Tenzor praznuje, nekaj izjav DOP

Ptujski športniki smo veseli, da imamo v naši bližini podjetje, ki ima posluh za naše potrebe in
voljo, da nam pomaga dosegati vedno nove stopnice na takšni in drugačni poti na vrh.
Tenzorju iskreno čestitam za njegovo do sedaj prehojeno pot in mu želim, da ostaja tudi v
prihodnosti uspešno, zdravo in prijazno podjetje. Prepričan sem, da nas bo Tenzor še
velikokrat prijetno presenetil s poslovnimi rezultati, ki so in bodo odraz predanosti,
strokovnosti in vrhunskosti v ožjem in širšem prostoru tega časa.
Dejan Zavec, boksarski šampion

Pri svojih treningih in na tekmovanja se vedno trudim po najboljših močeh. Da se lahko primerjam z
najboljšimi na svetu, moram neprestano spremljati konkurenco, biti ustvarjalen, uvajam nove
metode in pristope, se izobražujem in seveda vlagam ogromno dela. Takšen pristop in način
razmišljanja so me pripeljali do mojih športnih uspehov.
V podjetju TENZOR razmišljate in delujete po istih načelih, vendar na gospodarskem področju. Prav
zaradi tega lahko praznujete prvih 20 uspešnih let. Ob tem jubileju Vam vsem, ki ustvarjate in
delujete v podjetju TENZOR čestitam. Želim Vam, da bi v tekmi, ki jo bojujete vsak dan, zmagovali še
mnogo let. Jaz pa bom po svojih močeh prispeval k ugledu in prepoznavnosti podjetja TENZOR.
Ob tej priložnosti se Vam še enkrat zahvaljujem za Vašo pomoč na moji športni poti.
Brane Komel, atlet - triatlonec

Podjetje Tenzor je vsa leta verjelo in zaupalo v uspehe našega ženskega rokometnega kluba ŽRK
Mercator – Tenzor Ptuj. Zavedali so se, da so zelo pomemben igralec, v uspešni zgodbi rokometa, saj
samo vsi skupaj lahko doprinesemo k dobrim skupnim rezultatom. V vseh letih obstoja kluba, so nam
omogočili veliko prepoznavnost, po celotni Sloveniji. In tudi z njihovo pomočjo, lahko skrbimo za
podmladek in imamo aktivno vlogo pri vzgoji otrok in mladostnikov na Ptuju. Vse čestitke ob zavidljivi
20. obletnici.
Marjan Valenko, sekretar kluba ŽRK Mercator - Tenzor

Spoštovani, ob tako visokem jubileju, se veselimo z Vami, ter vam čestitamo za dosežene cilje
»odličnosti«, ter prav tako na poglede, usmerjene v prihodnost. Bodite ponosni na Svoje dosežke, ter
na dejstvo, da vam je »interdisciplinarnost« domača beseda, saj se le ta izraža tudi v našem okolju.
Anton Leskovar, župan, občina Kidričevo

Preprosta beseda, ne more povedati vsega, pa vendarle HVALA, da ste vsa leta verjeli v mene. Minilo
je že več 10 let od kar aktivno sodelujem z vami in mi pomagate, da sem lahko aktiven po maratonih
v Sloveniji. Na letošnjem maratonu Treh src v Radencih in Ptujskem maratonu se mi je uspešno
pridružil tudi Miran Senčar.
Peter Zmazek, maratonec, letnik 1938
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Tenzor praznuje, nekaj izjav DOP
Tenzor ima športno "srce"! V podjetju se zavedajo, kako pomembni sta moralna in finančna podpora,
v športni karieri. S tem tudi doprinašajo k boljšim uspehom slovenskih športnikov.
Ilka Štuhec, alpska smučarka

