjali na zainteresiranih šolah, v bolnicah, v vrtcih …, po letu 2015 pa smo jih v želji, da mladim na 
najboljši način pričaramo žar baletne umetnosti, pričeli uprizarjati tudi na gledaliških, marsikdaj tudi kot 
spremljavo našim celovečernim baletnim dogodkom. 
Od leta 1997 vsako leto podeljujemo Strokovne nagrade za življenjsko delo ter za posebne dosežke na področju 
baletne umetnosti, poimenovane po baletni plesalki in pedagoginji Lydiji Wisiakovi, od leta 2007 pa vsako tretje 
leto tudi strokovno nagrado Pie in Pina Mlakarja, za izredne dosežke na področju baletne koreografije. Obe nagradi 
predstavljata najvišje strokovno priznanje s področja baletne umetnosti pri nas. Podeljujemo jih v okviru 
vsakoletnih Svečanih baletnih koncertov. Strokovni komisiji za podeljevanje tako ene kot druge nagrade so sprva 
sestavljali le priznani baletni umetniki in hkrati člani Društva baletnih umetnikov Slovenije, z namenom boljšega 
povezovanja in sodelovanja z baletnima ansambloma v Ljubljani in Mariboru pa smo leta 2013 podpisali 
sporazum, na podlagi katerega svoje predstavnike v komisijah poleg DBUS imenujeta tudi SNG Opera in balet 
Ljubljana ter SNG Maribor. 
Izrednega pomena danes predstavljajo programi mednarodnega sodelovanja, ki smo jih pričeli intenzivno 
razvijati leta 2010. Mednarodni gala baletni koncerti združujejo ustvarjalne moči priznanih domačih in tujih 
baletnih umetnikov ter izkazujejo neizmerno umetniško in tehnično raven slovenskega baleta ter njega 
prepoznavnost v mnogih tujih profesionalnih baletnih krogih, sočasno pa odpirajo tudi prodor slovenskih baletnih 
umetnikov na mednarodna prizorišča. Ob analizi slovenskega baletnega šolstva ter zaskrbljujoči predpostavki, da 
ta iz leta v leto izobrazi manj dejansko usposobljenih mladih baletnih plesalcev, da je v slovenskih baletnih 
ansamblih iz leta v leto manj domačih baletnih plesalcev, saj ansambla vse bolj posegata po kvalitetnih tujih 
plesalcih, smo uvedli Gaudeamus gala baletni večer, v več njih pa naše mlade baletne plesalke in plesalce 
postavili ob bok plesalkam in plesalcem iz priznanih tujih baletnih šol in akademij v upanju, da se odgovorni 
naposled le zazrejo v mizarnost sistema slovenskega baletnega izobraževanja. Posebno mesto v mednarodnem 
sodelovanju zasedajo razne povezave in izmenjave s tujimi baletnimi inštitucijami, razstave o slovenskem baletu 
v tujini ter sodelovanja na tujih gala baletnih koncertih. Redno sodelujemo z Madžarsko baletno univerzo v 
izmenjavi baletnih predstav ter uvrščanjem mladih plesalcev na baletne siminarje pri nas in na Madžarskem, ter z 
Baletno akademijo Dunajske državne opere, v tujini pa izvajamo vse več predavanj o slovenskem baletu. 
V avgustu 2014 smo v želji, da predvsem domačim mladim baletnim plesalcem omogočimo delo z mednarodno 
priznanimi baletnimi pedagogi ter profesionalnim baletnim plesalcem ohranjanje plesne forme v času dopusta, 
prvič organizirali Mednarodni poletni baletni seminar DANCS-PIRAN. Od tedaj dalje ga organiziramo 
vsakoletno, obisk je iz leta v leto večji. Seminar vključuje tako delavnice za starejše – profesionalne baletne 
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plesalce in za plesalce, ki so pred vrati vstopa na pot profesionalne baletne umetnosti, kot delavnice za mlajše 
baletne plesalke in plesalce, učence nižjih baletnih šol. Z namenom zagotovitve delovanja profesionalnih baletnih 
plesalcev in mladih, še šolajočih se baletnih plesalcev v času počitnic in dopustov, le te od leta 2016 vključujemo 
tudi v baletne predstave, ki jih DBUS izvaja v okviru Poletnega festivala Piran, v zameno pa izbranim mladim 
baletnim plesalcem in zainteresiranim profesionalnim baletnim plesalcem podarimo udejstvovanje na 
Mednarodnem poletnem baletnem seminarju Dancs-Piran. 
Istega leta smo na pobudo DBUS v sodelovanju s piranskimi kulturnimi organizacijami, Občino Piran in 
Avditorijem Portorož ob podpori Ministrstva za kulturo prvič organizirali Poletni festival Piran, ki je v svojem 
14 dnevnem trajanju ob nekaterih glasbenih dogodkih postavil na ogled vrsto baletnih dogodkov, od koncertov do 
celovečernih baletnih predstav. Poletni festival Piran je v enakem obsegu potekal tudi v letih 2015, 2016, 2017 in 
2018, v letu 2019 pa se je z novim, za kulturo nerazumevajočim vodstvom Občine Piran skrčil na vsega skupaj pet 
