TURIZEM
Dejavnos , ki jih opravlja zavod na področju
turizma v javnem interesu:
- priprava in izvajanje strategije razvoja turizma
- zbiranje in ažuriranje baze podatkov o turis čni
ponudbi
- oblikovanje in izvajanje razvojnih programov iz
področja turizma
- organiziranje izobraževanj, delavnic in tečajev
- izvajanje prireditvenih dejavnos in drugih
dogodkov
- priprava, urejanje in objave turis čnih vsebin v
elektronskih medijih
- izdajanje informacijskega in promocijskega
gradiva na področju turizma
- organiziranje in izvajanje promocijskih ak vnos
- spodbujanje razvoja in raziskovanj v turizmu
- sodelovanje in povezovanje z ostalimi
organizacijami na področju turizma
- izvajanje ostalih nalog po odloku

CENTER ZA PODJETNIŠTVO
IN
TURIZEM KRŠKO

PODJETNIŠTVO
Dejavnos , ki jih opravlja zavod na
področju podjetništva v javnem interesu:
- pospešuje in spodbuja
- načrtuje in organizira
- izvaja razvojne ak vnos na področju

SPOT TOČKA
V letu 2018 je zavod nadgradil svoje
podporne storitve za potencialne
podjetnike in podjetja iz VEM točke v
SPOT svetovanje Posavje (Slovenska
poslovna točka).
Ak vnos SPOT regije:
- informiranje
- svetovanje
- animiranje in povezovanje
regionalnega okolja
- usposabljanja in delavnice
- izmenjava dobrih praks in odpiranje
poslovnih priložnos
- poročanja in sooblikovanja
podpornega okolja za poslovne
subjekte.

TRŽNICA
- organizacija in izvajanje prireditev na tržnici
Videm
- organizacija in izvajanje prireditev v starem
mestnem jedru
- digitalna promocija lokalnih ponudnikov
- vključevanje in povezovanje ponudnikov

OSTALE DEJAVNOSTI
- prijave na različne projekte
kot nosilec oz. partner
- izvajanje projektov in
vključevanje lokalnih
ponudnikov
- upravljanje s plakatnimi mes
na območju mesta Krško
- izvajanje plaka ranja

PODJETNIŠKI INKUBATROR KRŠKO
- je dislocirana enota zavoda
- spodbujanje nastanka inova vnih idej, start-upov
- načrtovanje, organiziranje in izvajanja razvojnih
ak vnos , projektov ter promocij na področju
podjetništva
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektov
Regionalnega razvojnega programa regije Posavje na
področju podjetništva na območju občine Krško
- sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi,
državnimi in mednarodnimi ins tucijami javnega

