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Fundacija Vipassana, ustanova za meditacijo: Letno poročilo 2017 I. Poročilo o delu

PREDSTAVITEV

I.1.1 Uvod

Fundacija Vipassana, ustanova za meditacijo je izobraževalna, dobrodelna, sploš-
nokoristna in neprofitna organizacija. Ustanovljena je bila s soglasjem Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport dne 2. marca 2017. Pričujoče poročilo o delu fun-
dacije je prvo, zato nekaj več prostora namenjamo predstavitvi namenov in ciljev 
ustanove ter zgodovini delovanja pred uradno ustanovitvijo. 

I.1.2 Namen ustanove 

Fundacija Vipassana je nepolitična, humanitarna in družbeno koristna organizacija 
civilne družbe in deluje na povsem nepridobitnih načelih, saj njen namen ni prido-
bivanje dobička.

Namen delovanja fundacije je učenje, utrjevanje in poglabljanje medi tacijske tehnike 
vipassana kot jo je učil S. N. Goenka v tradiciji Sayagyi U Ba Khin-a (v nadaljevan-
ju: meditacija vipassana; ali samo: vipassana) ter širjenje informacij o tej metodi. 
Fundacija je bila ustanovljena s ciljem, da čim bolje pokrije tako potrebe čedalje 
številčnejših slovenskih meditantov, ki že izvajajo meditacijsko tehniko vipassana 
(in so se je doslej učili v tujih jezikih izven domače države), kot naraščajoči interes 
vseh, ki se vipassane želijo naučiti, pa jim je zaradi geografske oddaljenosti ali zaradi 
jezikovnih ovir obisk tečajev vipassane v tujini onemogočen. 

I.1
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Fundacija omogoča učenje tehnike vsem, ki to želijo in bi jim ta tehnika lahko koristi-
la, ne glede na njihovo versko, politično in svetovnonazorsko prepričanje ali socialni 
status. Namen fundacije ni širjenje filozofske ideje, religioznega ali političnega pre-
pričanja. Fundacija se oddaljuje od političnih strank in veroizpovedi.

I.1.3 Meditacijska tehnika vipassana

Tehnika razvija koncentracijo, notranji vpogled in višja etična načela. Temelji na jas-
nem opazovanju naravnega dihanja in urjenju zavedanja občutkov v telesu, ki se po-
javljajo kot posledica zunanjih vzrokov, notranjih fizičnih oziroma umskih aktivnosti 
ali biokemičnih procesov.

Tehnika se udejanja v povečani sposobnosti nepristranskega opazovanja ter mirne-
ga sprejemanja brez samodejnega reagiranja. Spodbuja psihološki razvoj človeka, še 
posebej objektivnost in nesebičnost. Prakticiranje meditacije je usmerjeno v oseb no 
rast posameznika in preko tega tudi v regeneracijo širšega družbenega okolja. 

Fundacija posreduje meditacijsko metodo, kot jo je učil Sayagyi U Ba Khin (1899–
1971) in nadaljeval njegov učenec Satya Narayan Goenka (1924–2013). Meditacija 
vipassana ni vezana na katero od organiziranih religij in sloni na tehniki, ki jo je učil 
Gotama Buda (pribl. 563–483 p. n. š.). 

I.1.4 Cilji delovanja 

Glavni cilj ustanove je organiziranje tečajev meditacije vipassana po metodi S. N. 
Goenke. Tečaji so namenjeni vsem, ki se želijo naučiti te meditacijske tehnike ter 
z redno prakso zvišati kakovost življenja. Fundacija tečajev meditacije vipassana 
ne zaračunava, temveč za izvajanje tečajev zbira izključno neobvezne prostovoljne 
donacije. 

Fundacija razvija mrežo meditantov prostovoljcev, ki skrbijo za priprave, organizacijo 
in izpeljavo tečajev. Fundacija si prizadeva za izgradnjo centra za meditacijo in v ta 
namen zbira sredstva. 

Cilji ustanove so izključno usmerjeni v dobrobit in blagostanje družbe, k čemur fun-
dacija pripomore z učenjem meditacijske tehnike.