dnevni festival.      
V želji, da svoje aktivnosti usmerimo tudi v razvoj mladih slovenskih baletnih plesalcev, smo leta 2010 v okviru 
DBUS ustanovili skupino mladih talentiranih baletnih plesalcev, ki zaradi popolnjenosti profesionalnih 
baletnih ansamblov niso dobili zaposlitve. Skupina je aktivno delovala do leta 2013 in v tem času poleg krajših 
baletnih točk, vključenih v baletne koncerte, uprizorila še otroški balet Navihanka ter balet Voznica v koreografiji 
Vlasta Dedoviča.  
V sredini leta 2014 se je društvo prijavilo in bilo izbrano na razpisu Evropskih socialnih skladov – Karierne 
perspektive II - Mladi slovenski balet, v katerem do konca leta 2015 delovalo 12 baletnih plesalk in plesalcev. Z 
ozirom, da so kasnejši razpisi narekovali precejšnjo lastno udeležbo finančnih sredstev za zaposlene, ki je nismo 
mogli zagotoviti, je po koncu leta 2015 Mladi slovenski balet prenehal z delovanjem, v DBUS pa navkljub skromni 
finančni situaciji mladim plesalcem po najboljših močeh tudi naprej nudimo nove možnosti razvoja.  
Svoje delovanje usmerjamo tudi v baletna tekmovanja, ki nakazujejo na aktualni nivo kvalitete slovenskega 
baletnega Sistema od nivoja izobraževanja do nivoja kvalitete mladih generacij profesionalnih domačih baletnih 
plesalcev. Leta 2010 smo se z namenom, da dotedaj edino slovensko baletno tekmovanje BALTEK, ki poteka v 
okviru TEMSIG »obogatimo« xzveč kategorijami, tudi takšnimi za baletne šole z osnovnim učnim programom, 
ter da vzostavimo tekmovanje po sistemu »fer play«, pridružili organizaciji le tega. Uvedli smo mednarodno žirijo, 
ki ni bila sestavljena iz učiteljev, ki na tekmovanju ocenjujejo lastne učence. Odpor do takšnega načina je bil velik, 
še posebej zato, ker učitelji, katerih učenci so v preteklih letih pobirali najvišje nagrade, v letu 2010 niso zasedli 
pričakovanih uvrstitev. Sledila je analiza in odločitev za organizacijo novega slovenskega baletnega tekmovanja 
TUTU. Tako smo v DBUS v letu 2016 na željo večjega števila slovenskih baletnih šol izvedli 1. slovensko baletno 
tekmovanje TUTU, ki je konkuriralo državnemu baletnemu tekmovanju Temsig, ki še danes ne nudi vsem 
učencem slovenskih baletnih šol enakih možnosti. Tekmovanje TUTU se od leta 2016 izvaja vsakoletno. 
Leta 2003 smo dotedanje glasilo “Društvene novice” preoblikovali in preimenovali v oblikovno in vsebinsko 
močno izboljšano in obogateno strokovno revijo Balet, ki je do danes postala hipno prepoznavna. V želji po 
čimboljši informiranosti ne le baletne, pač pa splošne javnosti o baletnem in plesnem dogajanju v Sloveniji smo 
naklado dvignili za 1000%, letno pa izdali tudi po dve ediciji, ki sta vključevali celotno aktualno dogajanje na 
področju baletne umetnosti doma. Strokovno revijo Balet smo pričeli plasirati v vse pore naše družbe. V času 
zadnje finančne krize, ki je nastopila leta 2009, nas je nižje financiranje ter višanje stroškov prisililo, da smo 
postopoma lahko izdajali zgolj po eno tiskano edicijo revije, še posebej tudi zato, ker je njen vsebinski obseg 
naraščal iz leta v leto. Tako se je, čeprav proti volji vodstva društva, aktualna informiranost predvsem splošne 
javnosti omejila na zgolj enkrat letno v pregledu preteklega dogajanja. Sledilo je vprašanje: “Kako naprej?”, še 
posebej, če želimo slediti trendu neprestanega informiranja javnosti o aktualnem dogajanju na področju baleta, ob 
tem pa informiranje ni zgolj v namen obveščanja, pač pa tudi in predvsem v namen promocije slovenske baletne 
umetnosti, s katero širimo krog za balet zainteresirane javnosti. Rešitev smo našli v tem, da smo stroške realizacije 
revij omejili in revijo pričeli oblikovati sami, za kontinuirano obveščanje pa pričeli uporabljati digitalin medij. 
Tako je leta 2018 izšlo šest digitalnih edicij revije Balet.si, dostopne na spletni strani DBUS (www.dbus.si), leto 
za tem pa je bila vzostavljena spletna platforma z imenom Baletni portal – Balet med vrsticami 
(www.baletniportal.si), na kateri redno objavljamo aktualno dogajanje na področju baletne umetnosti, baletne 
kritike izpod peres strokovnjakov, strokovne članke, vpogled v vse baletne in plesne predstave na domačih tleh, 
novice in še mnogo več. Novi spletni strani se je že v prvem letu delovanja pridružilo več kot 1000 rednih sledilcev, 
število pa iz meseca v mesec narašča. 
 
