Sporočilo za javnost, Ptuj, 11. 9. 2013

Tenzor je podjetje, ki že vse od leta 1993 na slovenskem trgu uspešno izvaja storitve naprednega
tehničnega varovanja in je eno vodilnih v tej panogi. Podjetje je leta 2001 pričelo z ustanavljanjem
povezanih podjetij v Sloveniji in državah bivše Jugoslavije. V letu 2005 je tako nastala Skupina Tenzor,
z namenom v večji meri izkoristiti skupni potencial in naročnikom nuditi celovitejše storitve. Skupina
Tenzor ima sedež na Ptuju in šteje 5 hčerinskih podjetjih v 5 različnih državah: Albaniji, Hrvaški,
Makedoniji, Srbiji in Sloveniji. V celotni skupini Tenzor je več kot 80 zaposlenih.
Podjetje Tenzor vsa leta delovanja s svojo odgovornostjo in strokovnostjo zagotavlja celovite
napredne rešitve v načrtovanju in izvajanju varnostnih sistemov, inteligentnih transportnih sistemov
– ITS, upravljanju zgradb, upravljanju turističnih objektov ter poslovne inteligence in tehnoloških
rešitev za marketing tako za institucije, podjetja kot za posameznike.
Tehnični napredek v skupini Tenzor, zagotavljata dva razvojna centra, s sedežem v Sloveniji in
Makedoniji. V Sloveniji, je razvojni center na področju tehničnega varovanja, upravljanja s prometom
in upravljanja turističnih objektov ter v Makedoniji na področju upravljanja z zgradbami BMS. Lastna
razvojna centra omogočata razvoj specializiranih rešitev, strojne ali programske opreme po želji
naročnika in prilagoditev obstoječe standardne opreme v specifično okolje.
V 20-ih letih delovanja podjetja, je bilo izvedenih več kot 6800 varnostnih sistemov in podjetje se
lahko pohvali s kar 2500 naročniki. V zadnjih letih, kljub občutni ekonomski krizi, ohranjamo promet
na ravni 4 milijonov evrov prihodkov. S tem dokazujemo, da je podjetje stabilno, tudi v razburkanih
poslovnih vodah.
Vizija Skupine Tenzor je prerasti v vodilnega ponudnika visoko razvojnih tehnoloških rešitev na
področju tehničnega varovanja, upravljanja prometa, zgradb in turističnih objektov ter poslovne
inteligence. Želimo postati sinonim za kakovost, strokovnost, tehnično dovršenost, razvojnost in
zanesljivost na trgih srednje in jugovzhodne Evrope.
16. septembra obeležujemo 20. obletnico delovanja podjetja Tenzor. V vseh letih je naše poslanstvo
temeljilo na vrednotah zadovoljstva naročnikov, zadovoljstva in lojalnosti zaposlenih, na
zagotavljanju varnosti, zaupnosti in inovativnosti. Interdisciplinarno sodelovanje med naročniki,
zaposlenimi, družbenim okoljem in podjetjem, tvori zgodbo o uspehu. V letošnjem letu smo prejeli
tudi certifikat za poslovno odličnost, Excellent SME Slovenia. Tenzor zagotavlja visoke standarde
kakovosti produktov in storitev in deluje v skladu s standardom ISO 9001 / 2008.
Zaposleni so bogastvo podjetja Tenzor, kar dokazujemo s trajnimi zaposlitvami. Tako v zadnjih letih
ohranjamo enako število zaposlenih, 50 ljudi, ki so strokovnjaki na svojem področju dela. Zavedamo
se, da samo strokovno izobražen kader s tehničnim znanjem omogoča razvoj podjetja, zato veliko
vlagamo v izobraževanja, tako v Sloveniji kot v mednarodnem okolju. Podjetje že vrsto let zapored
izbira zaposlenega leta, ki ga okronamo v Tenzorjanca leta. S to gesto krepimo in povečujemo
pripadnost zaposlenih podjetju in lojalnost, kar je v naši panogi še posebej pomembno.
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V Tenzorju je pomemben vsak naš naročnik in zavedamo se, da smo lahko pri svojem delu najboljši le
s pomočjo skupnega dela z naročniki, kajti le-ti so pomemben člen v uspešnih rešitvah. Naročniki nam
tako pomagajo izboljšati in zvišati nivo kvalitete rešitev in storitev. Prav zato bomo ob naši 20.
obletnici našemu prvem kupcu, gospodu Koterju iz Ptuja, podarili celovito obnovo sistema varovanja.
