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Agencija LARS, Zavod za kulturo, izobraževanje in svetovanje, Cerkno je bila v letu 2020 aktivna 

na področju svetovanja, prevajanja, avtorskega projekta Igrišče, spletnih predavanj in treningov 

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

programske opreme in aplikacij različnim strankam. 

 

GLAVNA PODROČJA DELOVANJA 

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

področju neprofitnega menedžmenta. Opravljenih je bilo tudi preko 76 brezplačnih svetovalnih 

ur za organizacije, ki niso naši naročniki in potrebujejo podporo (Ars Vitae, KD Smeško, 

Ekokrog, Europa Colon, Društvo za srce, Zavod Kres). 

 Da bi bili na tekočem z najnovejšim znanjem iz menedžmenta, smo v času epidemije vložili 

veliko časa in energije v dodatno izobraževanje in usposabljanja ter podaljšanje mednarodne 

poklicne kvalifikacije Certificate of Fund Raising Executive (Izvajalci usposabljanj: Seth 

Godin, Dan Palotta, MindEdge Certificate of Non-profit Management, Resource Alliance, 

European Fundraising Association).  

 Pomemben del prihodkov predstavljajo prihodki od prodaje storitev programiranja za različne 

naročnike ter zagotavljanja brezplačnih nadgradenj baze podatkov ter podporo. 

 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.  

 Po izdaji priročnika Igrišče : igraje do učinkovitega vodenja vaše nepridobitne organizacije 

avgusta 2019, smo izdali tudi angleško različico in jo objavili na Amazonu. Zaradi situacije v 

državi smo ohranili večino promocijskega materiala, ki je bil pripravljen za promocijo naših 

usposabljanj v živo. 

 V mesecu septembru se je vodja projektov vpisala v tretji letnik doktorskega študija na Fakulteti 

za organizacijske vede v Kranju. V letu 2020 je opravila vse zahtevane obveznosti za zaključek 

drugega leta, kar je privedlo do pravice do brezplačne šolnine za tretji letnik. Doktorska 

dizertacija bo raziskava socialnih učinkov tretjega sektorja v digitalni dobi. 


