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Osebni podatki   

Ime / Priimek Tomaž Savšek 

Naslov Cesta Cankarjeve brigade 24, 1290, Grosuplje, Slovenija 

Telefon +386 17865144 Prenosni telefon: +368 41397 563 

Telefaks  

E-pošta t.savsek@tpv.si 
  

Državljanstvo Slovensko 
  

Datum rojstva 11.05.1964 
  

Spol moški 
  

Delovne izkušnje  27 let  
  

Obdobje 2016 -  

Zaposlitev ali delovno mesto Pomo čnik direktorja  

Glavne naloge in pristojnosti o Načrtovanje, vodenje in koordinacija politike in ciljev na področju strateškega 
planiranja, človeških in drugih virov, strateških projektov podjetja 

o Odgovoren za vodenje javno – zasebnega partnerstva,  
o Sodelovanje z gospodarskimi zbornicami (GZS, GZDBK), Ministrstvom za 

gospodarstvo ter Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 
o Koordinacija in vodenje nacionalnih in Evropskih projektov  

Naziv in naslov delodajalca TPV d.o .o. 

Vrsta dejavnosti ali sektor Avtomobilska industrija  

 
Obdobje 

 

2008 - 2016  

Zaposlitev ali delovno mesto Pomo čnik generalnega direktorja / Pomo čnik predsednika uprave  

Glavne naloge in pristojnosti o Načrtovanje, vodenje in koordinacija politike in ciljev na področju strateškega 
planiranja, človeških in drugih virov, strateških projektov podjetja 

o Odgovoren za vodenje javno – zasebnega partnerstva,  
o Sodelovanje z gospodarskimi zbornicami (GZS, GZDBK), Ministrstvom za 

gospodarstvo ter Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 
o Koordinacija in vodenje nacionalnih in Evropskih projektov  

Naziv in naslov delodajalca TPV d.d.  

Vrsta dejavnosti ali sektor Avtomobilska industrija  
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Obdobje 2002 – 2006 

Zaposlitev ali delovno mesto Direktor sektorja za obrambno planiranje  

Glavne naloge in pristojnosti o Odgovoren za razvoj sistema vodenja, planiranja obrambnih virov (človeški in 
finančni viri), priprava osnutka obrambnega proračuna ter poročanje in 
ocenjevanje obrambnih zmogljivosti. 

o Koordinacija in usmerjanje obrambnega planiranja, priprava strateških planov in 
analiz ter koordinacija znanstveno raziskovalnih in tehnološko razvojnih 
projektov in aktivnosti v MO. 

o Sodelovanje v Nato in EU odborih in agencijah na področju upravljanja virov in 
znanstveno raziskovanem področju ter priprava strokovnih podlag za strateško 
odločanje na področju obrambne politike. 

o Vodenje programa Razvoj in  raziskave: podprogram znanstvene raziskave 
(CRP MIR) in podprogram tehnološki razvoj (TP MIR). 

o Sodelovanje z agencijo TIA pri izvajanju programa TP MIR. 

Naziv in naslov delodajalca Ministr stvo za obrambo , Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana 

Vrsta dejavnosti ali sektor Javni sektor 
  

Obdobje 1992 - 2002  

Zaposlitev ali delovno mesto Vodja centra za operacijske raziskave , simulacije in analize  

Glavne naloge in pristojnosti o Vodenje centra CORSA (center za operacijske raziskave, simulacije in 
raziskave). 

o Modeliranje, računalniške simulacije in operacijske raziskave na področju. 
o Priprava načrtov za izobraževanje in usposabljanje z računalniškimi 

simulacijami. 
o Poučevanje na področju moderne informacijske opreme in novih modelov 

učenja na daljavo (E-learning). 
o Simulacija in načrtovanje bojnih operacij, načrtovanje potreb po virih. 
o Vodenje računalniško podprtih vaj (CAX). 
o Podpora odločanju na področju operacij. 
o Doktorski študij. 