Izrednega pomena predstavlja tudi kontinuirano povezovanje in sodelovanje s televizijskim medijem, konkretno z 
Uredništvom za resno glasbo in balet TVS, ki našo dostopnost najširšemu krogu zainteresiranih v Sloveniji in 
zamejstvu množi v deset-tisoče … Do danes smo za Televizijo Slovenija posneli večino Večerov novih baletnih 
koreografij na slovensko glasbo, nekaj Svečanih baletnih koncertov, pet Mednarodnih baletnih koncertov ter dva 
Gaudeamus gala baletna večera, že več let s skupnimi močmi sodelujemo pri mednarodnem projektu Mladi plesalci 
Evrovizije, aktivno pa smo sodelovali tudi pri oblikovanju dokumentarne oddaje Po sledeh slovenskega baleta, 
katere premiera je bila v letu 2019 ob 100-letnici slovenskega poklicnega baleta.  
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Z namenom boljše informiranosti smo v letu 2019 uvedli novo spletno platformo Baletni portal – Balet.si & Balet 
med vrsticami, ki danes zapolnjuje vrzel deficitnih področij kot so realna baletna kritika, strokovni članki ter 
intervjuji.  
DBUS je danes v vseslovenskem kakor tudi v mednarodnem prostoru poznana in uveljavljena inštitucija. Je tista 
izmed vseh slovenskih baletnih inštitucij, ki kontinuirano širi poznavanje slovenske baletne umetnosti ter baletne 
umetnosti na sploh na celotnem teritoriju Slovenije, tako v večjih kot manjših krajih, tistih, v katere baletna 
umetnost sicer ne bi “zašla”.  
Čeprav se je DBUS do leta 2010 s svojimi dogodki pojavljajo v nekaterih slovenskih krajih ter prav tako delovalo 
na področju urejanja razmer v baletni umetnosti, pa je razcvet začelo doživljati leta 2010, ko je močno povečalo 
svojo produkcijo ter skladno s strateškim načrtom začelo s široko paleto različnih dejavnosti ter uprizarjanja 
dogodkov širom po Sloveniji.  
V vseslovenskem prostoru je tedaj prodrlo predvsem z baletnimi koncerti, učnimi urami o baletu in z Večeri novih 
baletnih koreografij na slovensko glasbo. Mednrodni preboj je DBUS pričelo doživljati leta 2010 z uvedbo sprva 
mednarodnega Gaudeamus gala baletnega koncerta, pa kasneje Mednarodnega baletnega koncerta, na podlagi 
katerih je pričelo dobivati ponudbe iz tujine. Žal nam je skromni proračun onemogočal, da bi realizirali vsa 
gostovanja, zato smo se s tehtnim premislekom odločili za tista, v katerih smo prepoznali tiste prednosti, ki bi nam 
lahko pomagale pri urejanju razmer s področja baletne umetnosti doma. Tako smo navezali tesne stike in 
sodelovanje z Madžarsko baletno akademijo iz Budimpešte, Akademijo Dunajske državne opere, z Zdrženjem 
baletnih umetnikov Avstrije, Združenjem baletnih umetnikov Srbije, ArtEz-om iz Nizozemske itd.  
Že pred koncem leta 2013, ko smo baletne koncerte uprizarjali širom po Sloveniji, se je vse bolj pričelo pojavljati 
povpraševanje po celovečernih predstavah, saj vodstva kulturnih domov niso želela iz leta v leto ponujati na ogled 
zgolj baletnih koncertov. Razumljiva repertoarna politika, ki je v težnji po rasti trenda baletne umetnosti v 
posameznih slovenskih krajih sledila želji po širši in bogatejši baletni ponudbi. V DBUS smo v sredini leta 2013 
realizirali stanje in prišli do zaključka, da bi bila uvrstitev celovečernih baletnih predstav potrebna in celo nujna, 
če želimo nadaljevati z vzgojo občinstva izven baletnih središč in obdržati “zgrajen” krog gledalcev. Sledil je nov 
strateški načrt za obdobje od leta 2014 ter zatem od leta 2018 dalje.      
Seveda sprejemamo tudi izzive projektov, v katerih smo zaželjeni, ki se pojavijo med letom in niso v naših letnih 
programih. Aktivni smo v naporih za izboljšanje položaja baletnih umetnikov, ki so zaradi specifike svojega dela 
včasih neprimerljivi z delavci v drugih poklicih, ki jih oblikovalci zakonov iz administrativnih krogov ne morejo 
poznati in zato ne razumeti. Vedno smo na razpolago tudi za informacije, pomoč, nasvete in priporočila našim 
članom in vsem zainteresiranim. 
 
