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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.  
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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 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, v letu 2020 pa smo ga 
realizirali na način, da so morali vsi tekmovalci baletnega tekmovanja TUTU svoje točke 
koreografirati sami. 
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 
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odločitev o realizaciji celovečernih baletnih predstav. Navkljub temu pa baletni koncrti 
ostajajo stalnica letnih programov DBUS. 
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, 
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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 predstav in 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 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 oziroma Poletnega festivala Portorož, v 
zameno pa izbranim mladim baletnim plesalcem in zainteresiranim profesionalnim baletnim 
plesalcem podarimo udejstvovanje na Mednarodnem poletnem baletnem seminarju Dancs-
Piran. V letu 2020 je bil DBUS prvi v Evropi, ki je po izbruhu epidemije novega koronavirusa 
ob upoštevanju vseh omejitev za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in nalezljive 
bolezni Covid-19 organiziral mednarodni poletni baletni seminar, ki ni potekal na daljavo, 
enako je bilo v letu 2021. 
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 letu 2020 je festival zamenjal prizorišče, odvijal se je v 
amfiteatru Avditorija Portorož, zato se je preimenoval v Poletni festival Portorož, leta 2021 
pa v Baletno poletje.     
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. Danes DBUS svoje aktivnosti za razvoj mladih talentiranih baletnih plesalcev, ki so 
ponovno zaživele po prenehanju delovanja Mladega slovenskega baleta, izvaja predvsem v 
okviru vključevanja mladih baletnih plesalk in plesalcev v projekte celovečernih baletnih 
predstav ter z občasnim vključevanjem mladih plesalcev v programe baletnih koncertov. 
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.  
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Svoje delovanje usmerjamo tudi v baletna tekmovanja, ki nakazujejo na aktualni nivo 
kvalitete slovenskega baletnega sistema, in sicer 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« z več 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 uvedbo 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 s področja baletne 
umetnosti, baletne kritike izpod peres strokovnjakov, strokovne članke, vpogled v vse 
baletne in plesne predstave na domačih tleh, novice, intervjuje 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, šest 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.  
V letu 2020 in 2021, ko je svet zajela pandemija novega koronavirusa in so morala tudi 
gledališča zapreti svoja vrata za obiskovalce, smo na pobudo DBUS v sodelovanju s TV 
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Slovenija in SNG Opera in balet Ljubljana po izbruhu pandemije prvi v Evropi in severni 
Ameriki izvedli javni baletni dogodek – direktni televizijski prenos baletnega koncerta z 
naslovom »Nismo pozabili na vas«, junija 2020. 

DBUS je danes tako v vseslovenskem kakor v mednarodnem prostoru prepoznavna in 
uveljavljena inštitucija s področja baletne umetnosti. Je tista izmed vseh slovenskih baletnih 
inštitucij, ki kontinuirano širi poznavanje slovenske baletne umetnosti in baletne umetnosti 
na sploh na celotnem teritoriju Slovenije, tako v večjih kot manjših krajih, torej tistih, v 
katere baletna umetnost sicer ne bi “zašla”, kot tudi v mednarodnem prostoru.  
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 mednarodnih Gaudeamus gala baletnih 
koncertov, pa kasneje Mednarodnih baletnih koncertov, na podlagi katerih je DBUS pričelo 
prejemati 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. V okviru teh dejavnosti DBUS 
od leta 2009 kontinuirano vodi aktivnosti in usklajevanja za poskus ureditve pokojninskega 
statusa baletnih plesalk in plesalcev v Sloveniji. 
Vedno smo na razpolago tudi za informacije, pomoč, nasvete in priporočila našim članom in 
vsem zainteresiranim. 