Naziv in naslov delodajalca Ministr stvo za obrambo , Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana 

Vrsta dejavnosti ali sektor Javni sektor 
  

Obdobje 1989-1992 

Zaposlitev ali delovno mesto Mladi raziskovalec  iz gospodarstva  

Glavne naloge in pristojnosti o Raziskave in razvoj na področju procesiranja signalov, razpoznavanja vzorcev, 
računalniškega vida in avtomatskega krmiljenja robotov. 

o Vodenje vaj pri strokovnih predmetih: Osnove programiranja in Informacijski 
kanali. 

o Mentorstvo pri seminarjih na univerzitetnem študiju elektrotehnike. 
o Vodenje in delo na projektih za zunanje naročnike. 
o Magistrski študij. 

Naziv in naslov delodajalca Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko  

Vrsta dejavnosti ali sektor Visokošolski sektor 
  

Obdobje 1989-1989 

Zaposlitev ali delovno mesto Razvijalec / mladi raziskovalec  

Glavne naloge in pristojnosti o Raziskave in razvoj na področju procesiranja signalov in avtomatskega 
krmiljenja brezprekinitvenih napajalnih sistemov. 

o Delo na razvojnih projektih podjetja. 
o Magistrski študij. 

Naziv in naslov delodajalca Iskra Avtomatika, Energetska elektronika Novo mesto  

Vrsta dejavnosti ali sektor Gospodarski sektor 
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Izobraževanje in 
usposabljanje  

 

  

Obdobje 2012 

Naziv izobrazbe in / ali 
nacionalne poklicne kvalifikacije 

Opravljen izpit za pridobitev Certifikata ZNS – potrdilo o usposobljenosti za 
opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in neizvršnega člana upravnega 
odbora (28.2.2012) 

Obdobje 2010-2015 

Naziv izobrazbe in / ali 
nacionalne poklicne kvalifikacije 

Izvolitev v naziv docent za podro čje »Avtomobilizem in konstruiranje« , 
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto 

Obdobje 2008-2018 

Naziv izobrazbe in / ali 
nacionalne poklicne kvalifikacije 

Izvolitev v naziv višji strokovno -raziskovalni sodelavec , raziskovalna 
organizacija TPV in Fakulteta za strojništvo v Ljub ljani. 

Obdobje 2005 

Naziv izobrazbe in / ali 
nacionalne poklicne kvalifikacije 

Certifi kat SIDMC: Senior International Defence Management Course  

Glavni predmeti / pridobljeno 
znanje in kompetence 

o Integracija analitičnih konceptov, pristopov, metod in tehnik, ki se uporabljajo na 
področju vodenja, upravljanja in ekonomije.   

o Kvantitativne metode z aplikacijami na področju strateškega odločanja pri 
alociranju virov, načrtovanju operacij, virov in logistike. 

Naziv in status ustanove, ki je 
podelila diplomo, spričevalo ali 

certifikat 

Naval Postgraduate School, Monterey, California, US A 

Stopnja izobrazbe ISCED 6 
  

Obdobje 1995 – 1998 

Naziv izobrazbe in / ali 
nacionalne poklicne kvalifikacije 

Doktor znanosti  

Glavni predmeti / pridobljeno 
znanje in kompetence 

o Naslov disertacije: “Odločanje na podlagi primerjave mehkih dreves ”.  
o Nova deskriptivna metoda hierarhično urejenih organizacijskih struktur. 
o Razvoj sistema za podporo odločanju s primerjavo mehkih dreves in uporabo 

mehke (angl. fuzzy) logike. 

Naziv in status ustanove, ki je 
podelila diplomo, spričevalo ali 

certifikat 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko  

Stopnja izobrazbe  IX / ISCED 6 
  

Obdobje 1989 – 1992 

Naziv izobrazbe in / ali 
nacionalne poklicne kvalifikacije 

Magister znanosti  

Glavni predmeti / pridobljeno 
znanje in kompetence 

o Naslov magistrske naloge: “Razpoznavanje vzorcev sive slike z uporabo 
relacijskih struktur”. 

o Razpoznavanje vzorcev, računalniški vid, avtomatsko razpoznavanje z 
Radonovo transformacijo, tomografija, razpoznavanje človeških obrazov, 
razpoznavanje industrijske scene in krmiljenje robotov. 

