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MCPZ - Mednarodni center za prenos znanja

25.5.2016 – Kako uporabiti podatke AJPES v prid poslovanju in vašim
poslovnim odločitvam

Z AJPES do uspešne in varne podjetniške poti – z uporabo zanesljivih in ažurnih orodij

Prepogosto se zanašamo na informacije, ki jih dobimo iz nepreverjenega vira, podatki pa so lahko netočni ali neažurni. Z
uporabo zanesljivih podatkov lahko sprejemamo boljše poslovne odločitve, povečamo lastno odzivnost na trgu in zmanjšamo
tveganje pri poslovanju.

Kje in kako iz baz AJPES pridobiti informacije, ki jih potrebujete za odločanje?

Kako pri iskanju novih poslovnih partnerjev poiskati pravega s pomočjo relevantnih finančnih podatkov in
kazalnikov poslovanja?

Vstopate na tuje trge in potrebujete podatke za tujino?

Vam partnerji dolgujejo plačilo, zato tudi vi ne morete pravočasno poravnati zapadlih obveznosti? Kaj lahko
storite?

Kaj pomeni bonitetna ocena in kako jo uporabiti?

Na delavnici boste spoznali vse javne registre in druga orodja, ki jih prek portala AJPES lahko pridobite o poslovnih subjektih iz
Slovenije in iz drugih evropskih držav.

Z VAMI BODO:

mag. Tadej Ulčar, višji svetovalec v Sektorju za registre in evidence podatkov
mag. Marjan Širaj, vodja Sektorja za statistiko in informiranje
Andreja Kelhar Horvat, vodja Sektorja za bonitetne in druge tržne storitve

O AJPES
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je vodilna nacionalna institucija, ki zbira in
zagotavlja podatke in informacije za pregledno nacionalno in evropsko poslovno okolje. Opravlja in pri tem spodbuja
elektronsko izmenjavo uradnih podatkov v okviru svojih dejavnosti po javnem pooblastilu (registri, poročanje poslovnih
subjektov, statistična raziskovanja idr.) in za gospodarsko dejavnost (zbirke podatkov o poslovanju gospodarskih subjektov,
bonitetne ocene, večstranski pobot obveznosti idr.) Kot največja VEM točka po obsegu registracij omogoča podjetnikom,
družbam in drugim oblikam poslovnih subjektov lažjo in varnejšo pot podjetništva.

TERMIN in KRAJ DELAVNICE
25. maja 2016, od 10:00 do 13:00 ure, na naslovu Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM:

1. AJPES in  javni registri

Poslovni register Slovenije

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Register transakcijskih računov
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Drugi registri

2. Uradne objave

Objave v postopkih zaradi insolventnosti

e-objave po zakonu o gospodarskih družbah

e-objave po Zakonu o finančnih zavarovanjih

3. JOLP in ponovna uporaba informacij in podatkovnih zbirk letnih poročil

4. Bonitetne informacije

5. Večstranski pobot - preprosta in hitra poravnava obveznosti

6. Vprašanja, razprava

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?
Delavnica je namenjena podjetnikom, direktorjem, komercialistom, računovodjem, knjigovodjem in vsem odgovornim osebam,
ki sprejemajo poslovne odločitve.

KOTIZACIJA in PLAČILO
Cena delavnice je 60,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori.  V primeru
udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.
Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva
ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2016-69 oz. plačilo po e-
računu za proračunske uporabnike.
Račun boste prejeli po zaključku seminarja. 

PRIJAVE
Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj) .
Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u
(01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000
Ljubljana).
Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred
razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.
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