I.1.5 Delovanje pred ustanovitvijo fundacije 

V Sloveniji so se aktivnosti, povezane z organizacijo tečajev vipassana, začele izva-
jati v bolj organizirani obliki leta 2006, ko je bila postavljena slovenska spletna stran 
pod okriljem svetovne mreže organizacij za vipassano. Skupina prostovoljcev pod 
neformalnim imenom Vipassana Slovenija je delovala pod vodstvom učiteljev asis-
tentov meditacijske tehnike vipassana. Prostovoljci meditanti so začeli organizirati 
enourne skupinske meditacije v Ljubljani, Mariboru in Kopru. 
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Leta 2009 je skupina organizirala prvi enodnevni tečaj v Ljubljani. Od leta 2013 do 
ustanovitve fundacije leta 2017 so se redni enodnevni tečaji izvajali večkrat letno v 
Ajdovščini, Kranju, Ljubljani in Mariboru. 

V letih 2013, 2014 in 2015 so bili izvedeni prvi tridnevni tečaji na Smolniku na Pohor-
ju ter na Zaplani nad Vrhniko. Ti tečaji so potekali v angleščini in so bili namenjeni 
utrjevanju prakse starih študentov - meditantov, ki so se že udeležili vsaj enega deset 
dnevnega tečaja S. N. Goenke ali katerega od njegovih učiteljev asistentov.  Izvajan-
ja teh tečajev so predstavljale priložnosti za prve organizacijske izkušnje skupine 
prostovoljcev. 

V tem obdobju so člani skupine začeli obsežen projekt prevajanja gradiva za izvedbo 
prvega desetdnevnega tečaja meditacije vipassana v slovenščini. Snemanje zvočnih 
zapisov prevedenih izvirnih navodil in predavanj učitelja S. N. Goenke je bilo zaključe-
no aprila 2017. 

I.1.6 Ustanovitev fundacije in uprava

Julija 2016 je začel postopek ustanavljanja uradne organizacije v Sloveniji, ki je bila 
registrirana 6. marca 2017 kot izobraževalna, dobrodelna, splošnokoristna in nepro-
fitna organizacija, ustanovljena s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport. 
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DELOVANJE FUNDACIJE V LETU 2017

I.2.1 Dejavnosti

Fundacija organizira enodnevne, tridnevne, desetdnevne in druge oblike tečajev 
meditacije vipassana. Tečaji potekajo pod vodstvom učiteljev asistentov, ki so 
pooblaščeni za učenje tehnike v skladu s tradicijo S. N. Goenke. Fundacija za izved-
bo tečajev najema dvorane, mladinske domove, hotele in drugo nastanitveno infra-
strukturo. Fundacija tečajnikom zagotovi prenočišče in popolno oskrbo s pre hrano. 
Fundacija izvaja tečaje izključno na podlagi prostovoljnega dela.

Za namen priprave prehrane na tečajih, fundacija izvaja usposabljanje prostovoljcev 
za delo v kuhinji in vrši nadzor v skladu z veljavnimi predpisi in standardi, ki urejajo 
higieno živil.

Fundacija skrbi tudi za prevajanje, snemanje in izdajanje zvočnih materialov in tisko-
vin, ki omogočajo organizacijo tečajev oziroma podpirajo samostojno meditacijsko 
prakso. 

Fundacija Vipassana je dobrodelna ustanova saj je ustanovljena z namenom po-
magati osebam, ki se želijo naučiti meditacije, ter z redno prakso zvišati kakovost 
življenja, ne glede na njihovo versko, politično in svetovnonazorsko prepričanje ali 
socialni status. Fundacija svojih tečajev, enako kot nobene od svojih storitev ne 
zaračunava. Delovanje fundacije temelji izključno na prostovoljskem delu in neob-
veznih, prostovoljnih donacijah.

I.2
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Grafikon 1: 
Udeležba na tečajih 
meditacije vipassana 
v l. 2017.
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Fundacija Vipassana, ustanova za meditacijo: Letno poročilo 2017 I. Poročilo o delu

I.2.2 Izvedba tečajev v letu 2017

Najpomembnejši dosežek fundacije in mejnik v njenem delovanju je bila izvedba 
prvega desetdnevnega tečaja v slovenščini. Tridnevni in enodnevni tečaji so namen-
jeni utrjevanju prakse tistih meditantov, ki so se tehnike naučili na desetdnevnem 
tečaju. Tovrstni rezidenčni tečaji so namreč edina možnost za učenje te meditacij-
ske tehnike in torej omogočajo posredovanje znanja meditacije tudi novim meditan-
tom. To so tudi tečaji, za katere vlada trenutno v Evropi največje zanimanje. Razpisa-
na mesta se zapolnijo v izjemno kratkem času, interesenti pa se za sprejem na tečaj 
vpisujejo v dolge čakalne vrste. 
 
