
 

 

 
 
 
 

 

LETNO POROČILO ZA LETO 2021 
izdano februarja 2022 

 

 

USTANOVITEV: 

Duhovna skupnost Oriš - energij narave je bila ustanovljena 24. 10. 1995 z Ustanovno 

skupščino. Uradno je bila vpisana v Poslovni register Republike Slovenije 10. 4. 2007, davčna 

številka 57138559, 1. 6. 2007 smo pridobili odločbo št. 080-01/07-932 Vlade Republike 

Slovenije – Urada za verske skupnosti, da smo vpisani v Register cerkva in drugih verskih 

skupnosti pod št. 43, enolična identifikacija verske skupnosti je 2255081. Januarja 2008 smo 

dobili Obvestilo o določitvi novih podatkov o glavni dejavnosti s strani AJPES-a, šifra glavne 

dejavnosti je 94.910, matična številka pa 2255081000. 16. 7. 2009 smo dobili Odločbo UVS, 

da smo izpolnili obveznosti iz drugega odstavka 33. člena ZVS in s tem izpolnili pogoje za vpis 

v Register cerkva in drugih verskih skupnosti. 

 

POSLANSTVO: 

Osnovno poslanstvo je obuditi stik človeka z naravo ter pomagati posamezniku, da s pomočjo 

narave izboljša svoje sposobnosti za kakovostno življenje. Humanitarna dejavnost, ozaveščanje 

ljudi ter nudenje duhovne podpore v bolnišnicah. 

 

ORGANIZIRANOST: 

Ustanovitelji skupnosti: Jasmina Audič, Ladislav Medvešček, Pavla Medvešček in Božidara 

Audič. 

Zastopnica skupnosti: Jasmina Audič, kontaktni podatki: +386 (0)41 810 221, 

awodiran@gmail.com, info@orisa.si. 

Naslov sedeža skupnosti: Trg Prešernove brigade 8, 4000 Kranj. 

Z divinacijo izbrani naslednik za zastopanje skupnosti: Blaž Pečnik. 

Stanje registriranih članov skupnosti na dan 31. 12. 2021: 148 članov. 

 

POROČILO O DOSEŽENIH REZULTATIH DELA PO POSAMEZNIH PODROČJIH:  

 

• PEVSKE VAJE, UČENJE LITURGIČNEGA PETJA in TEČAJI ZA 

TEMPELJSKO MUZICIRANJE 

Skupina Ire je imela razmeram primerno omejene pevske vaje in nastope, pri katerih je priprava 

besedil in korespondence zahtevala približno tri ure dela ene osebe, učenje in vaje skupine pa 

še približno tri ure na posameznika. Ker gre za pripravo na festivale, so te ure vštete k 

festivalskim uram. 

V letu 2021 so odpadli vsi predvideni tečaji za iniciirano javnost, izveden je bil en tečaj za 

tempeljsko muziciranje ter dva tečaja liturgičnega petja za svečenike. 

 

 

• DOGODKI 

Navkljub omejitvam zbiranja in ostalim ukrepom smo izvedli vse festivale, ki so stalnica 

letnega programa, in večino načrtovanih dogodkov. Skupno število udeležencev vseh dogodkov 
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v letu 2021 je neznan podatek, ker je večina dogodkov potekala na daljavo, v mesecih, ko so 

bili javni dogodki dovoljeni, in v mesecih, ko je bilo dovoljeno zbiranje do 10 oseb, pa je to 

število ocenjeno na 537 oseb. 

 

•       DOBRODELNOST 

V letu 2021 so bili na tem področju v okviru danih možnosti aktivni posamezniki, skupnost pa 

žal ni mogla izvesti nobene akcije. 

 

Ocenjujemo, da je bilo pri vseh naštetih dejavnostih posredno ali neposredno opravljenih 814,5 

ur prostovoljnega dela. 

 

•        IZOBRAŽEVANJA 
V letu 2021 smo začeli z novim študijem Ifa, ob tem je Bàbá King vodil tudi izobraževanja o 

orišah in na temo »Elegun in atokun: odgovornosti, funkcije, vloge in naloge v duhovnosti 

oriš«. Izobraževanja in študij niso šteta v prostovoljno delo. 

 

 

 

POROČILO O OPRAVLJENEM PROSTOVOLJNEM DELU: 

Tip dogodka Št. dogodkov       Št. sodelujočih oseb Skupaj ure 

Festivali, oseji, pevske 

vaje, tempeljsko 

muziciranje 24 Od 3 do 56 - junija zaradi ukrepov 814,5 
 

 

 

FINANČNO POROČILO: 

Konto Vsebina  Realizirano 

2021 

 

7 DONACIJE RS  953,00  

7 OSTALE 

DONACIJE/PRIHODKI 

 9.976,00  

 SKUPAJ  10.929,00  

4 STROŠKI/ODHODKI  17.325,08  

7–4 RAZLIKA          6.396,08  

 

 

POJASNILA za leto 2021: 

 

• PRIHODKI: Glavni viri prihodkov so bile donacije v obliki prostovoljnih prispevkov 

na mesečnih srečanjih, ko so ta potekala v živo. Ob tem je skupnost prejela tudi nekaj 

donacij ob izvedbi dogodkov na daljavo ter od srečanj, ki so jih organizirali posamezni 

svečeniki. Prejeli smo tudi donacije dela dohodnine. Donacije za nakup blaga za enotna 

oblačila ter za tečaj »Elegun in atokun: odgovornosti, funkcije, vloge in naloge v 

duhovnosti oriš« se ne morejo šteti kot prihodek, ker so bile v celoti namenjene projektu. 

• STROŠKI: Stroški so vodenje računovodskih storitev, plačilo spletne domene, 

najem prostorov, pisarniški material, zavarovanje oltarjev v lasti skupnosti, 
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prenova spletne strani www.orisa.si ter tekoči stroški za izvedbo dogodkov, ter 

obredov prehoda. Za obrede, ki so bili izvedeni v Nigeriji, je bilo treba oddvojiti 

6.500,00 eur.  

• Začetno stanje na računu je bilo 10.909,73 eur, končno stanje na računu pa 3.681,42 

eur. 

 

 

GLAVNI CILJI DELOVANJA V LETU 2022 

 

Programski cilji delovanja v letu 2022: 

• IZOBRAŽEVANJA IN ŠTUDIJ  

• TEČAJ PETJA ZA SVEČENIKE – ZA POTREBE IZVAJANJA LITURGIJE ZA 

ORIŠE 

• TEČAJ TEMPELJSKEGA PETJA – ZA POTREBE IZVAJANJA OSEJEV V 

TEMPLJIH PO EU, termini bodo določeni v skladu z interesi posameznih templjev 

• TEČAJ PETJA ZA INICIIRANE – ZA LASTNE POTREBE POSAMEZNIKOV 

• DOGODKI IN SREČANJA  

• FESTIVALI IN OSEJI – posebej izpostavljamo prvi Ijami festival v EU 

• GOSTOVANJE IREJEV V TUJINI 

 

ZAKLJUČEK 

 

Leto 2021 ocenjujemo kot zahtevno, a vseeno uspešno leto. Skupaj smo se uspeli prilagajati 

razmeram in izvesti večino dogodkov. Hvala vsem, ki ste na kakršen koli način prispevali za 

skupno dobro.  

 

 

 

 

Zastopnica skupnosti:                                                                                        Jasmina Audič 

 
 

http://www.orisa.si/