 
REFERENCE 
DBUS: 

- je krovna organizacija s področja baletne umetnosti v Sloveniji; 
- dokaz strokovne podkovanosti društva so doseženi uspehi na področju baleta – uprizarjanju dogodkov in 

sodelovanju v raznih organih;  
- uveljavlja pomen slovenskega baleta v vseslovenskem in mednarodnem prostoru; 
- skrbi za dvig strokovne ravni in usposobljenosti baletnih plesalcev, koreografov in baletnih pedagogov v 

Sloveniji; 
- je izredno iskana organizacija za izvedbo baletni predstav in drugih baletnih dogodkov, o čemer priča 

številčnost izvedenih dogodkov; 
- svoje dejavnosti izvaja na širokem teritorialnem področju Slovenije in v tujini; 
- kontinuirano vabijo s svojimi bodisi celovečernimi, bodisi krajšimi deli k sodelovanju na pomembnih 

praznikih kot sta Kulturni praznik in Dan samostojnosti in neodvisnosti;  
- je glavni pobudnik pristopov k reševanju peročih problemov na področju baletne umetnosti v Sloveniji, 

statusa baletnih plesalcev v Sloveniji, izboljšav na področju baletnega izobraževanja in ureditve statusa 
brezposlenih baletnih plesalcev; 

- sodeluje z javnimi zavodi SNG Opera in balet Ljubljana, SNG Maribor, Cankarjev dom, TVS in drugimi; 
- sodeluje z Ministrstvom za kulturo, Zavodom za izobraževanje RS, MOL, Občino Piran ter drugimi; 
- je glavni pobudnik ustanovitve Slovenskega baletno razvojnega sveta, ki deluje v okviru Ministrstva za 

kulturo, vključuje pa predstavnike iz vseh slovenskih organizacij in Ministrstva za kulturo ter Ministrstva 
za izobraževanje in šport; 

- je glavni skrbnik za razvoj mladih slovenskih baletnih plesalcev; 
- je glavni promotor baletne umetnosti v vseslovenskem obsegu; 
- podpira nastanek in izdaja strokovno literature s področja baletne umetnosti v Sloveniji; 
- sodeluje s sorodnimi in drugimi organizacijami s področja baletne umetnosti v tujini; 
- prireja konference, okrogle mize in seminarje s področja baletne umetnosti; 
- organizira baletna tekmovanja; 
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- za televizijo je posnel številne baletne dogodke; 
- izdaja edino strokovno revijo s področja baletne umetnosti v Sloveniji; 
- sodeluje v mednarodnih žirijah; 
- k sodelovanju vabi mednarodne organizacije in strokovnjake s področja baletne umetnosti; 
- je pobudnik in organizator številnih mednarodnih dogodkov (Gaudeamus gala, Mednarodni gala); 
- je pobudnik in organizator Poletnega festival Piran; 
- povezuje inštitucije in umetnike iz drugih glasbenih področij; 
- je ustanovitelj in izvajalec prvega mednarodnega baletnega seminarja pri nas – Dancs-Piran; 
- je ustanovitelj in organizator prvega baletnega tekmovanja pri nas, ki daje možnosti vsem s področja 

baletne umetnosti; 
- je nosilec spletne platforme Baletniportal.si 

 
 
 
 
PROGRAMSKO POROČILO DBUS ZA LETO 2019 
 
Društvo baletnih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju DBUS) je v letu 2019 izvajalo: 

a. program v okviru programov DBUS iz naslova JPR-PROG-2018-2021 
b. program v okviru programov DBUS iz naslova dodatnih projektov oz. projektov, ki se izkažejo izvedbeno 

nujni tekom tekočega eta. 
 
Delo Društva baletnih umetnikov Slovenije je iz naslova JPR-PROG-2018-2021 v letu 2019 potekalo skladno s 
pogodbo, sklenjeno z Ministrstvom za kulturo in usklajenim programom, v katerem je realiziralo že v letu 2018 
načrtovan Gala baletni koncert 100 – skozi 100 letno zgodovino slovenske baletne koreografije, dodalo dve dodatni 
baletni produkciji povodom praznovanja 100-letnice slovenskega baleta (Kajn in Abel, Tristan in Izolda), 
spremenilo naslov dveh predstavv (Navihanka s predstavo La fontainove basni in Veronika Deseniška s predstavo 
Giselle), izdajo knjige 100-let slovenskega poklicnega baleta pa smo morali prestaviti na kasnejši čas, in sicer zato, 
ker avtorici knjige, Danici Dolinar ni uspelo dokončati tekstov. Na splošno smo že tako ambiciozen program v 
letu 2019 po obsegu močno povečali, in sicer predvsem zato, ker smo želeli na najboljši način proslaviti 100-
letnico slovenskega poklicnega baleta. 
 
