
Poročilo Agencije LARS 2019 
 

1. FINANČNO POROČILO 
 
Računovodstvo Agencije LARS smo vodili po načelih dvostavnega 
knjigovodstva: 
 

A.) Prihodki in odhodki lastne dejavnosti, razčlenjeni po vrsti 
 
Prihodki: 

• prihodki od prodaje storitev znašajo 71.762,97€ ( vodenje in koordinacija 
projektov) 

• prihodki od obresti in pozitivne tečajne razlike 19,62€ 
• pozitivne evrske izravnave 4,49€ 

 
Odhodki: 

• stroški storitev (21.140,43€) 
• Stroški materiala za delavnice in pisarno (842,61€) 
• Nabavna vrednost prodanih priročnikov (101,43€) 
• Ostali stroški (146,99€) 
• Stroški amortizacije  (1.254,01€) 
• Stroški dela (40.327,93€) 
• Finančni odhodki  (1,22€) 
• Ostali odhodki  (386,85€) 

 
 B.) Obračunana in porabljena amortizacija lastne dejavnosti 
 
Zavod obračunava amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev po metodi 
enakomernega časovnega amortiziranja in sicer po fiksni stopnji: računalniška oprema 
50%, ostali stroji ( fotokopirni stroj, tiskalnik) 20% 
 
  Celotna amortizacija za leto 2019 tako znaša 1.254,01€ 
 
 C.) Prejeta in porabljena namenska sredstva po namenih ter znotraj sredstev posebej 
prejeta in porabljena proračunska sredstva 
 
V letu 2019 Agencija LARS ni prejela namenskih sredstev. 
 
  D.) Zavod ima v tem letu presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.585,61€ 

 
2. POSLOVNO POROČILO AGENCIJE LARS 2019 

Agencija LARS, Zavod za kulturo, izobraževanje in svetovanje, Cerkno je bila v letu 2019 aktivna 

na področju svetovanja, prevajanja, avtorskega projekta Igrišče, priprav na predavanja in delavnice 

Igrišče, zagotavljanja storitev na področju nepridobitnega menedžmenta in iskanja rešitev v obliki 

programske opreme in aplikacij različnim strankam. 
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GLAVNA PODROČJA DELOVANJA 

• V največji meri smo se ukvarjali s svetovanjem različnim nevladnim organizacijam na 

področju neprofitnega menedžmenta. Opravljenih je bilo tudi preko 50 brezplačnih svetovalnih 

ur za organizacije, ki niso naši naročniki in potrebujejo pomoč (Družina in življenje, Naravni 

začetki, Društvo Downov sindrom, SOS telefon, Ars Vitae).  

• Pomemben del prihodkov predstavljajo tudi prihodki od prodaje storitev programiranja za 

različne naročnike. Športnemu društvu BSK smo pro bono izdelali spletno stran, obenem pa 

zagotovili brezplačno nadgradnjo baze za sledenje donacijam drugim naročnikom. 

• Še vedno ohranjamo živa portala zgaga.me z nasveti za neprofitne organizacije ter 

brihta.rocks, kjer nudimo tudi spletne e-tečaje s področja učenja učenja, pogajanja in zbiranja 

sredstev, pri katerih prav tako beležimo prihodke.  

• Izkušnje in že skoraj 20-letna karierna pot vodje projektov so vodile k odločitvi, da se napiše 

priročnik Igrišče : igraje do učinkovitega vodenja vaše nepridobitne organizacije, ki smo 

jo predstavili tako v Sloveniji kot v tujini (Oslo). Priročnik spremljajo promocijske zgibanke, ki jih 

prilagamo v predstavitve, ki jih pošiljamo po pošti. Obenem smo dali izdelati tudi svinčnike in 

kemične svinčnike, ki jih bomo razdeljevali na izobraževanjih. V načrtu za 2020 je prevod 

priročnika v angleščino. Priročnik nameravamo prodajati prek znanih mrež v tujini. 

• Ob izdaji knjige 31. 8. 2019 smo prenovili spletno stran www.agencija-lars.si, ki sedaj zelo 

preprosto predstavlja ponudbo usposabljanj in svetovanj za neprofitne organizacije. 

• V mesecu septembru se je vodja projektov vpisala na doktorski študij na Fakulteti za 

organizacijske vede v Kranju. V letu 2019 se je redno udeleževala vseh predavanj in opravila 

vse zahtevane obveznosti. Doktorska dizertacija bo raziskava menedžmenta človeških virov v 

neprofitnih organizacijah. 

 