 
REFERENCE 
Društvo baletnih umetnikov Slovenije: 
- 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;  
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- 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 je deloval v 
okviru Ministrstva za kulturo, vključeval pa je 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; 
- organizira in realizira razstave o baletu; 
- 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 ustanovitelj in organizator prvega mednarodnega baletnega  tekmovanja pri nas; 
- je prva baletna inštitucija v Evropi, ki je po izbruhu pandemije novega koronavirusa 

predlagala in v sodelovanju s TV Slovenija in SNG Opera in balet Ljubljana organizirala 
ter izvedla javni baletni dogodek – direktni televizijski prenos baletnega koncerta; 

- je prva slovenska baletna inštitucija, ki je organizirala in izvedla direktni televizijski 
prenos baletnega dogodka v živo; 

- je nosilec spletne platforme Baletniportal.si 
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PROGRAMSKO POROČILO DBUS ZA LETO 2021 

Društvo baletnih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju DBUS) je v letu 2021 izvajalo: 
a. program v okviru programov DBUS iz naslova JPR-PROG-2018-2021 
b. dodatni program v okviru programov DBUS iz naslova dodatnih projektov oz. 

projektov, ki se izkažejo izvedbeno nujni tekom tekočega leta. 
 
Poudarjam, da je bilo delovanje Društva baletnih umetnikov Slovenije v letu 2021 zaradi 
pandemije novega koronavirusa in nalezljive bolezni Covid-19 ter posledično ukrepov Vlade 
Republike Slovenije izjemno oteženo, saj so bile izvedbe javnih priredtev nekaj mesecev 
koledarskega leta prepovedane, v preostalih mesecih pa smo se soočali s kontinuiranimi 
okužbami posameznih izvajalcev projektov. Zato smo morali program in vnaprej zastavljeni 
terminski plan neprestano prilagajati aktualnim razmeram in stalno spreminjajočim se 
programom javnih zavodov s področja baletne umtnosti, ki sta se tako kot naše društvo 
trudila izvesti zastavljen letni program. Namreč, v obeh javnih zavodih je angažirano 
precejšnje število baletnih plesalk in plesalcev, ki nastopajo tudi v naših projektih Prav tako 
je bilo sila oteženo poslovanje društva, saj so bili javni dogodki v mesecih, ko je bila njihova 
izvedba dovoljena, zaznamovani z restriktnimi omejitvami, predvsem v dovoljenem številu 
obiskovalcev oziroma udeležencev, zaradi česar so bili lastni prihodki precej nižji od 
pričakovanega. Navkljub temu smo v DBUS v letu 2021 izvedli program v skorajda celotnem 
začrtanem obsegu, pa čeprav z nekaterimi vsebinskimi spremembami. Program smo izvedli 
deloma v živo, in sicer v času, ko je bilo javno uprizarjanje kulturnih dogodkov dovoljeno, ter 
preko spletnega medija, in sicer ne le v času, ko je veljala prepoved javnega izvajanja 
kulturnih dogodkov ampak tudi v drugi polovici leta, saj se je tovrstna praksa izkazala za 
uspešno. 
 
Statistika delovanja Društva baletnih umetnikov Slovenije v letu 2021 

 
Društvo baletnih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju DBUS) je v letu 2021 realiziralo: 
- 7 programskih sklopov,  
- 19 izvedb v živo in 4 predvajanj preko spletnega medija ali televizije v sklopu 

GLASBENO-SCENSKA BALETNA IN FOLKLORNA PRODUKCIJA IN POSTPRODUKCIJA; 
- 14 projektov baletnih koncertov, učnih ur o baletu in baletno-izobraževalnih 

programov, od teh vseh 10 izvedb v živo in 4 izvedbi v živo preko spletnega medija v 
sklopu ORGANIZACIJA GLASBENIH FESTIVALOV IN KONCERTNIH CIKLOV; 

- v okviru MEDNARODNA SODELOVANJA IN PROMOCIJA 5 uprizoritev v živo doma in v 
tujini, od tega so bili  trije dogodki kombinirani s predvajanjem filma; 

- 6 različnih projektov v sklopu PODPORNI PROGRAMI; 
- 2 programska sklopa in 19 vseh publikacij v sklopu GLASBENO ZALOŽNIŠTVO 
- 22 naročil novih koreografij v sklopu NAROČILA NOVIH IZVIRNIH GLASBENIH DEL IN 

KOREOGRAFIJ. 
 