O spremembah smo obvestili skrbnika na Ministrstvu za kulturo, g. Primoža Kristana in zanje dobili soglasje.  
 
V praznovanju 100-letnice slovenskega poklicnega baleta je bilo društvo gonilna sila aktivnosti. Ko se je pri 
nekdanjem vodstvu ljubljanske opere že zdelo, da praznovanja ne bomo mogli realizirati po zastavljenem načrtu, 
saj s strani le tega ni bilo interesa, je novo postavljeno vodstvo SNG Opera in balet Ljubljana takoj po prevzemu 
dolžnosti izkazalo interes in na pobudo DBUS pristopilo k izvajanju dejavnosti. V skrajno kratkem roku priprav, 
določbe datumov izvedb itd. smo s skupnimi močmi uspeli primerno obeležiti pomembno obletnico ustanovitve 
slovenskega poklicnega baleta. 
 
Poleg izvedbe programa smo v letu, v katerem so bile vse sile usmerjene v pripravo in realizacijo praznovanja 
100-letnice slovenskega poklicnega baleta aktivno nadaljevali z aktivnostmi za ureditev upkojevanja baletnih 
plesalcev v dialogu z Ministrstvom za kulturo, pri čemer se je še posebej angažirala državna sekretarka Petra 
Culetto.  
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je v letu 2019 predlagalo nov predlog, in sicer, da se baletni plesalci, ki 
izpolnjujejo pogoj za poklicno upokojitev lahko upokojijo, država pa jim krije razliko med višino poklicne 
pokojnine in 100% zadnje neto plače. V sodelovanju z SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor smo 
Parlamentarni odbor za kulturo RS zaprosili, da pristopi k problematiki. Tako smo v prvi polovici leta 2019 
sodelovali na seji odbora, na kateri je bil sprejet sklep, da mora Ministrstvo za kulturo izoblikovati predlog, ki bo 
ugoden za baletne plesalce, prav tako pa mora oceniti možnosti kritja razlike med višino pokojnine in 100% zadnjo 
plačo zaposlenega pred upokojitvijo. V tesnem sodelovanju Ministrstva za kulturo in DBUS smo v medresorskih 
usklajevanjih uspeli doseči konsenz, ki bi baletne umetnike postavil v boljši položaj vizavi drugih poklicev z enako 
prioriteto. Končen predlog, s katerim so se strinjala vsa v problematiko vključena ministrstva, da se baletni plesalci 
lahko po sistemu »one time offer« odločijo za odhod v pokoj, država pa jim v zameno nudi 100% višine njihove 
dosedanje neto plače, in sicer 80% kot izplačilo mesečne poklicne pokojnine ter 20% kot nakazilo na njihove 
račune pri ZPIZ, s čimer bi se ob izpolnitvi pogojev za odhod v polno upokojitev povišala njihova polna pokojnina. 
Žal se baletni plesalci na sestanku na Ministrstvu za kulturo s predlogom niso strinjali in je bil zato zavržen. 
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Iz naslova programa, z izvajanjem katerega je DBUS v zadnjih letih močno dvignil nivo prepoznavnosti baleta v 
Sloveniji, smo v letu 2019 izvedli skupno: 
 

- 9 različnih produkcij in 27 vseh izvedb predstav in dogodkov v sklopu GLASBENO-SCENSKA 
BALETNA IN FOLKLORNA PRODUKCIJA IN POSTPRODUKCIJA 

- 14 programsko različne produkcije baletnih koncertov, učnih ur o baletu in baletno-izobraževalnih 
programov in 21 vseh izvedb baletnih koncertov, učnih ur o baletu in baletno-izobraževalnih programov 
v sklopu ORGANIZACIJA GLASBENIH FESTIVALOV IN KONCERTNIH CIKLOV + 1 organizacija 
večdnevnega festivala (Poletni festival Piran) 

- 3 različni produkciji in 4 izvedbe v sklopu MEDNARODNA SODELOVANJA IN PROMOCIJA doma 
in v tujini 

- 9 različnih programov in 15 vseh izvedb v sklopu PODPORNI PROGRAMI 
- 2 različna programska sklopa in 11 vseh publikacij v sklopu GLASBENO ZALOŽNIŠTVO 
- 10 naročil novih koreografij v sklopu NAROČILA NOVIH IZVIRNIH GLASBENIH DEL IN 

KOREOGRAFIJ. 
 
