1aodlicnimi dosežki stoii odliěna pľaksa
]{OVO ilIESTO - Dr. Borls

Bukovec le lme, ki ga - poleg
dl. Janeza Gabl[e|čiěa naf pogostele povezuf emo s
kakovost|o ln odllěnost|o na
Dolenlskem ln tudl v Slovenfli.
To lesen Je za svofe dolgoletno
delo na podloěiu šl{en|a

kulturc kakovostl prelel
posebno nagľado Slovenskega
zdlužen|a za kakovost ln
odllěnost. DL Bukovec je
dlplomhal na [ulllanski
fakultetl za stlo|nlštvo,
maglstilral in doktodra! pa na
kľan|skl fakultetl za
oÍganizacflske vede. Potem ko
|e 20 let deIaI v gospodaľstYu,
fe zadnllh deset let

vlsokošolskluěite[ ln

razlskovalec. Zdaj le tudl dekan
Fakultete za organizac[ske
študtje v J{ovem mestu..

Tlrdi letos so na podelitvi

najvišiih drżavnih priznani
za poslorno odličnost blest€-

le organizacije z Dolenjske
in iz Posavja, saj so bile kot
finalistke nagraiene tri tukajšnje upravne enote in

podjetje TPţ preišnia leta je
uspešno sodelovala tudi novome ska bolnišnica, med no_

je znalo in Šezna pritegniti

desetletjem rekel, da mora biti

sposobne ljudi od dľugoď Poleg
tega je za naše kľaie značilen

tudi dobeľ odnos do dela - in
tudikakovostnepľidesamapo
sebi, temveč se pridela' Pri
je vsaka pľisojna lega, pa

ďrŽavna upľava drŽavljanom
pńjazna, kar bo tudi ocenjeía|
je bila to tudi zunanja spodbuda.

nas Ali je v krizi teżje skľbeti
če- za kakovost, ko se mnoga

prav ni pľiiazna za obdelavo, podjetja boriio zgoli za obobđelana.Ce imajo ljuđje
stanek?
odnos do dela, se to
Zađnječase je ľes manj prĹ
silcĺ naivišie državne na- tudi na delouro mesto. Saj
jav za ocenjevanje poslovne
grade za poslovno odličnost Znamo zgodbe o dobľem in sla- oďičnosti, moľda tudi zaľadi
iz preteklih let pa naidemo bem cvičku- ľaz]iką aęd
kľize. Vseeno pa se pravv času
trĺ rcdilna podjetia z Doleni- je odvisna ođtega,koliko
krize pokaŽe, da so'oľganizaske: Revoz, Trůno in Krka.
vlaga
cije, ki so veliko vlagale v kako
ZaĘ joravno Dolenjska na
Zahteve po kakovosti so
vostinposlovnooďičnost,manj
tem podroćiu tako ođlična? pojavile s potľoŠniŠtvomin
ranljive. To je podobno kot pľi
gľe
v
naŠem
okolju
zacele
pľedvsem
ľazvljati
v av_ gripi - tisto telo, kĺ je bolj prĹ
"Gotovo
za ft adtcijo. Smo gospodarsko
tomobilski indusĘi, od tam
pľavljeno in odporno, ima manj
najuspešnejśaregĹja in sam
se širile na dobavitelje, servisne moŽnosti, da zboli, ďi pa jo vsaj
pravim" da za uspeĘ dobički in
dejavnosti in druga,m. Danes
laŽje preboli. Takapodjeţaima_
odličnimi doseżţi stoji odlićna
kakovost sama po sebiumevrra, jo bolj ľazvite senzorje in pľej
pra'ţşa. ţlkajšnje gospodaľstvo
vsiżelijoizboljšatipľocesizđe_
zaznajo,kaj se đogajanatľgu
lovanja, napotke za to pa
ter se tüdi pľej in bolj pravilno
dajejo standardi in primeri
odzovejo.
bľih praks po posameznih
Če je kakovost, kot ste rek-

tak
pľenaša
poqi-u
kdo

vanj,

se
se

so
je

jim
do
pa_

pre-

nogah. Ker pa je podjetje
plet procesov, moľa sistem
kovosti zajemati celotno

li, danes żo samoumovna,

ka- kako pa ie z odlićnostio?
orga- odtični so tisti, ki odstopajo

nizacijo.

imenovala regţa oďličnosti in mojstrstva, saj imamo izredno veliNasa regţa bi śelahko

in so najboljši v panogi, ki postanejo vzor' ođlicnostje cilj, ki

se mu pribliżuješ, a ga nikoli
povsem ne doseŽeŠ'oďicna je

kodobľihpľaks. Celodesetlďje tista organizacija, kĹustvari
smo jih predstavţďi na dnevih tako vzdušje za đelo,da greš z

kakovosti in zraven

odpirali

vesdliem v sluŽbo in daš vse od
sebe' To vzduŠje mnogi pľimeľganizaciiah.'pr Janez Ga'bľĺ':, jaio tudi s timskim delom v vrjelčičjepľipeljďoďićnostvSlo hunskem špoľĘsaj je tudi povenij o in tuđina Dolenj shrii: F&::t], š1,€v, ľlcl' o ďi dn *-Đ ľ g aniz ađtia
rumi oďičnosti na otočcu ľaz- whunsko moštvo. Vseeno pa je
miŠljajo o tem,kajjev ozaďjuza
pľi tem treba upoŠtevati, da to

teme v zvezis kakovostjo v

Boris Bukovec

or-

kakovostjo in oďićnostjo in kaj
bi ju še vzpođbujalo. V nekem
smislu je tuđipojav naŠefakultete za oľganizacijske Študije
povezan s fort rrrom" sajje logično, da je Šola,ki nas uči o kako_
vosti, prav v tej regţi. Študentje
lahko ob sodelovanju z gospođaľstvompľav tu najbolje vidijo,

kako se kakovostno dela.
Gospodarstrc sili h kakovo-

sti trg, zakaj pa si potem zanjo prizadevajo javne ustanove, npr. upravne enote, bol-

nišnice?

MislĘ da je ľazlogvtem,keľ
deĘemo skupaj in se npľ. Že l5
let srečujemo na Dnevih kako_
vosti, kjeľ v ľegţi izmenjujemo

pľimere dobrih praks,

Že

več

kot 20 let pa pľipľavljamo tudi
otoški Foľum odličnosti. Pomembno je, da vsak korak h kakovosti prinaša tudi pľihranke
in zađovoljstvo strank. Ko je
minister za javno upravo pred

pľinaša tudi nevaľnost. Tudi v
vľhunskem śportuse pojavi Łtľošenost. Ker je v organizacĹ
jah tľeba delati dalj časa, so

nekje tuďimeje tega, koliko lďlko daješ organizaciji. oďičnost

ne pomeni, da morajo

bitiza-

dovoljni samo kupci, temveč

tudi lastniki, okolje in zaposleni.

Slednji trije moľajo biti enako
poudaľjeni'
Bľeda Dušlě Gonlk