Prvi desetdnevni slovensko-angleški tečaj je potekal aprila 2017 v Hotelu Center na 
Pokljuki v izvensezonskem obdobju. Pred tem smo na isti lokaciji organizirali tri-
dnevni tečaj v angleščini, med drugim tudi z namenom preverjanja ustreznosti lo-
kacije in dodelave izvedbenih podrobnosti za desetdnevni tečaj. Slednji je bil zapol-
njen že v nekaj urah po odprtju spletnih prijav in je zabeležil dolgo čakalno vrsto, ki je 
presegala zmogljivosti tečaja za več kot dvakrat. 

Fundacija je od svoje ustanovitve marca 2017 pa do konca istega leta izvedla pet 
enodnevnih, dva tridnevna in en desetdnevni tečaj, ki se jih je skupaj udeležilo 246 
meditantov:

n  Enodnevnih tečajev se je udeležilo skupaj 82 meditantov 
n  Tridnevnih tečajev se je udeležilo skupaj 81 meditantov 
n  Desetdnevnega tečaja se je udeležilo skupaj 82 meditantov, od tega 12 prostovolj-

cev vključno z dvema učiteljema asistentoma. Večina meditantov (dve tretjini) je 
prišla iz Slovenije, približno tretjina pa iz Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine.

Tabela 1: 
Udeležba na tečajih 
meditacije vipassana 
v l. 2017.

Lokacija Termin Novi štud. Stari štud. Prostovoljci As. učitelji Skupaj

10-dnevni
1 Pokljuka Hotel Center 21.4.-2.5.17 47 23 10 2 82

3-dnevni
1 Pokljuka Hotel Center 17.4.-20.4.17 43 7 2 52
2 Zaplana Dom Bratstva 15.11.-19.11.17 22 5 2 29

1-dnevni
1 Ajdovščina MC Hiša mladih 12.3.17 9 3 12
2 Ljubljana Iyengar joga 28.5.17 23 2 25
3 Ajdovščina MC Hiša mladih 17.9.17 9 1 10
4 Ljubljana Iyengar joga 8.10.17 16 2 18
5 Ljubljana Iyengar joga 17.12.17 16 2 18

Skupaj 47 161 32 6 246
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Od septembra 2017 redno potekajo tudi uradna tedenska enourna sedenja v Ljublja-
ni, ob četrtkih in nedeljah, na dveh različnih lokacijah na Viču in v Stegnah.

I.2.3 Nakupi osnovne opreme 

Fundacija je v namene izvedbe tečajev kupila material za 75 meditacijskih podlog in 
95 meditacijskih blazin. Poliuretansko peno za blazine je izdelala in razrezala tovarna 
Plama Pur iz Ilirske Bistrice, šivanje prevlek je opravila skupina prostovoljcev. Kako-
vostne podloge in blazine za sedenje so pomemben pripomoček za uspešno izpel-
javo tečajev, to pa je bil tudi največji nakup osnovnih sredstev v prvem letu delovanja 
fundacije. Spravilo tega materiala predstavlja velik izziv v obdobju med tečaji zaradi 
velikega volumna. Podloge in blazine se trenutno hranijo v Hotelu Center na Pokljuki, 
saj prav tam načrtujemo tudi izvedbo prihodnjih dveh rezidenčnih tečajev v letu 2018. 