V okviru Glasbeno-scenske baletne produkcije in postprodukcije smo uprizorili: 

- Svečani baletni koncert ob 100-letnici slovenskega poklicnega baleta, 22.6.2019; 
- Romeo in Julija, celovečerni balet, 26.7.2019 v OŠ Cirila Kosmača kot javno izvedbo za udeležence 

seminarja Dancs-Piran, 3.8.2021 javno generalko, 4.8.2019 verzijo za otroke ob 18.00 in celovečerno 
izvedbo ob 21.00, vse na Tartinijevem trgu v Piranu; 

- Dama s kamelijami, celovečerni balet 28.7.2019 v OŠ Cirila Kosmača kot javno izvedbo za udeležence 
seminarja Dancs-Piran, 30.7.2019 javno generalko, 31.7.2019 verzijo za otroke ob 18.00 in 31.7.2021 ob 
21.00 večerno uprizoritev; 

- Svečani baletni koncert slovenskega baleta s podelitvijo strokovnih nagrad s področja baletne umetnosti 
v Sloveniji, 29. 11. 2019 – SNG Opera in balet Ljubljana 

- Nove baletne koreografije v letu 2019 smo vključevali v programe baletnih koncertov DBUS, in sicer 21. 
in 27. 6.2019 na poletnem prizorišču Koncertne in gledališke dvorane Lendava, 26.6.2019 v SNG Maribor 
kot spremljevalni program baletnega tekmovanja TUTU ter 3.8.2019 kot drugi del Svečanega baletnega 
koncerta ob 100-letnici slovenskega baleta na Tartinijevem trgu v Piranu; 

- V sodelovanju z Društvom Cona 8 smo izvedli štiri uprizoritve baletne predstave za otroke LA 
FONTEINOVE BASNI, in sicer 23.3.2019 v Avditoriju Portorož, 31.7.2019 in 4.8.2019 na Tartinijevem 
trgu v Piranu ter 18.10.2019 v Preboldu; 

- Baletno predstavo Giselle v sodelovanju z Dancs-Piran 2019 26.7.2019 v Tartinijevem gledališču Piran,  
27.7.2019 kot skrajšano verzijo z učno uro o baletu v Tartinijevem gledališču, 1.8.2019 ponovno kot 
skrajšano verzijo z učno uro o baletu na Tartinijevem trgu in nato taisti dan ob 21.uri kot celovečerno 
premiero;  

- Tristan in Izolda, krajši balet Iva Kosija smo uprizorili 21.6.2019 na poletnem prizorišču Koncertne in 
gledališke dvorane Lendava ter 22.6.2019 v SNG Opera in balet Ljubljana v okviru večera Gala balet 
100; 

- Kajn in Abel, krajši balet Vlasta Dedoviča smo uprizorili 21.6.2019 na poletnem prizorišču Koncertne in 
gledališke dvorane Lendava, 22.6.2019 v SNG Opera in balet Ljubljana v okviru večera Gala balet 100 
ter 27.7.2019 v Tartinijevem gledališču Piran. 

 
 
V okviru cikla baletnih koncertov za odrasle in otroke smo uprizorili: 
 

- 7 učnih ur o baletu, in sicer 11.1.2019, 12.1.2019 in 13.1.2019 v ArtDance studiu v Luciji, 25.2.2019 
in 26.2.2019 v Novem mestu neposredno pred začetkom Baletnih koncertov za šole ter 22.7.2019 in 
28.7.2019 v Osnovni šoli Cirila Kosmača Piran ob začetku prvega in drugega tedna baletnega 
seminarja Dancs-Piran;  

- 3 Male baletne koncerte v ArtDance studiu v Luciji 11.1.2019, 12.1.2019 in 13.1.2019, ki so sledili 
neposredno programom učnih ur o baletu; 

- Baletni koncert ob slovenskem kulturnem prazniku v Avditoriju Portorož, 7.2.2019; 
- Baletni koncert za šole v Kulturnem centru Janeza Trdine Novo mesto, 25.2.2019 ob 12:00 
- Baletni koncert ob 100-letnici slovenskega baleta v Kulturnem centru Janeza Trdine Novo mesto, 

25.2.2019 ob 19:00 
- Baletni koncert za šole v Kulturnem centru Janeza Trdine Novo mesto, 26.2.2019 ob 12:00 
- Baletni koncert “Citroen” 13.6.2019 v SNG Opera in balet Ljubljana; 
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- Gala baletni koncert pod zvezdami v Gledališki in koncertni dvorani Lendava, poletno prizorišče, 
21.6.2019; 

- Svečani baletni koncert “Tutu” v SNG Maribor, Velika dvorana, 28.6.2019; 
- Prvi baletni koncert Dancs-Piran v Tartinijevem gledališču Piran, 27.7.2019; 
- Baletni koncert »Mladi upi slovenskega baleta« v Tartinijevem gledališču Piran, 27.7.2019; 
- Zaključni baletni koncert Dancs-Piran na Tartinijevem trgu v Piranu, 3.8.2019; 
- Gala svečani baletni koncert ob 100-letnici slovenskega baleta na Tartinijevem trgu v Piranu, 3.8.2019; 
- Balet v kristalni dvorani Hotela Union v Kristalni dvorani Hotela Union v Ljubljani, 19.10.2019. 

