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Early Warning Slovenia – brezplačna mentorska pomoč 

podjetjem v težavah 

 

Program brezplačnega mentoriranja Early Warning Slovenia je namenjen podjetjem, ki so se znašla v 

težavah ali pa se z njimi soočajo in iščejo možnosti izboljšave poslovanja.  

Early Warning Slovenia je evropski projekt, ki ga vodi SPIRIT Slovenia. Cilj projekta je zmanjšati število 

stečajev, ohraniti in kreirati nova delovna mesta, izogniti se ali zmanjšati negativni učinek lastnikov 

podjetij na družinske člane, promovirati podjetniško kulturo in izboljšati pogoje za podjetništvo.  

Slovenija sledi trendom v Evropi, saj je postala deseta članica, ki je vključena v mehanizem zgodnjega 

opozarjanja na težave. S projektom je začela Danska pred trinajstimi leti in poroča spodbudne 

rezultate. Več kot polovica družb, ki je bila vključena v program, je preživela brez stečaja.  

Program bo prilagojen našim razmeram in zakonskim okvirjem. Na spletni strani SPIRIT Slovenia bo 

dostopen vprašalnik, ki ga bodo podjetja izpolnila, če se bodo želela vključiti v program. Na podlagi 

rezultata vprašalnika bodo podjetja dobila ustrezno podporo in v primeru resnejših težav ustreznega 

mentorja. SPIRIT ima trenutno na voljo 22 mentorjev, od tega je polovica profesionalnih svetovalcev 

in polovica podjetnikov z izkušnjami. To so usposobljeni in izkušeni svetovalci, gospodarstveniki, 

podjetniki in strokovnjaki, ki podjetnikom brezplačno svetujejo, kako uveljaviti spremembe in se 

izkopati iz težav.  

SPIRIT zagotavlja, da jim je diskretnost pri obravnavi podjetij na prvem mestu.  

Po osnovne informacije o vključitvi v program se lahko podjetja obrnejo tudi na dvanajst SPOT točk po 

celi Sloveniji ali pa k izpolnjevanju vprašalnika pristopijo sama.  

Pomembno je, da se za pomoč odločijo samostojno. Pogojev in kriterij za prijavo ni. V program se lahko 

prijavi katerokoli podjetje, pomoč pa je zagotovljeno brezplačna.  

 

Novo mesto, 19. 8. 2020 

dr. Marijeta Kobetič 

SPOT Svetovanje JV Slovenija 

 

VIRI: 

- Interni bilten GZS PTZ Veter: glas drobnega gospodarstva že od leta 1979, junij 2020 

- https://www.podjetniski-portal.si/programi/early-warning-slovenia 
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