
 
 
Spoštovani poslovni partnerji, cenjene stranke, 
 

 
leto 2011 je bilo za Siproniko precej uspešnejše, kot se je na začetku napovedovalo. 
Intenzivno odpiranje na tuje trge, tako v energetiki kot v prometni signalizaciji nam je 
dalo novega zagona in dodatne motivacije za pametne odločitve in kvalitetno delo, 
katerega pozitivni učinki so bili vidni že sproti, še več pa si jih obetamo v letošnjem letu. 
Obenem smo povečali intenzivnost raziskav in razvoja tehnologij na področju 
sinhronizacije omrežnih sistemov s točnim časom, kar smo prepoznali kot izredno 
obetavno in perspektivno področje prihodnosti predvsem kot integralni člen pametnih 
elektroenergetskih omrežij, ki so postala dejstvo v evropskem prostoru. 

 
Začetek leta 2012 zaznamuje sprememba vodstva v Siproniki. Kot dosedanji direktor sem podjetje vodil od same 
ustanovitve leta 1995. V času 16 let je podjetje iz enoosebne družbe zraslo v malo podjetje z devetimi 
zaposlenimi, številnimi zunanjimi pogodbenimi sodelavci in partnerji ter odličnimi obeti za prihodnost. Vselej 
smo svoje znanje in sposobnosti usmerjali v lasten razvoj in raziskave in lahko se pohvalimo, da je naše podjetje 
ravno s tem adutom preživelo marsikatero viharno gospodarsko obdobje in obenem ohranilo sloves 
visokotehnološkega podjetja v koraku s sodobnostjo. Naša osnovna vrednota je, da nas vi kot naše stranke in 
poslovni partnerji prepoznavate kot zanesljivega  in odgovornega partnerja, s katerim poslujete z 
zadovoljstvom. Prepričan sem, da bo tako tudi v bodoče. V podjetju še vedno ostajam kot večinski lastnik, hkrati 
pa bom s svojim dolgoletnim znanjem in izkušnjami v pomoč mladi ekipi, ki sem jo po temeljitem razmisleku 
postavil na čelo podjetja. 
 

Z letošnjim januarjem krmilo podjetja tako odstopam kolegu g. Marjanu Kržišniku, 
svojemu dolgoletnemu sodelavcu in vrhunskemu strokovnjaku na področju procesnih 
sistemov za elektroenergetiko. G. Kržišnik je s svojo strokovnostjo in inovativnim 
razvojem podjetju omogočil prodor na področje elektro gospodarstva, ki velja za eno 
najzahtevnejših,  posebej zato, ker lahko postaneš njihov partner le z dobro preverjenimi 
in izredno zanesljivimi izdelki in storitvami. G. Kržišnik je po izobrazbi univerzitetni inženir 
elektrotehnike, sedaj opravlja tudi podiplomski študij na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za 
elektrotehniko. V svojem strokovnem portfelju ima številne uspešne razvojne projekte 
naprav in sistemov, vrsto odličnih prispevkov na strokovnih konferencah doma in v tujini, 

patentne prijave ter dragocena poslovna poznanstva na širšem področju elektroenergetike tako v Sloveniji kot v 
tujini.  
 
Prepričan sem, da bo podjetje z novim vodstvom in tako odlično ekipo, ki se je formirala zadnjih nekaj letih, 
prinašalo izvrstne rezultate na vseh področjih, predvsem pa še naprej uresničevalo vrednote kot so vrhunsko in 
odgovorno delo, trajnostni razvoj ter zadovoljna in uspešna poslovna partnerstva. 
 
Tudi z vašo pomočjo in sodelovanjem je Sipronika sedaj dobro stoječe podjetje s svetlo vizijo za prihodnost, zato 
se vam zahvaljujem za doslej izkazano zaupanje, obenem pa si obetam uspešnega in rodovitnega sodelovanja 
tudi v prihodnje. 
 
V veselje mi je, da mi sedanja vloga omogoča več časa za osebne stike, zato ste lepo povabljeni v prostore 
Sipronike na klepet in kavico. 
 
S spoštovanjem,         Ljubljana, 01.02.2012 
 
Janez Jarc, univ.dipl.inž.el. 
Prokurist 
 


