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Železniki - Domelu iz Železnikov, ki je
prek družbe pooblaščenke v lasti za-
poslenih in bivših zaposlenih, gre letos
celo bolje od že sicer smelih napovedi.
Zaradi velikega števila naročil so začeli
delati ob sobotah, letos so zaposlili že
19 novih ljudi, to pa nameravajo na-
daljevati. »V prvem kvartalu smo po-
večali realizacijo za 15 odstotkov glede
na lansko leto. V aprilu smo prodali za
sedem milijonovevrovizdelkov. Vmaju
smo z naročili pokriti, obeti pa so dobri
tudi za prihodnji mesec,« je ob vče-
rajšnji skupščini Domelove krovne
družbe Domel Holding povedal njen
direktor Štefan Bertoncelj.

V lanskem letu so vpeljali dva večja
projekta in začeli proizvodnjo motor-
jev za klimatske naprave z visokim iz-
koristkom in programom avtomobil-
ske industrije. Letos razširjajo ponud-
bo ventilatorjev.Razvili so družino šes-
tih EC-pogonov za klimatske naprave z
lastnim elektronskimkrmiljenjem, kije
vfazi industrializacije. Obseg obeh no-
vih programov se povečuje in bo letos
dosegel deset milijonov evrov.

Vsi prihodki v skupine Domel, ki
zaposluje 1025 delavcev, za leto 2010
znašajo po revidiranemporočilu 80,2
milijona evrov, čisti dobiček obračun-
skega obdobja pa znaša 1,15 milijona
evrov.»Dobiček je namenjen izvajanju

investicijske dejavnosti, poplačilu pri-
čakovanj lastnikov in ustvarjanju pri-
mernih finančnih rezerv, ki bodo sta-
bilizirale poslovanje družbe in omo-
gočile rast. Kazalci uspešnosti so se
kljub recesiji obrnili navzgor,« je za-
dovoljen Štefan Bertoncelj.

Največja družba je še vedno Domel,
ki izdeluje elektromotorje in gospodi-
njske aparate. Lansko leto je bilo zaradi
negotovosti pri naročilih zelo težko.
Obseg poslovanja je bil še vedno nekaj
manjši kot v letu 2008, kljub temu pa so
veseli, da se dobičkonosnost proizvo-
dnje izboljšuje. Realizacija prodaje je
znašala 74,5 milijona evrov, največji trgi
so Nemčija, Madžarska, Italija in Po-
ljska. »Investirali smo 4,4 milijona,
predvsem v opremo in orodja za EC-
motorje, zalivanje paketov in poveča-
nje produktivnosti,« je poudaril Ber-
toncelj. Domel se je konec lanskega leta
preoblikovaliz delniške družbe vd.o.o.,
ker ima samo enega lastnika, in sicer
Domel Holding. Prav ta družba poo-
blaščenka, ki združuje vse male del-
ničarje, je imela včeraj skupščino, na
kateri so odločali o porabi celotnega
bilančnega dobička v višini 3,8 milijona
evrov, od katerega preostanek čistega
dobička za poslovno leto 2010 znaša
731.000 evrov, prenesem dobiček iz
prejšnjih let pa znaša dobre tri milijone.
257.000 evrov so razdelili za dividende,
preostalo so pustili nerazporejeno.
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