I.2.4 Ureditev poslovanja 

Poleg ureditve aktov fundacije smo vzpostavili tudi sistem poslovanja: 
n  Področje računovodstva je prevzela prostovoljka skupaj z odborom za računovod-

stvo, ki je pripravil podrobna navodila za materialno-finančno poslovanje. 
n  Uporabljamo program Minimax ter imamo organizirano občasno zunanje sveto-

vanje oziroma pomoč računovodskega servisa. 
n  Organizirali smo elektronski arhiv dokumentov v oblaku (Google Drive) in na papirju.  
n  Odprli smo bančna računa pri Delavski hranilnici in Novi Ljubljanski banki, vzpo-

stavili prenosni POS terminal ter možnost plačila donacij preko PayPal sistema. 
n  Vzpostavili smo sistem zbiranja in evidentiranja donacij (gotovina, POS, nakazila) 

pa tudi donacij v naravi. 
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n  Uredili smo postopke izdajanja potrdil in zahval ter evidentiranja vseh donacij v 
zbirnih dokumentih.  

n  Fundacija se je včlanila v Center nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS).
n  Prav tako smo se vpisali v Techsoup Slovenija, program, ki omogoča nevladnim 

organizacijam dostop do tehnoloških donacij s celega sveta.
n  Na podlagi članstva v Techsoup Slovenija smo vzpostavili brezplačno uporabo 

spletne platforme G-Suite (Google for Non-profits) in spletnega programskega pa-
keta Office 365 Business Essentials.

n  Sklenili smo letno zavarovanje splošne odgovornosti za izvedbo meditacijskih 
tečajev.  

n  Začeli smo z vodenjem inventarnega seznama osnovnih sredstev fundacije, ki jih 
hranimo v prostorih, ki so jih dali na razpolago študenti meditacije. 

n  Vzpostavili smo knjižnico, v kateri zbiramo in hranimo literaturo ter zvočno in vi-
deo gradivo o vipassani. 

I.2.5 Kuhinja in sistem HACCP

Vzpostavili smo sistem dela v kuhinji in ravnanja z živili po načelih HACCP:
n  Imenovali in izobrazili smo odgovorno osebo - koordinatorja za higieno živil, ki je 

na izobraževanju pridobil certifikat za odgovorne osebe po sistemu HACCP.
n  V to področje dela sta bila vključena še dva prostovoljca, ki sta ravno tako opravila 

izobraževanje in pridobila certifikat za poznavanje sistema HACCP.  
n  Pripravili, prevedli in prilagodili slovenskim razmeram smo gradivo za izobraževanje 

prostovoljcev v kuhinji, ki smo ga dobili od povezanih organizacij v Italiji in Angliji.
n  Podnaslovili smo predstavitev v PowerPoint-u, organizirali izobraževalni video 

posnetek ter pripravili pisna navodila za delo v kuhinji in ravnanje s hrano. 
  

I.2.6 Komunikacija z meditanti, prostovoljci in drugo javnostjo

n  Začeli smo s prenovo spletne strani. 
n  Vzdržujemo aplikacijo za deljenje prevozov na tečaje.
n  Uredili smo lastno spletno domeno (fundacija-vipassana.si) za potrebe uradnih 

elektronskih naslovov fundacije. 
n  Posodobili smo poštna seznama za elektronsko obveščanje meditantov ter za 

obveščanje prostovoljcev, ki sta bil vzpostavljena že nekaj let pred ustanovitvijo 
fundacije. 

n  Prevedli in izdali smo naslednje informativne brošure ter zgibanki v slovenščini in 
angleščini:

n  Umetnost življenja: Meditacija vipassana, avtor S. N. Goenka
n  The Art of Living: Vipassana Meditation by S. N. Goenka
n  Meditacija vipassana: napotki za prakticiranje
n  Vipassana Meditation: Guidelines for Practice
n  Meditacija vipassana: pravila obnašanja za študente
n  Vipassana Meditation: Code of Conduct for Students
n  Meditacija vipassana: pravila obnašanja za dhamma prostovoljce
n  Vipassana Meditation: Code of Conduct for Dhamma Servers
n  Vipassana v Sloveniji
n  Vipassana in Slovenia
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I.2.7 Seje uprave
 
V letu 2017 se je uprava sestala na petih sejah: 

n  Prva seja je bila 6. marca 2017 in je bila namenjena izvolitvi predsednice uprave, 
potrditvi logotipa in žiga ter besedila določbe o uporabi polne in skrajšane oblike 
imena ustanove.

