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USPEŠNE ŽENSKE

»Tako v poslovnem kot v zasebnem
življenju je dobra priprava pol uspeha«

Kot štipendistka ETI, d. d. Izlake sem
svojo poslovno pot začela prav tam, torej v velikem delovno intenzivnem podjetju, kar je bilo za začetek moje kariere
odličen učni poligon. Imela sem možnost
spoznati delovne procese, analiziranje
in načrtovanje, se usposobila za notranjega presojevalca sistema kakovosti in
projektnega vodjo. Nadaljevala sem v
Kapitalski družbi, kjer sem se soočala z
upravljanjem kapitalskega premoženja
in slovenskega gospodarstva.

Kaj vam predstavlja največje poslovno
zadovoljstvo in kaj največji izziv?

Kako vi vidite prednosti in/ali pomanjkljivosti ženskega vodenja? Se razlikuje od moškega?

Največje poslovno zadovoljstvo je vodenje Agencije RS za javnopravne evidence
in storitve (AJPES), kjer nadaljujem s poslanstvom informiranja javnosti s podatki
in storitvami za obvladovanje dnevnih
poslovnih tveganj. Na spletni strani
AJPES lahko vsak najde vse finančne in
statusne podatke o poslovanju poslovnih
subjektov, pridobi mednarodni finančni
identifikator LEI, naroči bonitetno oceno
po mednarodnih standardih in analitično orodje Fi=Po ter tako samostojno analizira poslovanje poslovnih partnerjev. Z
velikim zadovoljstvom kot članica upravnega odbora mreže Evropskih poslovnih
registrov (EBR) ugotavljam, da je Slovenija po transparentnosti in digitalni
dostopnosti do podatkov v samem vrhu
evropskih držav. Eden največjih poslovnih izzivov je nadaljnje zavzemanje za
podjetniku prijazno poslovno okolje s
strani vseh in vsakogar.
Kako vsakodnevno usklajujete
poslovno in zasebno življenje?

Nedvomno mi poslovnega in zasebnega
življenja ne bi uspelo ustrezno usklajevati, če ne bi imela podpore vse družine. Še
vedno se z možem skupaj voziva v službo, včasih vskoči tudi hči in prevzame
gospodinjska opravila (predvsem takrat,

Ženske stremimo k urejenosti in organiziranosti, kar se odraža tudi v samem
vodenju. To pomeni, da vidimo in želimo videti ljudi, da stremimo k strokovnosti in prepoznavnosti, da želimo imeti
pregled in ustrezno ravnanje ljudi okrog
sebe. Tako rekoč stalno vzgajamo. Čeprav
so moški bolj samozavestni in osredotočeni, lahko ženske z ustrezno komunikacijo in večjim čustvenim nabojem dosežemo podoben ali celo boljši uspeh.
Kako se spopadate s stresom? Kako
poskrbite za sprostitev in si naberete
energijo?

Stres je dandanes res naš stalni spremljevalec. Dnevne izzive premagujem z redno
in glede na možnosti zdravo prehrano,
čez zimo si pomagam vzdrževati imunski
sistem s prehranskimi dopolnili. Sicer me
zelo sproščajo sprehodi v naravi, nabiranje gob in zelišč, čez vikend kakšen vzpon
na hrib, savna, družinska jadranja ter odkrivanje kultur in dežel na potovanjih.
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PROMO

Kako ste skozi kariero prišli do današnjega položaja direktorice AJPES?

ko sem na poslovnem potovanju). Ker
je tako v poslovnem kot zasebnem življenju dobra priprava pol uspeha, vedno dan začnem z enostavnim domačim
zajtrkom, že na poti v službo pogledam
elektronska sporočila, potem pa že hitim
skozi dnevne obveznosti.

PROMO

Mag. Mojca Kunšek, direktorica
Agencije RS za javnopravne evidence
in storitve (AJPES), ki dan vedno začne
z doma pripravljenim zajtrkom, meni,
da se premalo zavedamo, da je odgovoren odnos do dela in življenja jedro
zadovoljnega človeka in družbe. »Vsak
dan je lahko lep, če se za to zavzemamo
in si takšnega tudi želimo!« Kakšna je
njena poslovna zgodba in kako usklajuje vse svoje obveznosti?

V holdingu Iskra sem sodelovala pri
vzpostavitvi poenotene računovodske
politike in kontrolinga za 15 podjetij v
holdingu. Pred prihodom na AJPES sem
vodila projekta priprave in objave vsebin za davčno-računovodsko stroko na
portalih Tax-Fin-Lex in FinD-INFO.

