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LISTINO ČASTNE OBČANKE
za leto 2018

dr. JOŽICI REJEC,
(rojena 20. marca 1955, stanujoča Knape 14, Selca),

za življenjsko delo na gospodarskem in družbenem področju.

U T E M E L J I T E V:
Dr. Jožica Rejec je že v rani mladosti začutila svoj talent na tehničnem področju, zato je
svoje znanje pričela nabirati v srednji tehnični šoli in ga nadgradila na Fakulteti za
elektrotehniko. Svojo karierno pot je pričela v razvoju takratne Iskre kot elektroinženirka,
vodila oddelek projektantov, vrsto let vodila področje razvoja in kakovosti ter leta 2006
prevzela mesto predsednice uprave podjetja Domel.
Po prevzemu vodenja podjetja je bila dr. Rejčeva soočena z vrsto izzivov, od
katastrofalnih poplav v letu 2007, ki so podjetju povzročile veliko ekonomsko škodo, do
gospodarske krize v letih 2009 in 2012. S svojim načinom vodenja, za katerega sama pravi,
da je avtentičen, je uspela podjetje Domel razviti v uspešno in svetovno konkurenčno
podjetje ter globalnega razvojnega dobavitelja na zahtevnih trgih. Podjetje je v času
njenega vodenja razširilo področje delovanja iz električnih motorjev za sesalnike in
kuhinjske aparate tudi na EC motorje za prezračevalne in klimatizacijske sisteme, vrtno
opremo, industrijska puhala in motorje in komponente za avtoindustrijo. Domelovi
izdelki so danes prisotni v vseh pomembnih proizvajalcih sesalnikov, kot so Phillips,
Kärcher, Rowenta, Electrolux in Hyla, medtem ko se EC motorji nahajajo tako v
Stihlovih baterijskih vrtnih orodjih višjega cenovnega razreda in v orodjih Husqvarne.
Dr. Jožica Rejec je spoštovana tako med sodelavci kot partnerji. V letih njenega vodenja
podjetja se je kultura podjetja razvijala na vrednotah in vidikih trajnostne inovativnosti.
Z močnim občutkom za družbeno odgovornost, se je podjetje aktivno vključevalo v
lokalno okolje in podpiralo tako infrastrukturne projekte kakor tudi različne dogodke s
športnega in kulturnega področja. Značilnosti Domelove kulture so ustvarjalni in

ambiciozni zaposleni, ki razumejo zahteve trga in rastejo skozi vrednote podjetja. V letih
njenega vodenja se je število kvalificiranih delovnih mest povečalo za 100%, število
zaposlenih pa za 25% in jih je sedaj 1375. Ob razviti kadrovski politiki pa imajo tudi
izjemno štipendijsko politiko, s katero podpirajo več kot 90 mladih na različnih stopnjah
izobraževanja
Najožji sodelavci jo vidijo kot osebo dejanj in osebo, ki zna pohvaliti uspehe. Dr. Rejčeva
velik pomen pripisuje spoštovanju, postavljanju skupnih ciljev, dajanju svobode
zaposlenim, sodelovanju in zaupanju. Pri svojem delovanju stremi k zagotavljanju
občutka varnosti v podjetju, zastavljanju dolgoročne vizije ter ne dopušča tarnanja in
lenobe. Kot svoj največji dosežek vidi vzpostavitev odprtosti, na podlagi katere lahko vsak
zaposleni poda nove ideje, predloge in rešitve za določeno vprašanje, kar vodi do večje
učinkovitosti in novih inovacij, ki jih družba denarno nagradi.
Skrb za inovativnost ni prisotna samo v okviru podjetja, ampak tudi v družbenoodgovornem življenju dr. Rejčeve. Od leta 2013 je soustanoviteljica in predsednica
Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih, ki s pomočjo izkustvenega učenja razvijajo in
spodbujajo podjetniško žilico mladih. Po štirih letih izvajanja programa Junior
Achievement so rezultati sledeči: 150 dijaških podjetij, 1.000 vključenih dijakov, 30
sodelujočih srednjih šol in 50 usposobljenih mentorjev profesorjev.
Za svoje delo in uspehe podjetja je prejela priznanje ambasador znanja Life learning
Academia (2014), nagrado za najboljše MBA diplomate (IEDC Poslovna šola Bled, 2014),
nagrado za izjemne dosežke v gospodarstvu (Časnik Finance, 2014) in nagrado za
izjemne gospodarske dosežke (GZS, 2016). V letošnjem letu je Združenje Manager
podelil dr. Jožici Rejec priznanje za življenjsko delo na področju managementa.
V prostem času pa doktorica elektrotehnike svoj čas posveti poslanstvu biti babica šestim
vnukom, se uči igrati klavir, poje v cerkvenem pevskem zboru, bere, rada kolesari in
uživa v svoji drugi strasti tj. vrtnarjenju.
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