n  Druga seja je bila 31. marca 2017; člani uprave so se seznanili s Statutom fundaci-
je, ki sta ga sprejela ustanovitelja. Slednja sta imenovala dva nova člana uprave ter 
predlagala blagajnika uprave, tajnika uprave ter koordinatorja higiene živil, ki so jih 
člani uprave soglasno potrdili. Uprava je sprejela pravilnik o finančnem poslovanju 
in računovodstvu. Med drugim so člani uprave so potrdili večje naročilo osnovnih 
sredstev za izvedbo tečaja (meditacijske blazine in podloge), najem POS terminala 
ter naročilo na računovodski program Minimax.

n  Tretja seja je bila 11. aprila 2017, člani uprave so med drugim sprejeli sklep o pos-
topku odločanja s soglasjem na sejah uprave, potrdili so besedilo, ki se uporablja 
kot pravilnik o varovanju osebnih podatkov, določili znesek, nad katerim je obvezno 
soglasje uprave ter odobrili sklenitev predlaganega zavarovanja splošne odgovor-
nosti za izvedbo tečajev. 

n  Četrta seja je bila 12. junija 2017 in je podala evalvacijo izvedbe ter finančno po-
ročilo aprilskih tečajev, namenjena pa je bila tudi predstavitvi nadaljnjega programa 
dela ustanove. 

n  Peta seja je bila 21. junija 2017 in je obravnavala predvsem terminski in finančni 
načrt organizacije tečajev za leto 2017 in 2018. 
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I.2.8 Mednarodno sodelovanje

Za uresničevanje zastavljenih ciljev in aktivnosti se ustanova povezuje in sodeluje 
z organizacijami za meditacijo vipassana v drugih državah, ki služijo družbi na isti 
način in s širjenjem meditacijske tehnike vipassana pripomorejo k višjemu blago-
stanju ljudi. 

Predsednica uprave se je udeležila ETDM 2017, evropskega srečanja prostovoljcev 
in članov uprav evropskih organizacij Vipassane v tradiciji S. N. Goenke, ki je bil od 6. 
do 10. julija 2017 v Lutiranu (Italija), in predstavila ustanovitev in delovanje ustanove. 
Predsednica uprave se je v okviru ETDM dne 9. julija 2017 udeležila redne letne seje 
evropskega odbora organizacije za komunikacijo (Vipassana Outreach and Inreach 
Committee Europe, VOICE) in predstavila delovanje slovenske ustanove. 

Član uprave je konec julija 2017 postal predstavnik Fundacije Vipassana v med-
narodni fundaciji Calm (Calm-Stichting) s sedežem na Nizozemskem. Ta fundacija 
nudi strokovno podporo organizacijam za vipassano na področju varovanja osebnih 
podatkov, še posebej pri implementaciji Zakona o varovanju osebnih podatkov (Ge-
neral Data Protection Regulation), ki bo stopil v veljavo maja 2018. 

Trije člani uprave sodelujejo v delovni skupini za ustanovitev formalne organizacije 
za vipassano v Srbiji. 

Sodelovali smo z organizacijo Vipassana Italia Nord pri izpeljavi desetdnevnega 
tečaja za 150 udeležencev, ki je potekal septembra 2017 v mestu Cavallino Treporti 
pri Benetkah z brezplačno izposojo opreme in inventarja ter s prostovoljsko pomočjo 
pri izvedbi tečaja. 

Slovenski prostovoljci so se odzvali vabilom, ki jih je posredovala Fundacija Vipassa-
na, za pomoč pri izvedbi tečajev v Italiji, Avstriji in Nemčiji, 

I.2.9 Izobraževanja v letu 2017 

Vodja odbora za prehrano je 17. marca 2017 opravil izpit Temelji dobre higienske 
prakse in vzpostavitev ter izvajanje HACCP sistema za odgovorno osebo (REPA izo-
braževanje).

Predsednica uprave se je 26. aprila 2017 udeležila izobraževanja Pravni in davčni 
vidiki prostovoljskega dela, ki ga je organiziral CNVOS.  

Član odbora za registracijo so se udeležili elektronskega izobraževanja pri registra-
torjih nemške organizacije za vipassano. 

Član uprave je 14. junija 2017 opravil izobraževanje o Varni shrambi spletnih infor-
macij in primerih možnih zlorab (aplikacija Safe Mode) pri CNVOS. 

