INSTAL S

podjetno unovčenje znanja in izkušenj

Marjan Kolenc

Izkušeni strokovnjaki elektrotehnike in
informatike, ki jim je zaradi razmer v podjetju,
za katero so delali, grozila brezposelnost, so se
januarja lani pogumno podali na trg. Šestnajst
ljudi, vsak s svojim solastniškim deležem, znanjem
in smelimi načrti, je ustanovilo podjetje Instal S,
ki se ukvarja z razvojem in izdelavo elektronskih
naprav, inženiringom ter zastopstvom in
distribucijo.

»Da smo vsi zaposleni tudi solastniki,« pravi direktor podjetja Marjan Kolenc, »je gotovo velika prednost. Na začetku
je bilo namreč težko, marsikomu bi zmanjkalo volje in bi podjetje zapustil, tako pa smo bili vsi dodatno motivirani in
predani skupnim načrtom.«
Njihova dejavnost zahteva večji proizvodni prostor, ki ga seveda ob ustanovitvi podjetja niso imeli na voljo. »Kapitala smo
imeli relativno malo,« pove Kolenc, »zato smo takoj izkoristili možnost delovanja v mrežnem inkubatorju v Hrastniku,
kjer imamo v najemu 480 kvadratnih metrov površin.«
V podjetju danes deluje že 19 zaposlenih. Poleg vodstva so tu razvijalci programske in strojne opreme, elektroniki, ki
opremo sestavljajo, in terenski delavci, ki skrbijo za montažo, inštalacije ter podporo uporabnikom.
Marjan Kolenc, ki je v prejšnjem podjetju deloval na tehničnem področju, se je v vodstveni vlogi dobro znašel. »Prej sem
bil sicer tudi projektni vodja, a se nisem ukvarjal s ﬁnancami in posli. Pa mi to ob pomoči nekaj zunanjih sodelavcev
nekako kar gre.« Na vprašanje, če so se stvari v dobrem letu, ko podjetje že posluje, umirile, Marjan Kolenc odgovarja, da
ne. »To je služba, ki traja ves dan, ne le predpisanih osem ur.«
Poleg delovanja v inkubatorju je Regionalni center za razvoj podjetju Instal S pomagal pridobiti tudi določena sredstva za
razvoj novega produkta prek razpisa Slovenskega sklada za podjetništvo.
»Področje razvoja je za nas ključno. Vsi naši izdelki so visoko kakovostni, opremljeni s potrebnimi certiﬁkati, tehnološko
odlično dodelani, odlikujejo pa jih inovativne tehnične rešitve,« pravi Kolenc. »Predvsem smo orientirani na izvedbo
manjših serij izdelkov, in sicer vse od zasnove do izvedbe. Trudimo se za naprave, ki so zanesljive, preproste za uporabo,
ergonomsko oblikovane in sestavljene iz minimalnega števila potrebnih sestavin, obenem pa so prilagojene speciﬁčnim
zahtevam naročnika.«
Proizvajajo naprave za komercialno rabo in industrijo (sistem za daljinski nadzor in upravljanje avtomatiziranih poslopij
oziroma procesov brez osebja, sistem za gotovinsko ter brezgotovinsko plačevanje) ter eksplozijsko varne naprave, za
katere so pridobili certiﬁkat ATEX pri SIQ Ljubljana, mednje sodi tudi sistem za merjenje ravni eksplozivnih tekočin v
stacionarnih in premičnih rezervoarjih (bencinski servisi).
Zanimivo je, da v Sloveniji ni podjetij, ki bi se ukvarjala s proizvodnjo naprav, ki se vgrajujejo v eksplozivno ogrožena
območja, medtem ko so v Zasavju taka kar tri. Poleg Instala S sta tu zagorski Bartec Varnost in kisovški Tevel.
»Gre za znanje, ki se je v Zasavju hitreje razvijalo prav zaradi tukajšnjih premogovnikov in potreb po takšni zaščiti. Če
me sprašujete po konkurenci,« pravi Kolenc, »nam morda Tevel predstavlja rahlo konkurenco, čeprav ne deluje na istih
področjih, medtem ko je Bartec Varnost bolj energetsko usmerjen, proizvaja motorje in stikala. Mi in Tevel pa izdelujemo
elektroniko, ki te motorje in stikala upravlja.«
Kljub gospodarski krizi v podjetju Instal S ne zaznavajo bistvenega upada naročil. »Posla in dela je dovolj, problem je
le s plačili,« pove Marjan Kolenc. »Roki plačil so vse daljši, medtem ko moramo mi vsak mesec zagotoviti plače. Glede
na obseg dela bi potrebovali vsaj še dva zaposlena, a dokler se plačilna disciplina ne uredi, si dodatnega zaposlovanja ne
moremo privoščiti.«
Njihovi načrti so visoki. Želijo postati pomembnejši igralec na slovenskem trgu in v bližnjih državah. Že zdaj delajo tudi za
Češko, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, navezujejo pa tudi stike z Italijo in Grčijo.
Povpraševanja, pravijo, je kar dovolj in prepričani so, da jim bo tudi vnaprej z znanjem in kakovostnim delom uspelo
uresničevati zastavljene cilje.
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