 
V sklopu Organizacije glasbenih festivalov smo v koprodukciji z Avditorijem Portorož v času od 31.7.2019 do 
5.8.2019 organizirali šesti Poletni festival Piran. 
 
V sklopu mednarodnih sodelovanj smo izvedli: 

- Mednarodni gala baletni večer »Zvezde Mednarodnih Baletnih Odrov« v Gallusovi dvorani 
Cankarjevega doma v Ljubljani, 21.5.2019; 

- Baletni koncert MADŽARSKE baletne univerze iz Budimpešte v Portorožu, Avditorij Portorož, 
26.5.2019 

- Baletni koncert MADŽARSKE baletne univerze iz Budimpešte v Murski Soboti, Gledališče Park 
Murska Sobota, 28.5.2019 

- Gostovanje DBUS v Budimpešti v Dvorani Madžarske baletne univerze, 18.2.2019 – sodelovanje v 
koncertu HDA 

V sklopu drugih mednarodnih gostovanj: 
- Mednarodna žirija na 5. tekmovanju koreografskih miniatur 
- Mednarodna žirija na 4. Slovenskem baletnem tekmovanju TUTU 2019  
- Tuja baletna pedagoga na Mednarodnem poletnem baletnem seminarju DANCS-PIRAN 2019  
- Baletne delavnice s tujimi pedagogi 
- Baletni seminar - Delavnica z Evelyn Teri na odru Velike dvorane SNG Maribor, 26.6.2019; 
- Baletni seminar - Delavnica z Gabriele Haslinger na odru Velike dvorane SNG Maribor, 27.6.2019. 

 
V sklopu podpornih programov smo izvedli: 

- Podelitev strokovnih nagrad lydie wisiakove 2019 v SNG Opera in balet Ljubljana, 29.11.2019, 
nagrajenci v letu 2019 so bili Vojko Vidmar (za življenjsko delo) ter Danica Dolinar in Mojca Turk (v 
obdobju zadnjih dveh let) 

- Strokovna komisija za nagrade je razpravljala o nagrajencih z nagrado Pie in Pina Mlakarja 2019 vendar 
je soglasno sprejela sklep, da se nagrada Pie in Pina Mlakarja za življenjsko delo ali za izjemne dosežke 
na področju baletne koreografije v Sloveniji v obdobju zadnjih treh let se v letu 2019 ne podeli.  

- Četrto baletno tekmovanje »TUTU« v SNG Maribor, Velika dvorana 26. – 27. junij 2019; 
- Mednarodno tekmovanje koreografskih miniatur DanceOpen v Domu kulture Španski borci Ljubljana, 

30.3.2019 in 31.3.2019; 
- Dancs-Piran, mednarodni baletni poletni seminar 2019, Piran, OŠ Cirila Kosmača, 22. julij 2019 – 3. 

avgust 2019 
- Baletne svečanosti – okrogle mize o baletu: 

- Okrogla miza o baletu: Kako ljubljana praznuje 100-letnico slovenskega baleta; SLOGI, 
31.1.2019 

- Okrogla miza o baletu: Kaj je z domačijo Pie in Pina Mlakarja?, SLOGI, 17.4.2019 
- Okrogla miza o baletu: 100 let slovenskega poklicnega baleta; Kavarna gledališča Lendava 

(KKCL), 21.6.2019 
- Okrogla miza o baletu: 100 let slovenskega baleta – velika imena slovenske baletne koreografije; 

Piran, Kavarna Piran, 22.7.2019 
- Okrogla miza o baletu: 100 let slovenskega baleta – največji plesalci v 100-letni zgodovini 

slovenskega poklicnega baleta; Kavarna Piran, 3.8.2019 
- Okrogla miza o baletu: 100 let slovenskega baleta – po sledeh slovenskega baleta – ob 

predstavitvi nove istoimenske TV serije; SNG Opera in balet Ljubljana, 22.10.2019 
- Razstave o baletu: 

- 100 let slovenskega poklicnega baleta, Cankarjev dom Ljubljana, prvo preddverje, 13.5. – 
13.6.2019 in OŠ Cirila Kosmača Piran, 21. 7. – 4. 8 2019; 

