GNS

od čipa do končne montaže
Po končani srednji šoli na Vegovi v Ljubljani, kjer se je izučil za tehnika računalništva, je Goran Vučilovski
nadaljeval študij na fakulteti za elektrotehniko, ker na računalništvo pač ni bil sprejet. Pa mu je ta kombinacija
znanj prišla še kako prav. Danes se je z njo uveljavil kot uspešen mlad podjetnik. Sam sicer pravi, da mu ne bi
škodilo tudi nekaj spretnosti iz ekonomije, čeprav ga bolj kot menedžerski mikajo izvedbeni posli. Trenutno poleg
podjetništva zaključuje specialistični študij elektronskih sistemov, za hobi pa ob sobotah še vedno rad stopi za
mešalno mizo v diskoteki in plesa željni publiki zavrti glasbo.

Biti podjeten ne pomeni, da si zgolj uspešen poslovnež, temveč da si človek, ki ga zanimajo določena področja,
katera potem tudi raziskuješ, preizkušaš in pozneje – ko pridobiš določene izkušnje – na njih tudi delaš. Pri
Goranu so to predvsem področja elektrotehnike, elektronike in računalništva.
»Začel sem tako rekoč na dnu, vlekel sem električne kable. Pa to ni slabo,« pravi, »saj le tako spoznaš celotni
proces, naučiš se tudi spoštovati delo drugih; pa še prav ti pride, da te pozneje – ko sam načrtuješ posle – ne
more nihče pretentati, koliko časa in stroškov je potrebnih za določeno fizično opravilo.«
Kot srednješolec in študent je vseskozi tudi delal za zaslužek. Začel je s t. i. 3D animacijami, postavljanjem
spletnih strani, nadaljeval s programiranjem CAD sistemov in PLC krmilnikov. Leta 2007 se je podal na
samostojno podjetniško pot. Delal je doma. »Na začetku ni enostavno,« pove, »trudiš se delati veliko in dobro. V
bistvu ves čas delaš.«
Sodeluje z zunanjimi sodelavci, ki so večinoma njegovi kolegi iz srednješolskih in študentskih let. Skupaj razvijajo
elektronske alarmne sisteme za terminale, ki jih prilagajajo naročniku. »Imam veliko kolegov, vsi smo mladi
in zagnani. Skupaj razvijamo vezje, ga programiramo, tako rekoč sami izdelamo zadevo od čipa do končne
montaže. »Vzgajamo« nove rešitve,« pove Goran, »od tod tudi kratica GNS, ‘growing new solutions’, ki smo jo
izbrali za svoj zaščitni znak.«
Goran želi v prihodnjem letu spremeniti organizacijsko obliko in ustanoviti podjetje z omejeno odgovornostjo.
Na tak način bi lahko del odgovornosti prenesel tudi na soustanovitelje. Obseg dela se namreč povečuje, tudi
dejavnosti je vse več. Ob razvoju elektronike ponuja in razvija tudi multimedijske sisteme, ki strankam med
drugim omogočajo najsodobnejše pristope pri seznanjanju s karakteristikami določenega produkta. Tu in tam še
vedno izdelajo kakšno spletno stran, so pa tudi zastopniki za merilnike pretoka kompromiranega zraka, kar pa
že sega na industrijsko področje.
Njihovi kupci so večja slovenska podjetja, s katerimi dobro sodelujejo. Med njihovimi dobavitelji so v glavnem
tuja podjetja. »Z dobavitelji imam zelo pozitivne izkušnje. Vse naročam prek spleta, dobava je hitra, plačam pa
lahko s tridesetdnevnim odlogom. Še danes me izjemno pozitivno preseneča, ko pri večjem dobavitelju iz Anglije
določen material naročim do 17. ure, naslednji dan ob 8. zjutraj pa ga že prejmem. In to celo brez stroškov
pošiljanja.«
Z vselitvijo v prostore podjetniškega inkubatorja
v Trbovljah je Goran Vučilovski pridobil poslovni
prostor, sejno sobo, kjer lahko sprejema goste,
zaradi bližine poslovnega partnerja je optimiziral
poslovni proces, obenem pa si je uspel urediti tudi
svoj delovni čas in ga ločiti od zasebnega. Pravi, da
je to še kako pomembno, saj si tako nabere moči
in ima tudi sicer kaj od življenja. Sam svoj prosti
čas najraje preživlja s svojo izbranko, s katero v
bližnji prihodnosti načrtujeta tudi družino.

Sredstva za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja so dodeljena s strani Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije in s strani Ministrstva za gospodarstvo

