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DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETJA  
V POVEZAVI S SOLASTNIŠTVOM ZAPOSLENIH V SKUPINI DOMEL 

Aleš Markelj, dipl. ekon. (UN) 
Direktor splošnega področja 

 

Skrb za etično vedenje, izboljševanje kakovosti življenja zaposlenih in širše lokalne skupnosti 
ob hkratnem ekonomskem razvoju, je v skupini Domel posebej poudarjena.  

Ključne besede: družbena odgovornost, etika, solastništvo zaposlenih, temeljne vrednote. 

 
1. Temeljna načela delovanja 
 
Skupina Domel je v tem duhu družbeno odgovornost postavila na prvo mesto v temeljnem 
strateškem dokumentu - poslanstvu podjetja, ki se glasi: 
 
Domel je družbeno odgovorno podjetje. Kot globalni razvojni dobavitelj dovršenih rešitev 
elektromotornih pogonov in komponent, temelječih na lastnih inovativnih tehnologijah, 
omogočamo rast in trajnostni razvoj skupine Domel. S tem zagotavljamo kakovostna 
delovna mesta v širšem okolju. 
 
2. Vrednote 
 
Družbeno odgovornost in svoje ravnanje Domel gradi na temeljih lastne kulture podjetja 
invrednot, ki so povezane z negovanjem lastne prakse. Temeljne vrednote, ki jih imamo 
zapisane v tem strateškem dokumentu, in jih tudi živimo v praksi, so naslednje:  
 

• Ustvarjalnost 
Delo v Domelu nam je izziv za profesionalno in osebno rast, kjer z nenehnim učenjem 
in osebnim razvojem postavljamo temelje za večjo ustvarjalnost. Vzamemo si čas za 
razmišljanje, inovativno delovanje in spodbujamo nove ideje ter dobre nagradimo. 
Neprestano izboljšujemo načine in rezultate dela. 

• Ambicioznost 
Naši cilji so visoki, vendar uresničljivi. Imamo pogum za sprejemanje ovir in napak, iz 
katerih se znamo učiti. Postavljamo si visoke cilje na ravni podjetja in na ravni 
vsakega posameznika, pri čemer spodbujamo zdravo tekmovalnost, težnje po 
izobraževanju in napredovanju na delovnem mestu, hkrati pa se trudimo doseči 
ravnovesje med delom in družino. 

• Odgovornost 
Naš moto se glasi: »Kar rečem, to naredim.« Sprejete obveznosti in obljube vedno 
uresničimo. 

• Gospodarnost 
S sredstvi podjetja v vseh okoliščinah vedno ravnamo racionalno, kot da bi bila naša 
osebna last, obenem pa si prizadevamo s čim manjšimi vložki maksimirati iztržek. Ker 
smo naravnani k rezultatom, delujemo v smeri razvoja optimalnih izdelkov, doseganja 
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optimalnih pogojev na trgu, stalnega zniževanja stroškov, neprestanega iskanja 
poslovnih priložnosti in ustvarjanja dobička.  

• Spoštovanje 
Do drugih se obnašamo tako, kot bi si želeli, da se drugi obnašajo do nas. Ne 
dopuščamo nespoštljivega odnosa. Neusmiljenost, brezobzirnost in domišljavost ne 
sodijo sem. 

• Sodelovanje 
Skupaj smo v dobrem in v slabem, odkrivamo in rešujemo potencialne probleme in se 
skupaj tudi veselimo. Sodelujemo pri postavljanju in realizaciji ciljev, ker se 
zavedamo, da smo del kolektiva, ki lahko le s sodelovanjem doseže postavljene cilje. 
Zato pospešujemo timski način dela, aktivno sodelujemo v timih, spodbujamo 
različnost mišljenja, poudarjamo pomembnost doprinosa posameznika k skupnemu 
rezultatu. 

• Skrb za stranke 
Ker se zavedamo, da je kupec kralj, je smiselna prilagodljivost kupčevim zahtevam že 
ves čas naša konkurenčna prednost. Imamo načrt in cilje dela s strankami. Naš 
pristop do strank je kakovosten in pristen, kar pomeni, da si za stranke vzamemo čas, 
poiščemo najboljšo možnost glede cene in kakovosti, smo dosegljivi, ustvarjamo pri-
jetno ozračje, smo prijazni, zanesljivi in prilagodljivi. 

• Skrb za zaposlene 
Skrbimo za razvoj, izbor ter strokovno in osebno rast zaposlenih, tako da pridejo pravi 
ljudje na ustrezna delovna mesta. Naša delovna mesta omogočajo ustvarjalnost, 
prinašajo notranje zadovoljstvo zaposlenih, niso enolična, so primerno plačana in 
zdravju neškodljiva. 