 
Delo Društva baletnih umetnikov Slovenije iz naslova JPR-PROG-2018-2021 je bilo v letu 
2021 zaradi epidemije novega koronavirusa sila oteženo, čeprav je v pretežni meri potekalo 
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skladno s pogodbo, sklenjeno z Ministrstvom za kulturo. Zaradi zapiranja javnega življenja v 
prvi polovici leta 2021 tako žal nismo mogli predvideti situacije, zaradi katere smo morali 
večino javnih izvedb programa iz prvega polletja prestaviti v čas od meseca junija dalje..  
Vse produkcije, ki smo jih načrtovali v poletnem času smo izvedli ob strogem upoštevanju 
vseh priporočil in navodil NIJZ ter omejitev Vlade Republike Slovenije. 
Ob pričetku nove gledališke sezone 2021/2022, predvsem v mesecih novembru in decembru, 
smo se soočili s številnimi okužbami plesalk in plesalcev, ki so sodelovali v projektih, ob tem 
pa smo morali z ozirom na dejstvo, da so plesalci v naših projektih sočasno zasedeni tudi v 
projektih javnih zavodov s področja baletne umetnosti, izvedbe programa ves čas prilagajati 
z oirom na stalno spreminjajoči se plan dela javnih zavodov.  
Javne aktivnosti DBUS so v času do novembra, ko ni veljala prepoved javnega uprizarjanja, 
tekle večinoma normalno, v času, ko je veljala prepoved javnega zbiranja ter v mesecu 
decembru pa smo dogodke preselili na splet. Ker v DBUS nimamo svojih prostorov, javni 
zavodi pa so aktivnosti z namenom preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom 
omejili zgolj na svoje lastne in zato dogodki zunanjih izvajalcev (v tem primeru tudi DBUS) 
niso bili mogoči, smo po spletu predvajali vrsto vnaprej posnetih predstav, baletnih 
koncertov itd., uspeli pa smo izvesti tudi projekt s Televizijo Slovenija (snemanje odlomka iz 
baleta Romeo in Julija).  
Predvsem zaradi decembrskega vala epidemije, ko so plesalci za koronavirusom zbolevali 
skorajda po sistemu verige, hkrati pa so izvedbe odpovedali tudi nekateri kulturni domovi, 
smo bili primorani sprejeti odločitev, da nekatere projekte prestavimo in izvedemo v letu 
2022. 
Tako so na primer zaradi okužb med plesalci v mesecu decembru  odpadle načrtovne štiri 
izvedbe predstave baleta Romeo in Julija (Prevalje, Jesenice, Velenje in Lendava), premiera in 
tri ponovitve baletne predstave Zvezdica zaspanka (Jesenice, Portorož) in Svečani baletni 
koncert 2022 v sodelovanju z obema javnima zavodoma. Izvedbi slednjega smo se morali 
odpovedati tudi zaradi vseh aktivnostih javnih zavodov v najbolj zasedenem mesecu leta, ko 
so poleg tradicionalnih Božično-novoletnih predstav svoje mesto našle tudi iz predhodnih 
mesecev v december prestavljene predstave. Odločitev je bila sprejeta z vodstvi javnih 
zavodov, pri čemer nas je vodila visoka stopnja odgovornosti po upoštevanju omejitev za 
širjenje virusa, poleg tega pa ob poplavi že tako številnih okužb med plesalci nismo želeli 
povečeveti rizika za dodatne okužbe, ki bi pod še večji vprašaj postavile prihajajoče 
načrtovane izvedbe ne le naših dogodkov ampak tudi dogodkov javnih zavodov. Zato smo 
izvedbo Svečanega baletnega koncerta 2021, načrtovanega v SNG Maribor, v medsebojnem 
dogovoru prestavili na 24. maj 2022.   
Mednarodno baletno tekmovanje TUTU 2021, ki smo ga sprva načrtovali v mesecu juniju, 
smo prestavili in tudi realizirali v mesecu oktobru.  
Ker smo se po zapiranju javnega življenja v prvi polovici leta 2021 osredotočili na možnost, 
da se javno življenje v primeru ponovnega vala epidemije ponovno zapre tudi v drugi polovici 
leta, smo se odločili, da v poletnem času izvedemo čimvečje število javnih izvedb, s katerimi 
bomo v največji mogoči meri realizirali zastavljeni program. Takšna odločitev je bila tudi 
podlaga za delno spremembo oziroma natančneje dodajanje predstav, ki jih v letu 2021 
sprva nismo načrtovali. Ker so naše poletne aktivnosti že leta vezane na realizacijo 
Mednarodnega poletnega baletnega seminarja Dancs-Piran, smo sočasno z njegovo 
realizacijo večino dogodkov realizirali v Avditoriju Portorož. Ker pa občinstvu nismo mogli 
ponuditi več kot dve izvedbi istega naslova, smo ob bok celovečerni baletni predstavi Romeo 
in Julija postavili še premierno adaptacijo celovečerne baletne predstave Carmen, ki je sicer 
nastala v času, ko smo v DBUS izvajali projekt Evropski socialni skladi - Karierne perspektive 
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II. V letu 2021 je predstava zaživela v adaptirani in dopolnjeni koreografiji ter popolnoma 
novi scenski podobi. 
Sodelovanje DBUS z javnimi zavodi s področja baletne umetnosti je že leta utečeno, zato smo 
k izvedbi baletne predstave v okviru baletnega poletja v Avditoriju Portorož povabili in gostili 
tudi SNG Opera in balet Ljubljana s predstavo Straussove sanje.  
Mednarodno sodelovanje DBUS je v letu 2021 potekalo po začrtanem programu. Izvedbo 
prvih dveh dogodkov v Budimpešti (Baletni koncert in Večer novih baletnih koreografij) smo 
zaradi veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa izvedli z manjšim 
številom plesalcev, zato smo na obeh koncertih predvajali še vnaprej pripravljena filma o 
slovenskem baletu in slovenskih koreografih. Smo pa bili v Budimpešto še enkrat povabljeni 
v mesecu novembru 2021, in sicer k sodelovanju na tradicionalnem Jesenskem baletnem 
festivalu Madžarske plesne univerze, kar pa v letnem planu ni bilo načrtovano. Povabilo smo 
z veseljem sprejeli. V okviru tradicionalnega gostovanja HDA v Sloveniji smo realizirali dve 
predstavi, in sicer v Žalcu in v Portorožu. Gostovanje in izvedba treh predstav je bila 
načrtovana za mesec maj 2021, a smo morali gostovanje zaradi ukrepov in prepovedi 
javnega uprizarjanja dogodkov prestaviti na mesec junij. Izvedbo tretje načrtovane 
predstave, ki je v mesecu juniju zaradi logistike nismo mogli uprizoriti, smo nadomestili z 
drugim projektom v medsebojnem sodelovanju DBUS in HDA, in sicer s sodelovanjem 
plesalcev HDA v projektih DBUS v poletnem času. 
V času epidemije smo se povezali tudi z Uredništvom za resno glasbo in balet TV Slovenije. 
Ker je DBUS za Televizijo Slovenija v preteklih letih (in tudi v letu 2021) v lastni produkciji (za 
katere je stroške oziroma pretežni del stroškov nosilo DBUS) posnelo več dogodkov, smo 
uredništvo zaprosili, da v televizijske programe v letu 2021 redno vključuje dogodke DBUS. 
Uredništvo nam je prisluhnilo, zato se je Društvo baletnih umetnikov Slovenije redno 
pojavljajo v programih TV Slovenija. 
 
