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Predstavitev podjetniških izzivov 
občine Komen

Informativni dan Informativni dan 

Občina Komen, 13.5.2016Občina Komen, 13.5.2016

1. Promovirati in širiti pozitivno podjetniško kulturo in 1. Promovirati in širiti pozitivno podjetniško kulturo in 
inovativnost v občini med ciljnimi skupinamiinovativnost v občini med ciljnimi skupinami
2. Spodbujati k razvoju lastnih podjetniških idej in zamisli ter 2. Spodbujati k razvoju lastnih podjetniških idej in zamisli ter 
razvijati veščine podjetniškega načrtovanjarazvijati veščine podjetniškega načrtovanja
3. Ustanavljati nova start3. Ustanavljati nova start--up podjetja in ustvarjati nove up podjetja in ustvarjati nove 
zaposlitvezaposlitve
4. Izvajati podporno podjetniško okolje namenjeno novim 4. Izvajati podporno podjetniško okolje namenjeno novim 
podjetjem v okviru inkubacijepodjetjem v okviru inkubacije
5. Prispevati k razvoju gospodarstva občine in regije v 5. Prispevati k razvoju gospodarstva občine in regije v 
splošnem  splošnem  

Izhodišče in motivacija:
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1. Najava izzivov občine Komen 1. Najava izzivov občine Komen (1/06/2016(1/06/2016); predstavitev in ); predstavitev in 
objava na spletni strani  objava na spletni strani  www.komen.siwww.komen.si

2. Zbiranje interesentov in formiranje podjetniških skupin 2. Zbiranje interesentov in formiranje podjetniških skupin 
(predvidoma do (predvidoma do 8/07/20168/07/2016))

3. Metodološka delavnica za pripravo poslovnega modela z 3. Metodološka delavnica za pripravo poslovnega modela z 
mentorji (15/07/2016)mentorji (15/07/2016)

4. 4. TeamskoTeamsko delo in delo in mentoriranjementoriranje (julij (julij –– oktober)oktober)

5. Izdelava in predstavitev poslovnih modelov (jeseni 2017)5. Izdelava in predstavitev poslovnih modelov (jeseni 2017)

Potek natečaja:

Podani izzivi: 

Turizem in 
kulturna 
dediščina

Jamska naravna 
dediščina

Športni in 
rekreativni 

turizem

Inovativno 
kamnoseštvo

Razvoj 
tradicionalnega 

kmetijstva
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Izdelati predloge povezovalnih turističnih produktov na ravni 

občine, ki bodo predstavljali podlagi za organiziran tržni turizem z 

jasno upravljalsko, vsebinsko in organizacijsko shemo.

Polog 1: Turizem in kulturna dediščina v občini Komen

Opredeliti pomen ter možnosti izkoriščanja jamarske naravne 

dediščine in Nature 2000 za razvoj različnih tipov turizma v občini 

Komen.

Polog 2: Ureditev in trženje jamske naravne dediščine
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Razviti konkurenčno in zanimivo ponudbo na dveh lokacijah predvidenih za 

kampiranje, avtodome, kolesarstvo in konjeništvo v občini Komen.

Polog 3: Razvoj turizma za avtodome, kampiranje, 
kolesarstvo in konjeništvo v občini Komen

Vzpostaviti poslovni model inovativne tržne kamnoseške dejavnosti v občini 

Komen, ki vključuje inovativne produkte in ponudbo.

Polog 4: Razvoj inovativne kamnoseške ponudbe in 
produktov
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Razviti predloge rešitev za oživitev tradicionalnih kmetijskih praks v povezavi 

revitalizacijo starih kraških travnikov v občini Komen. 

Polog 5: Oživljanje tradicionalnega kmetijstva v Občini 
Komen