Podjetje Tenzor je eno tistih podjetij, ki zgledno sodeluje s svojim okoljem v smislu družbene
odgovornosti. Z vami resnično odlično sodelujemo, pomagali ste nam pri mnogih projektih in tako
pomembno prispevali k našim uspehom. Dolga leta ste bili mecen umetniške galerije, ki je deluje v
našem gledališču, podpirali ste naše gledališke projekte in skupaj smo vrnili živ umetniški utrip v naše
gledališče in naše mesto. Ob vašem jubileju vam iskreno čestitamo in se veselimo bodočih izzivov in
uspehov.
Peter Srpčič, direktor, Mestno gledališče Ptuj

Spoštovani kolektiv podjetja Tenzor, d.o.o. Pred desetimi leti sem zapisal stavke, ki jih je ob dvajseti
obletnici potrebno ponoviti. Študije o tehnološkem razvoju in zaostajanju slovenskega gospodarstva
so pokazale, da je osrednji problem slovenskega podjetništva v pomanjkanju ljudi in njihovih osebnih
lastnosti - ali so podjetni, so voljni sprejemati tveganje pri sebi in pri drugih, ali so vztrajni, so
vizionarji, so sodelovalni, so iznajdljivi, so garači itd.
Številni mednarodni in domači strokovnjaki so dokazali, da mora uspešen podjetnik:
• znati razviti izdelek ali storitev, ki ga prodaja;
• ustanoviti in razviti podjetje;
• ob tem mora zgraditi tudi trg;
• znati mora zgraditi svoje sposobnosti uporabiti pospeševalne ukrepe vlade, EU, idr.
• in nazadnje mora vse to skupaj tudi močno in dolgo hoteti.
Za zaposlene v podjetju TENZOR in še zlasti za solastnika tega podjetja gospoda Mirana SENČARJA in
gospoda Alberta BENETA lahko s ponosom povemo, da jih krasijo vse zgoraj navedene lastnosti.
Kot župan tega mesta si seveda želim, da bi takih ljudi bilo v našem mestu čim več. Osebno se nikoli
nisem bal ali celo zavidal bogastva, vedno pa me je bilo strah revščine tako materialne kot duhovne.
dr. Štefan Čelan, župan, MO Ptuj

V imenu humanitarnega kluba SOROPTIMIST PTUJ vam čestitamo ob 20. obletnici uspešnega
delovanja. Ob tej priložnosti se vam iskreno zahvaljujemo za vašo pomoč in sodelovanje pri izvedbi
naših dobrodelnih projektov.
Veseli nas, da tudi v današnjem času obstajajo podjetja, ki imajo posluh in pripravljenost pomagati.
Vaše podjetje se je vedno rado odzvalo našemu vabilu k sodelovanju in zato se vam še enkrat
zahvaljujemo. Želimo vam obilo uspešnega delovanja še v prihodnje!
Breda Žgeč, predsednica, Soroptimist klub Ptuj

Vaše podjetje je eno izmed najuspešnejših podjetij v Podravju in širom Slovenije, v zadnjih letih pa si z
dobrim delom utirate pot tudi na številnih tujih trgih. Ste dokaz, da lahko, če le obstaja trdna volja in
pozitivna naravnanost posameznikov, ki so pripadni podjetju, dosežete ogromno. Vam je v dvajsetih
letih uspešnega delovanja podjetja uspelo dokazati, da ste odličen poslovni partner, na katerega se je
vedno možno zanesti.
Hvalevredna je tudi vaša družbena odgovornost, saj skozi vsa leta kot donator pomagate številnim
posameznikom tako na področju športa, kulture, sociale, izobraževanja in nenazadnje tudi zdravstva.
Ponosni smo, da nam z obdaritvijo novorojencev pomagate že vrsto let in tako vedno znova
dokazujete vašo srčnost in humanost. V prihodnosti Vam želimo obilico poslovne modrosti pri
vodenju, kakor tudi uspešno realizacijo vseh začrtanih ciljev.
Mag. Mirjana Bušljeta, V. d. direktorice bolnišnice Ptuj
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