MESTNA OBČINA PTUJ
ŽUPAN

Miran Senčar je bil rojen 10. julija 1963 na Ptuju v delavski družini očetu varilcu in materi
čistilki. Otroška leta je preživel v Strnišču pri Kidričevem, kjer je tudi obiskoval osnovno
šolo. Odličen uspeh v osnovni šoli, angažiranje v športu, kulturi, mladinski organizaciji,
delovne akcije v domačem kraju, napovedovanje programa na vseh občinskih proslavah,
folklora, delo na manjši kmetiji in pomoč v mizarski delavnici – vse to je zaznamovalo
njegovo težko, a čudovito otroštvo. Svojo izobraževalno pot je leta 1978 nadaljeval na
ptujski gimnaziji. Čeprav je več kot desetletje vsem govoril, da bo zdravnik ter si že nabavil
literaturo za sprejemne izpite, je potem naenkrat sprejel odločitev brez pravega povoda:
študij elektrotehnike v Ljubljani, ki ga je zaključil v rednih študijskih rokih. Po odsluženem
vojaškem roku se je zaposlil kot učitelj strokovnih predmetov na srednji elektrotehnični šoli
na Ptuju. Predajanje znanja mladim rodovom je bila zanj prijetna izkušnja, a ga je
uokvirjenost učnih programov preveč omejevala. Priložnost za udejstvovanje svoje
kreativnosti in razvojno naravnane miselnosti je videl v Tovarni močnih krmil Draženci, ki
je bila del Kmetijskega kombinata Ptuj, kljub precej nižjemu mesečnemu plačilu, ki so mu ga
ponudili za opravljeno delo. Denar ni bil nikoli njegovo glavno vodilo, vedno si je namreč
želel delati stvari, ki ga veselijo, kjer se uspeh lahko izmeri, kjer lahko dela ali vodi
strokovni tim in kjer so zadovoljni vsi deležniki nekega projekta. Znotraj podjetja so tako
sestavili multidisciplinarno kreativno skupino, s katero so razvili nekaj zelo obetavnih
programov. Za nekatere od njih takratno vodstvo ni imelo posluha, zato se je odločil
ustanoviti lastno podjetje za tehnično varovanje Tenzor, d. o. o. Želje po realizaciji lastne
ideje, v njem ni ubilo niti dejstvo, da odhaja na mnogo bolj negotovo pot. Dal je odpoved,
spraznil dnevno sobo, si sposodil pisarniško pohištvo in začel delati. Imel je idejo, pogum,
nekaj znanja, vse ostalo je poiskal v ljudeh, ki jih je uspel prepričati v zanesljivost svojih idej
in načrtov. Težav, s katerimi se je srečeval na svoji podjetniški poti, ni bilo malo. A svojo
prednost vidi v tem, da je bil sposoben priznati, da ni vseved in tako na drugi strani poiskati
ljudi, strokovnjake ter jih navdušiti za svoje ideje in jih povabiti v ekipo. Po 21 letih obstoja
podjetja, ki ima sedež na Ptuju in 5 hčerinskih podjetij v Albaniji, Hrvaški, Srbiji, Makedoniji
in Sloveniji ter zaposluje preko 80 ljudi, je lahko upravičeno ponosen, da je skupaj s
partnerji in svojimi sodelavci zgradil podjetje, ki daje socialno varnost številnim družinam,
zaposlenim pa možnost kreativnega udejstvovanja in sooblikovanja podjetja. Bil je
predsednik številnih društev, klubov, združenj, več kot deset let predsednik Manager kluba
Ptuj, še vedno je predsednik Ženskega rokometnega kluba Ptuj, aktiven je v Štajerski
gospodarski zbornici, kratek čas je bil član mestnega sveta MO Ptuj, pa član odbora za
gospodarstvo in strateškega sveta MO Ptuj. Vsa leta bivanja in dela na Ptuju dokazuje zelo
pozitiven odnos do ptujske kulture, športa, turizma, starega mestnega jedra in Ptuja kot
celote. Ker meni, da zna sestaviti in voditi strokovno ekipo, ki bo v naslednjih letih obrnila
Ptuj v pravo smer, je na lokalnih volitvah 2014 kandidiral za župana Mestne občine Ptuj in v
drugem krogu prepričljivo zmagal.
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