
 
 

Evropski teden podjetništva na izpostavi AJPES Nova Gorica! 
 
V okviru 2. Evropskega tedna podjetništva, ki bo potekal med 25. majem in 1. junijem, bomo 
v AJPES organizirali dan odprtih vrat »AJPES kot nepogrešljiv vir informacij«. 
 
 
Dan odprtih vrat v izpostavi AJPES Nova Gorica bo v četrtek, 27. maja 2010, s pričetkom ob 
10. in 14. uri. 
 
 
Obiskovalcem bomo predstavili storitve AJPES na področju ustanavljanja s.p. in d.o.o., 
predstavili pa vam bomo tudi ostale spletne storitve AJPES, s katerimi si lahko izboljšate vaše 
poslovanje, ter kako lahko poravnate svoje obveznosti z udeležbo v večstranskem pobotu pri 
AJPES. 
 
Po predstavitvah boste obiskovalci lahko zastavljali vprašanja. Storitve izpostave in spletne 
storitve AJPES bomo po želji obiskovalcev predstavili tudi individualno, za vas pa bomo 
pripravili tudi informativna gradiva. 
 
Obiskovalci se lahko udeležite predstavitve ene ali vseh predstavitev, pristojni uslužbenci 
izpostave AJPES pa vam bodo na razpolago za vprašanja tekom celega dneva. 
 
Vabljeni! 
 
Izpostava AJPES Nova Gorica 
 
___________________________________________________________________ 
 
AJPES KOT NEPOGREŠLJIV VIR INFORMACIJ 
 

Datum dogodka: 27.5.2010 ob 10.00 
Lokacija dogodka: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, II. nadstropje 
Telefonska številka za dodatne informacije: 05 338-62-00 
Kontaktna oseba: Mara Kos Maver 

 
Program 
 
10.00-10.30   
Kako lahko na točki VEM AJPES registrirate s. p.?    
 
10.30-11.00   
Kako lahko na točki VEM AJPES registrirate d. o. o.?        
 
11.00-11.30   
Kako si lahko olajšate poslovanje z javnimi informacijami AJPES (iPRS, JOLP, EBR, e-Objave)?   
 



 
 
11.30-12.00 

 Kako lahko poravnate svoje obveznosti z udeležbo v večstranskem pobotu pri AJPES? 

 Kako se lahko zavarujete pred plačilno nedisciplino z bonitetno oceno slovenskih 
podjetij - AJPES S.BON? 

 

Datum dogodka: 27.5.2010 ob 14.00 
Lokacija dogodka: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, II. nadstropje 
Telefonska številka za dodatne informacije: 05 338-62-00 
Kontaktna oseba: Mara Kos Maver 

 
Program 
 
14.00-14.30   
Kako lahko na točki VEM AJPES registrirate s. p.?                    
 
14.30-15.00   
Kako lahko na točki VEM AJPES registrirate d. o. o.?                                
 
15.00-15.30  
Kako si lahko olajšate poslovanje z javnimi informacijami AJPES (iPRS, JOLP, EBR, e-Objave)?         
 
15.30-16.00 

 Kako lahko poravnate svoje obveznosti z udeležbo v večstranskem pobotu pri AJPES? 

 Kako se lahko zavarujete pred plačilno nedisciplino z bonitetno oceno slovenskih 
podjetij - AJPES S.BON? 


