
 

 
 

 

 

 

»S kreativnim povezovanjem do razvoja in večje konkurenčnosti podjetja First«. 
 
Podjetje First oz. center poslovnih storitev First je računovodski servis, ki že sedaj, poleg 
knjigovodske in računovodske obdelave podatkov, organizacijam ponuja davčno, poslovno in 
finančno svetovanje, mentoriranje in usposabljanje, ter svetovanje pri napotitvi delavcev na 
delo v tujino, z obračunom plač za napotene delavce (Avstrijo, Nemčijo in Švico).  
 
V podjetju si prizadevamo k stalni rasti podjetja, zato s projektom želimo, svoje poslovne 
storitve razširiti in strateško pozicionirati tudi na tujih – mednarodnih trgih, ter s tem samo 
storitev svetovanja za tuje trge in pomoči pri urejanje dokumentacije, dvigniti na veliko višji 
in kompleksnejši nivo.  Za uspešen prodor in podporo storitev na tujem trgu kot podporo na 
domačem trgu, želimo nadgraditi tudi pilotno aplikacijo FEPS, ki bo omogočala boljšo 
uporabniško izkušnjo, ter uvesti design menedžment v poslovanje podjetja. 
 
Namen in cilji projekta tako so preko strateškega sodelovanja s KKS kadrom (podjetjem 
Instinkt d.o.o. in njihovimi sodelavci) okrepiti podjetje na dolgoročnem nivoju; razviti novo 
storitev za tuje trge in jo na trgu pozicionirati kot povezano blagovno znamko; nadgraditi 
pilotno spletno aplikacijo FEPS, ki bo omogočala boljšo uporabniško izkušnjo tako za 
obstoječe kot nove uporabnike; uporabiti aplikacijo FEPS kot orodje uspešnega prodora in 
podporo storitev na tujem trgu, hkrati pa jo ustrezno uporabiti tudi za domače kupce; preko 
design menedmenta razviti poslovni model, ki bo združil in izkoristil »paradne konje« 
podjetja First na najbolj optimalen in kreativen način ter vzpostaviti strukturo organizacije, ki 
bo sposobna doseči najvišje poslovne cilje. 
 
V okviru Javnega razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 
2019 (JR CzK 2019)«, sklop A3 – Kreativni povezovalnik, smo tako pridobili sofinanciranje 
storitev zunanjih izvajalcev (mentorja, predstavnikov KKS kadra), stroškov dela in posrednih 
stroškov.  
 
Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-
skladi.si in Ministrstva za kulturo: https://www.gov.si/drzavni-
organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. 
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