Naziv in status ustanove, ki je 
podelila diplomo, spričevalo ali 

certifikat 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko  

Stopnja izobrazbe VIII / ISCED 6 
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Obdobje 1984 – 1989 

Naziv izobrazbe in / ali 
nacionalne poklicne kvalifikacije 

Univerzitetni diplomiran inženir elektrotehnike  

Glavni predmeti / pridobljeno 
znanje in kompetence 

o Naslov diplomske naloge: “Predstavitev intenzivnostnih profilov z relacijskimi 
drevesi”. 

o Avtomatika, robotika, kibernetika, sistemska teorija, modeliranje in simulacije, 
računalništvo, poslovna ekonomija in sociologija. 

Naziv in status ustanove, ki je 
podelila diplomo, spričevalo ali 

certifikat 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko  

Stopnja izobrazbe  VII / ISCED 5 
  

Znanja in kompetence   
  

Materni jezik(i) Slovenski jezik  
  

Drug(i) jezik(i)  

Samovrednotenje  Razumevanje  Govorjenje  Pisanje  
Evropska raven (*)  Slušno 

razumevanje 
Bralno 

razumevanje 
Govorno 

sporazumevanje 
Govorno 

sporočanje 
 

Angleški    C1  C1  C1  C1  C1 

Francoski    B1  B1  B1  B1  A2 

Nemški    A2  A2  A2  A2  A2 

Hrvaški    C1  C1  C1  C1  B2 
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Socialna znanja in 
kompetence 

 Korporativno upravlj anje:  
o član upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike 

Slovenije, 2012 - ; 
o predsednik nadzornega sveta družbe  GEN energija d.o.o., 2011-2012; 
o kandidat za člana nadzornega sveta družbe Letrika d.d. na predlog 

državnega holdinga SOD, 2013; 
o predsednik nadzornega sveta družbe Komunala Novo mesto d.o.o., 2015 - . 

 
 Medkulturne izkušnje : ima bogate izkušnje pri delu v mednarodnem okolju, v 

letih 2000-2016 bil nacionalni predstavnik v številnih odborih in komisijah EU in 
Nato. Ima bogate izkušnje pri sodelovanju s tretjimi državami kot so države JV 
Evrope in Bližnjega Vzhoda. 

 
 Mednarodno sodelovanje, aktiven član v naslednjih združenjih:   
o EAPRA – European Automotive Research Partners Association;  
o ERTRAC - European Road Transport Research Advisory Council; 
o EURO - Association of European Operational Research Societies; 
o EUROSIS - The European Multidisciplinary Society for Modelling and 

Simulation Technology; 
o EUROFUSE – EURO Working Group on Fuzzy Sets; 
o RI - Rotary International. 

 
 Sposobnost strateškega vodenja in sooblikovanja pos lovnih modelov: 
o vodenje strateškega pregleda obrambe v letih 2002-2004; 
o vzpostavitev in vodenje obrambnega planiranja v MO;, 
o vzpostavitev in vodenje R&R dejavnosti v MO ter vzpostavitev programov 

CRP MIR in TP MIR v letih 2002-2006; 
o sooblikovanje procesnega modela vodenja podjetja: podjetje TPV je 

prejemnik prestižnega Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost v 
letu 2011. 

 
 Timsko delo:  
o delal v različnih timih, od razvojno raziskovalnih na univerzi in v podjetju, do 

medresorskih in mednarodnih v okviru RS, EU in Nato.  
o član strokovnega sveta razvojnega centra slovenskega gospodarstva na 

področju avtomobilske industrije SiEVA. 
 

 Pogajalske sposobnosti: vodil in sodeloval v medresorskih delovnih skupinah 
v RS, sodeloval v nacionalnem pogajalskem timu ob vstopanju Slovenije v Nato 
in EU na področju obrambe. 