• Pripadnost 
Ponosni smo, da smo Domelovci. Lojalnost zaposlenih je trden temelj obstoja in 
razvoja našega podjetja, saj pomeni združevanje kariernih sanj in ciljev podjetja. 
Prizadevamo si izdelati celovit sistem obvladovanja človeških virov. Vsi zaposleni se 
zavedamo, da se je pomembno poistovetiti z usklajenimi cilji, vrednotami, 
poslanstvom in vizijo podjetja. 

 
3. Tradicija, stabilnost delovanja 
 
Železniki in okolica se ponašajo z dragoceno naravno in kulturno dediščino, ki je posledica 
bogate tradicije železarstva. Družba Domel je vpeta v življenje kraja in celotne Selške doline. 
Skrb za zaposlene ter skrb za lokalno okolje sta zato pomembni vrednoti podjetja. Leta 2016 
bomo namreč praznovali že70 – letnico delovanja našega podjetja. 
 
4. Lastništvo 
 
V letu 1998 smo ustanovili krovno podjetje Domel Holding, d.d. z namenom ubranitve 
podjetja pred sovražnim prevzemom s strani našega največjega konkurenta Takrat smo 
obvladovali dobrih 48 % lastništva. S pametnim in načrtnim delom smo v naslednjih 10 letih 
prišli do 100% lastništva, ki je danes v lasti zaposlenih, upokojencev podjetja in bivših 
zaposlenih. Trenutno je 700 delničarjev, od tega dobrih 55% zaposlenih. Tako lastništvo ima 
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tako svoje prednosti kot tudi svoje slabosti. Uspešno krmarjenje med različnimi vlogami in 
cilji posameznega zaposlenega, ki je hkrati tudi delničar (torej delavecin hkrati lastnik) je 
sicer včasih težavno in zahteva dodaten napor, vendar se izplača in tako prinaša pozitivne 
učinke. 
 
5. Skrb za zaposlene 
 
Skupina Domel poskuša vzdrževati visok nivo socialnih pravic zaposlenih, zagotavljamo in 
nudimo stabilnost in dolgoročnost zaposlitve. Fluktuacija je izredno nizka, bolniški izostanki 
so na nivoju 4%. Veliko vlagamo v izobraževanje zaposlenih, izvajamo tako notranja kot 
zunanja izobraževanja, v zadnjih letih to v povprečju znaša okoli 30 ur na posameznega 
zaposlenega. Imamo veliko svojih štipendistov. Zaposlenim poskušamo zagotavljati tako 
poklicno kot tudi osebnostno rast in sicer skozi sistem nasledstvene piramide, kariernih 
načrtov, letnih razgovorov, mentorstev, programa Domelove akademije in vključevanje v 
posebno pripravljene MBA konzorcijske študije. Veliko pozornosti posvečamo tako interni 
kot zunanji komunikaciji ter dialogu s socialnimi partnerji (sindikat, sveti delavcev). V okviru 
programa promocije zdravja zagotavljamo zaposlenim visok nivo in širok nabor aktivnostiiz 
različnih področij. Za lažje vključevanje ranljivih skupin zaposlenih smo pred 10 leti ustanovili 
invalidsko podjetje, ki še danes uspešno izvaja svoje poslanstvo. 
 
6. Vključenost v lokalno okolje 
 
Družba Domel se nahaja v Selški dolini, kjer skupaj z okoliškimi zaselki prebiva dobrih 6000 
prebivalcev. Glede na to, da je v Domelu med 900 in 1.000 zaposlenih, je že na prvi pogled 
jasno kakšno pomembno vlogo predstavlja podjetje za sam kraj in tudi razvoj le tega. Tako se 
družba na vseh področjih vključuje v življenje občine Železniki. Smo eni od večjih 
štipenditorjev, imamo med 60 in 70 štipendistov na vseh nivojih. S spodbudami in 
sponzoriranjem prireditev podpiramo kulturno dogajanje kraja, kot sponzor pa sodelujemo 
tudi na različnih nacionalnih in mednarodnih konferencah in forumih s področja energetike 
in trajnostnega razvoja.Domel se vključuje v aktualno športno življenje kraja preko 
podpiranja smučarskega in sankaškega kluba, ki nosita ime podjetja. Po potrebi priskočimo 
na pomoč tudi v drugih športnih panogah. Prispevali smo tudi sredstva za novo športno 
dvorano, ki nudi pogoje za zahtevnejše športne dejavnosti. Zaposlenim so preko lokalnega 
javnega športnega zavoda omogočene različne oblike rekreacije po subvencioniranih cenah.  
 
