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Boris Bukovec in JoŽe Preskar po podpisu pogodbe. (Foto: B.

B.)

Skupai na poti k odliěnosti
Fakulteta prinaša znanje in primeľe dobre
prakse, upÍavna enota pa poligon za preveljanje
njihove učinkovitosti
l{ovo tlEsT0 - Novomeškä Fakulteta za or garizacljske Študije (FoS)' ki pľve Študentepľičaku1e v letoŠnji jeseni, in Upravna enota Novo mesto sta v torek
podpisali dogovoľ o strateškëm
sodelovanju, ki v prvem obdob|u

posega na področ;e razvoia

sistepa vodenja upľavne enote

od kakovosti k odličnosti, s
skupnimi močmi pa bodo vzpostavili tudi model kompetenc
zaposlenih na upľavni enoti.
Z dľugimi be sedami, strokovnjaki FoS bodo upľavni enoti s
svojim znanjem ln primeľi dobľe prakse pomagali na njeni

stva tako upoľabnikov njihovih
stoľitev kot tudi samih zaposle-

nĺh.

Dľugo sodelovanje med fakulteto ĺn upravno enoto se nanaŠana izdelavo t.i. modela kompetenc zaposlenih v uprami
enoti, s čimer żelijo spodbuditi
napľedek javnih usluŽbencev.
"To je velik izziv tudi za moje
sodelavce, ki imajo na upľavni
enoti eno ľedkih priloŽnosti
preučevati učinkovĺtost takih
modelov v praksi," je povedal
dekan FoŠBoris Bukovec, ki
đodaja,da je tovrstno sodelovanje med znanstvenim na eni

ustanova javnega sekto4a, ki je

ter poslovnim in javnim sektorjem na dľugi stranĺ eden od temeljnih kamnov fakultete.
Partneľsko pogodbo so tako

poslovno oďičnost). Kot pravi

Gospodaľsko zboľnico Dolenj-

poti k zlatemu nacionalnemu
priznanju poslovne odličnost
(preď tremĺ leti so bili prva

pľejela srebrno diplomo za

pred kratkim że podpisali z

načelnik novomeŠke upľavne

ske in Bele kľajine, pľĺpľavl1ajo
pa se tudi na soďelovanje z podjetji iz ľegije, ki se że ponašajo s

enote

Jože Preskar, nameľa-

vajo pot od kakovosti do oďičnosti prehodit v naslednjih petih letih, vse to pa z namenom
zagolavljanja vec j e ga zadovolj-

zlatimi pľiznanji za poslovno

oďičnost, to so Tľimo, B'evoz in
B. BlaIé

Kľka.