- Slovenski balet, Velika baletna dvorana na OŠ Cirila Kosmača Piran: 21. 7. 2019 – 4. 8 2019 
- Pia in Pino Mlakar, starosti slovenskega baleta, Srednja baletna dvorana OŠ Cirila Kosmača 

Piran: 21. 7. 2019 – 4. 8 2019. 
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V sklopu izdaj strokovnih gradiv smo realizirali: 
- V okviru spletne platforme Balet.si – Slovenski baletni portal – Balet med vrsticami: 

- Spletna platforma BALET.SI - IZPOSTAVLJANJE ČLOVEKOVEGA NOTRANJEGA 
SVETA, januar 2019 

- Spletna platforma BALET.SI - OSAMLJENOST V ČASU KOLERE, februar 2019  
- Spletna platforma BALET.SI - ČAS IN GIB, februar 2019 
- Spletna platforma BALET.SI - VSEBINSKA PRAZNINA FASCINANTNEGA ODRSKEGA 

MEHANIZMA, marec 2019  
- Spletna platforma BALET.SI - STRASTI ŽIVLJENJA, marec 2019 
- Spletna platforma BALET.SI - KOREKTNA POSTAVITEV KLASIČNE GISELLE, april 

2019 
- Spletna platforma BALET.SI - GISELLE SKOZI ARHETIPE KOLEKTIVNEGA 

NEZAVEDNEGA, junij 2019 
- Spletna platforma BALET.SI - VRHUNSKI POKLON JUBILEJU, junij 2019 
- Spletna revija BALET.SI - BALET POD PIRANSKIM ZVEZDNATIM NEBOM, avgust 2019 
- Spletna platforma BALET.SI: LJUBEZENSKI VALČKI JOHANNESA BRAHMSA, 

september 2019 
- Spletna platforma BALET.SI – HUMAN, oktober 2019 
- Spletna platforma BALET.SI - SODOBNI DIALOGI S KLASIČNOBALETNIM 

KANONOM, oktober 2019 
- Spletna platforma BALET.SI - STOLETJE MERCEA CUNNINGHAMA, november 2019 
- Spletna platforma BALET.SI - VELIKI GATSBY, november 2019 
- Spletna platforma BALET.SI - PO SLEDEH NEOKLASIČNEGA BALETA, november 2019 
- Spletna platforma BALET.SI – PEPELKA, november 2019 
- Spletna platforma BALET.SI - ODSEV DRUŽBENIH SIMPTOMOV V BALETNI TEHNIKI, 

december 2019 
- Eno revijo Balet, strokovno revijo s področja baletne umetnosti – December 2019. 

 
V okviru novih koreografij: 

1. POMLADNI PLES – spomin na Ruth Vavpotič 
Glasba: Felix Bartholdy Mendelsohn 
Koreografija: Lukas Zuschlag 

 
2. INDIJSKI PLES – spomin na Ruth Vavpotič 

Glasba: Lucijan Marija Škerjanc 
Koreografija: Lukas Zuschlag 

 
3. SAVE OUR SOULS  

Glasba: Samuel Barber – Agnus Dei 
Koreografija: Mitja Popovski 
 

4. LA FONTEINOVE BASNI, balet za otroke 
Koreografija: Luka Žiher 
Glasba: Aleksandra Naumovski Potisk 
 

5. MUSICAUX II  
Koreografija: Gaj Žmavc 
Glasba: Domenico Scarlatti 

 
6. PALADIUM 

Koreografija: Rita Pollachi 
Glasba: K. Jenkins 

 
7. PLES UR 

Koreografija: Tijuana Križman Hudernik 
Glasba: Leo Delibes 

 
8. LET IT GO 

Koreografija: Tijuana Križman Hudernik 
Glasba: The Piano Guys 
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9. SKIN 

Koreografija: Anja Möderndorfer 
Glasba: Trentemøller – Take me into your skin 

 
10. TRAFFIC 

Koreografija: Anja Möderndorfer 
Glasba: Thom Yorke - Traffic 

 
 
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je tako kot v preteklih letih skrbno sledilo načrtom, ki si jih je zastavilo v 
motivacijskem programu za obdobje 2018-2021. Dejstvo, da je zaradi finančne situacije, ki je ne občutimo zgolj 
v domači državi ampak tudi izven naših meja delovanje oziroma uresničevanje zadanih načrtov večkrat oteženo, 
kljub temu napenjamo vse sile v reševanje nastalih problemov in iskanje primernih alternativ, da program v celoti 
izvedemo, kar nam ne uspeva le po vsebini ampak tudi po obsegu, ki ga vsako leto presežemo, predvsem na račun 
dodatnih projektov, ki ne predstavljajo višjega finančnega zalogaja oziroma na račun fleksibilnosti naših članov - 
baletnih plesalcev. 
 
Predsednik DBUS, 
Tomaž Rode 
 

 
 
 
 