7. Spoštovanje standardov 
 
Domel v svojih proizvodnih obratih spoštuje najstrožje kakovostne in okoljske standarde. Že 
leta 1992 smo pridobili prvi certifikat kakovosti ISO 9001. Standard obvladovanja okolja ISO 
14001 smo vpeljali leta 2003. Trenutno imamo certifikate naslednjih standardov: ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/TS 16949:2009 ter ISO 13485: 2012.Na delovnih mestih se v 
najvišji možni meri uporablja visoka ter čista tehnologija. 
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8. Produktna ekološka usmerjenost 
 
Za širše naravno okolje skrbimo tudi s svojimi produkti. Ti so izredno kakovostni, kompaktni, 
energetsko učinkoviti, imajo dolgo življenjsko dobo in dosegajo nizek nivo hrupa. V izdelke so 
vgrajeni okoljsko neoporečni, v večji meri razgradljivi materiali. Pri izdelkih sledimo trendu 
zmanjšanja porabe vseh vrst materiala, ob hkratnem ohranjanju učinkovitosti. Sesalne enote 
se ponašajo z zelo visokimi izkoristki. Že v letu 2009 smo začeli s trženjem sesalne enote, ki 
izpolnjuje pogoje za pridobitev energijske nalepke EU, ki se je na podlagi Evropske smernice 
o učinkoviti rabi električne energije v tem letu uvedla tudi za sesalnike. Energijska nalepka 
predstavlja izhodiščno orientacijo za kupca o pomembnih parametrih (poraba energije, 
izkoristek, učinkovitost sesanja, nivo zvočne moči). Izpostavimo lahko tudi naše EC motorje, 
ki so v svetovnem merilu najbolj napredni v smislu energijskih in finančnih prihrankov. Naši 
izdelki zaradi velikega prihranka pri električni energiji na letni ravni vplivajo na nižje emisije 
toplogrednih plinov. Za svoje inovativne produkte vsako leto prejmemo številna priznanja. 
Smo letošnji prejemnik najvišjega priznanja v projektu Modre prakse energetske 
učinkovitosti. 
 
9. Zaveza k družbeni odgovornosti 
 
Zavezo k družbeni odgovornosti smo v letu 2010 potrdili tudi z dokumentom Družbena 
odgovornost podjetja Domel, ki predstavlja zasnovo pri katerem družba vključuje skrb za 
družbene in okoljske probleme v svoje poslovanje. Družbena odgovornost temelji na 
doseganju visoke stopnje konkurenčnosti na lokalnem in globalnem trgu, prizadevanju za 
odličnost ter upošteva trajnosten in uravnotežen razvoj. Pomeni poslovno prakso smotrnega 
investiranja v poslovno okolje na način, ki zagotavlja intelektualni kapital, zdravje, varnost in 
razvoj človeških potencialov zaposlenih, lažje usklajevanje družine in dela ter vzpostavljanje 
enakih možnosti za vse. Vključuje tudi transparentno komunikacijo z mediji in drugo 
zainteresirano javnostjo, ustvarjanje zaupanja finančnih ustanov v družbo, kakovostne, 
inovativne in energetsko učinkovite izdelke ob ustrezni ceni za potrošnike ter sodelovanje z 
lokalno skupnostjo v vseh vidikih poslovanja. 
 
10. Kodeks ravnanja skupine Domel 
 
V letu 2011 smo sprejeli tudi kodeks ravnanja Skupine Domel, s katerim smo sklenili zavezo, 
da se bomo po njegovih načelih ravnali povsod, kjer smo, kjer delamo in kjer živimo. Kodeks 
nas usmerja v odgovorno in premišljeno ravnanje. V njem smo zapisali svoja poslovna načela, 
načela s področja človekovih pravic in delovne prakse ter načela s področja okolja in 
varnosti. Spoštovanje načel kodeksa plemeniti naše delo in prispeva k oblikovanju dobrega 
vzdušja med zaposlenimi, poslovnimi ter drugimi partnerji. 
 

Domel je v skupini gospodarskih družb, ki so na letošnjem Vrhu slovenskega gospodarstva 
svečano podpisale pristop k Smernicam korporativne integritete (http://www.korporativna-
integriteta.si/Novice/tabid/140/ID/7/Svecani-podpis-pristopa-k-Smernicam-korporativne-
integritete-na-Vrhu-slovenskega-gospodarstva.aspx). 