Prostovoljka za področje računovodstva se je 12. decembra 2017 izobraževala na 
delavnici Računovodstvo in davki za nevladne organizacije (CNVOS).  
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I.2.10 Prostovoljstvo
 
Enako kot v svetovnih organizacijah vipassane temelji tudi delovanje slovenske usta-
nove izključno na prostovoljskem delu. Vsi sodelujoči v fundaciji so prostovoljci - 
ustanovitelja, predsednik, člani uprave, člani odborov, prostovoljci v administraciji 
ter pri organizaciji tečajev vključno z učitelji meditacije. Za svoje delo ne prejemajo 
nobenega plačila ali kakršnekoli druge nagrade.

Prostovoljci so lahko samo stari študenti, torej meditanti, ki so uspešno opravili vsaj 
en desetdnevni meditacijski tečaj pri učitelju S. N. Goenki ali pri kateremu od učitel-
jev asistentov.

V letu 2017 je v aktivnostih fundacije sodelovalo več kot 50 prostovoljcev na raz-
ličnih področjih delovanja: 

n  priprave, organiziranje in vodenje eno-, tri- in desetdnevnih tečajev; 
n	 spletni servis in registracija;
n  komuniciranje z različnimi javnostmi;
n  prevodi izobraževalnih in drugih vsebin;
n  nabava, izdelava, organizacija in spravilo osnovnih sredstev ter drugega inventarja 

fundacije;
n  administracija, računovodstvo in upravljanje ustanove. 

V to število niso zajeti prostovoljci, ki so sodelovali pri izvedbi meditacijskih tečajev 
v isti tradiciji pri povezanih organizacijah drugje po Evropi in po svetu. 
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I.2.11 Donacije v letu 2017

Eno od temeljnih načel meditacije vipassana, ki jo ločuje od drugih meditacijskih teh-
nik, je brezplačnost učenja meditacije in dostopnost za vse. Prav zato se delovanje 
fundacije in tečaji izvajajo izključno na osnovi prostovoljnega dela in s prostovoljnimi 
prispevki tistih, ki so že izkusili dobrobiti te tehnike. Fundacija Vipassana Slovenija 
torej deluje na povsem nepridobitnih načelih in njen namen ni pridobivanje dobička. 
Fundacija za nobeno od svojih dejavnosti ne bo in ne sme zahtevati plačila (7., 15., 
16. in 17. člen Akta o ustanovitvi).

Opomba:

Za podatke o višini donacij v letu 2017 glej celotno letno poročilo dostopno na straneh 
za stare študente https://www.si.dhamma.org/sl/vsebine-za-stare-studente



14

Fundacija Vipassana, ustanova za meditacijo: Letno poročilo 2017 I. Poročilo o delu

I.2.12 Načrti za leto 2018

Donacije nameravamo porabiti skladno s statutom za izpeljavo prihodnjih tečajev 
meditacije vipassana: 
n  Aprila 2018 načrtujemo izvedbo dveh 10-dnevnih tečajev za nove in stare študente 

na Pokljuki. 
n  Pripravili bomo najmanj 5 enodnevnih tečajev v Ljubljani, Mariboru, Ajdovščini in 

na Jesenicah.
n  Nadaljujemo z organizacijo tedenskih skupinskih sedenj v Ljubljani.
n  V procesu urejanja in priprave je tudi zvočno gradivo za izvedbo meditacijskih teča-

jev za otroke ter knjiga Williama Harta: Art of Living (Umetnost življenja). 

Ljubljana, 20. februar 2018
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ustanova za meditacijo

II.1  FINANČNO POROČILO ZA LETO 2017

II.2  RAČUNOVODSKI IZKAZI - AJPES

  Podatki iz letnega poročila za obdobje 1.1. - 31.12.2017  
 Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2017    
 Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju 1.1.- 31.12.2017 
 Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida v obdobju 1.1. - 31.12.2017 
 Izjava        
 
II.3  RAČUNOVODSKA IZHODIŠČA

I I. FINANČNO POROČILO

LE TNO POROČILO 2017

16

17

A1
A2
A5
A7
A8

27

Opomba:

Za vpogled v finančni del poročila glej celotno letno poročilo dostopno na straneh za 
stare študente: https://www.si.dhamma.org/sl/vsebine-za-stare-studente