 
 Sposobnost komuniciranja: 
o Interno komuniciranje: v letih 2008-2013 bil odgovorni urednik internega 
časopisa ter odgovorni urednik spletnih strani TPV (glej www.tpv.si). 

o Zunanje komuniciranje: pogosto javno predstavlja uradna stališča podjetja in 
avtomobilske industrije v nacionalnih, lokalnih in strokovnih medijih (TV, 
radio, časopisi, revije). V zadnjih dveh letih je bilo objavljenih okrog 100 
različnih publikacij, med drugim tudi v angleščini. 

 
 Poslovni ugled in moralna integriteta:  zagovornik sodobnih oblik podjetništva 

in vodenja podjetja, kjer so ljudje največji kapital. Vedno deluje strokovno in 
skladno s Etičnim kodeksom OECD, katerega podpisnik je. 

 
 Pozitiven odnos do znanosti ter raziskovalne in ino vacijske dejavnosti:  

Kariero začel kot razvojni inženir v industriji, nadaljeval raziskovalno delo na 
fakulteti, nato v državni upravi in sedaj pridobljeno znanje in izkušnje plemeniti v 
industriji oz. gospodarstvu. Skupni imenovalec kariere so razvoj in raziskave ter 
strateško upravljanje. Vedno si je prizadeval za dobro sodelovanje inštitucij 
znanja, vladnih inštitucij in gospodarstva ter aplikaciji znanstvenih dosežkov v 
gospodarstvu. Redno spremlja strokovno literaturo, razprave in objave s tega 
področja in se po potrebi tudi aktivno vključuje. 
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Organizacijska in tehnična 
znanja in kompetence 

o Projektno vodenje na nacionalnem nivoju. Aktivno je sodeloval v pogajalskih 
procesih ob vstopu Slovenije v Nato, ob vstopu v EU in pri pripravi strateškega 
obrambnega pregleda. 

o Projektno vodenje v podjetju. Vodil je organizacijske projekte kot npr. »Procesno 
– organizirano podjetje«, »Nova klasifikacija dela«, »Kompetentni profili«, 
»Celovito obvladovanje dokumentacije«. Organiziral je interno Akademijo ter 
vzpostavil osem (8) R&R projektov v okviru javno – zasebnega partnerstva. 

o Vodenje Sektorja za obrambno planiranje (približno 50 zaposlenih) na 
Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije. 

o Vodenje Sektorja za upravljanje virov (približno 25 zaposlenih) v velikem 
podjetju s 1000 zaposlenimi v skupini. 

o Dobro poznam inovativne tehnologije bodočnosti, še posebej na področju 
zelene mobilnosti, električnih vozil in infrastrukture za zeleno mobilnost, razvoj 
novih sonaravnih virov energije in ostalih virov, ki prispevajo k zmanjšanju 
porabe energije. 

o Dobro poznam delovanje inštitucij s področja znanosti ter njihove aktualne 
problematike. 

o Nosilec in predavatelj pri predmetu Avtomobilizem na Fakulteti za industrijski 
inženiring v Novem mestu. 

o Poznavanje temeljev financ in računovodstva v podjetjih (opravil ustrezna 
izobraževanja). 

  

  

Računalniška znanja in  
kompetence 

o MS Office: Word, Excel, Poher Pint, Project, Visio, Internet. 

o ERP / SAP, C++, relacijske baze. 

o PLM/PDM/CRM dokumentacijski sistemi. 
  

Umetniška znanja in šport o Fotografija. 

o Nordijska hoja, pohodništvo, planinarjenje. 

o Smučanje. 

o Standardni in latinskoameriški ples. 

o Potovanja in spoznavanje drugih kultur. 
  

Druga znanja in kompetence o Diploma Šole za častnike, Slovenska vojska, 1998. 

o Vozniški izpit za vozila kategorije B, C, F, G in H. 
  

  

Dodatni podatki  o Poročen, dva otroka, živimo v lastni hiši v Grosupljem. 

o Član Rotary kluba Dolenjske Toplice. V letu 2009 / 2010 sem bi predsednik 
kluba. Asistent guvernerja Rotary International - Distrikt D1912 v letih 2013/14, 
2014/15 in 2015/16. 

o Strokovna bibliografija COBISS, št. raziskovalca 10975. 
  

Priloge  o / 

 