V mesecu oktobru 2021 smo se prijavili na razpis programskih izvajalcev pri Ministrstvu za 
kulturo RS. Rezultat smo prejeli v januarju 2022. Društvo baletnih umetnikov Slovenije je 
prejelo na letni ravni z razpisom najvišje določena mogoča sredstva v višini 115.000,00 eur za 
posamezno leto v obdobju 2022 do 2025. 
  
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, in sicer navkljub temu, da 
smo se srečevali s problemi, ki jih je v naš kulturni in umetniški prostor prinesla epidemija 
novega koronavirusa. Dejstvo, da je bilo delo močno oteženo zaradi finančne situacije, v 
kateri smo bili zaradi ukrepov bodisi prepovedi uprizarjanja javnih dogodkov, bodisi zaradi 
omejitev v številu zbiranja ljudi na javnih dogodkih, uresničevanje zadanih načrtov večkrat 
oteženo, a smo kljub temu napeli vse sile v iskanje primernih alternativ, da bi program v 
največjem mogočem obsegu izvedli. V pretežni meri nam je to tudi uspelo, v celoti pa bo z 
ozirom na dogovore program iz leta 2021 realiziran v najkrajšem času. 
 
 
Ljubljana, 15. marec 2022 
 
Tomaž Rode, predsednik DBUS 
 