Brez naših naročnikov bi bili v vseh letih delovanja težko tako interdisciplinarni, kar nam omogočajo
dolgoročni partnerski odnosi, razvojna naravnanost, usmerjenost v iskanje najboljših rešitev,
odzivnosti in prilagodljivosti. Med naročniki so največja slovenska podjetja, kot so: Poslovni sistem
Mercator, Sportina Group, Engrotuš, Hypo Alpe Adria – Qlandije, Big Bang, Abanka, SKB, Deželna
banka Slovenije, Telekom Slovenije, Simobil, Krka, Tovarna olja Gea, Talum, Perutnina Ptuj, Dars,
Adria Airways, Hit Nova Gorica, Terme Olimje, Sava Turizem, BTC ter še veliko drugih.
V 20 letih smo uspešno zaključili veliko projektov. Večina večjih razvojnih projektov je postavilo
pomembne mejnike v delovanju obstoječega procesa dela. Omenimo naj le nekatere prelomnice v
20-letni zgodovini podjetja: A. lastne razvojne rešitve: 1. REMS (edinstven sistem za upravljanje
dogodkov v trgovinah, 2. prepoznava registrskih tablic – APRN in 3. knjigomat. B. ITS – inteligentni
transportni sistemi: 1. DARS, Predor Karavanke, video nadzor in avtomatska detekcija prometa, 2.
DARS, predora Pletovarje in Golo Rebro, obnova celovitega sistema video nadzora in samodejne
detekcije prometa.
Družbena nota podjetja Tenzor je v obdobju 20-letnega poslovanja v lokalnem okolju zelo
prepoznavna. Podjetje se zaveda »svojih korenin«, zato smo si na lokalnem nivoju zadali dva
temeljna področja družbene odgovornosti, to sta šport in kultura, hkrati pa doprinašamo tudi na
socialnem in izobraževalnem področju.
Naj ob vsem omenimo še nekatere izmed večjih projektov: ŽRK Mercator – Tenzor Ptuj, Dejan Zavec,
Peter Zmazek, Ilka Štuhec, Galerija Tenzor, Art Stays in raznovrstna podpora ptujskim društvom. Prav
tako pomembno vlogo ima humanitarnost (Lions klub Ptuj, Soroptimis Ptuj, 2. novorojenec v letu,
Porodnišnica Ptuj) in še veliko drugih družbeno odgovornih aktivnosti. Odločitev gospodarske družbe,
da ustvarja in skrbi za umetniško zbirko Tenzor, je povezana z voljo, da se ohrani in bogati kulturna
dediščina okolja, v katerem družba deluje. Zbirka Tenzor vsebuje prek 200 del domačih in tujih
avtorjev.
Solastnik podjetja Tenzor, Miran Senčar, je povedal: »ko sem leta 1989 skupaj z dvema prijateljema
ustanovil podjetje Tenzor, d. o. o., si nisem predstavljal, kako bo podjetje izgledalo leta 2013. Iz
nepomembnega ponudnika avto alarmov, je družba zrastla v zelo prepoznavnega igralca na področju
elektronskih rešitev, ne samo na tržišču tehničnega varovanja, temveč tudi ostalih, zelo zahtevnih
elektronskih sistemov. V tem času smo, od resnično garažnega podjetja, hitro rastli, preživeli otroške
bolezni in se trenutno, z nekaterimi dejavnostmi, že nahajamo v zreli fazi razvoja družbe. Vedno smo
se zavedali pomena zaposlenih, njihove izobrazbe, kompetenc, zadovoljstva ter lojalnosti Tenzorju in
našim strankam. Za razliko od večine drugih, primerljivih podjetij, je med najpomembnejšimi
vrednotami Tenzorja družbena odgovornost do okolja, v katerem delujemo. Tako smo, včasih tudi
preko svojih zmožnosti, pomagali športnikom, likovnim umetnikom, različnim društvom, šolam,
javnim ustanovam, humanitarnim organizacijam ter mnogim pomoči potrebnim posameznikom – na
to smo v Tenzorju še posebej ponosni. Kot večina slovenskih družb, se tudi mi zaradi krize nahajamo
pred novimi izzivi, ki morajo Tenzor še intenzivneje plasirati na zahtevno srednjeevropsko in ostala
svetovna tržišča.«
20. obletnico bomo praznovali vse leto, in sicer bomo: nagradili 1. kupca v podjetju, priredili interno
praznovanje za zaposlene, pripravili ugodnosti za naše naročnike, sodelovali z lokalnimi osnovnimi
šolami in vrtci, pripravili natečaj za najboljšo razvojno idejo, uredili invalidom prijazno podjetje in še
veliko drugih aktivnosti. Vse bo oplemeniteno z rezultati dolgoletnih izkušenj in znanj, Tenzor, 20 let.

