
Stran1/6- Življenjepis  
 

Dr. Tomaž Savšek  

 

  
 

  

 

Europass  
življenjepis  

 
  

Osebni podatki  

Ime / Priimek Doc. dr. Tomaž Savšek 

E-pošta tomaz.savsek@siol.net 
  

  

Delovne izkušnje  

Obdobje 2020 -  

Zaposlitev ali delovno mesto Direktor 

Glavne naloge in pristojnosti o Načrtovanje, vodenje in koordinacija razvojno raziskovalnih projektov 
o Načrtovanje, vodenje in koordinacija investicijskih projektov 

Naziv in naslov delodajalca TIGUS d.o.o. 

Vrsta dejavnosti ali sektor Razvoj in svetovanje 

  

Obdobje 2006 - 2020 

Zaposlitev ali delovno mesto Pomočnik predsednika uprave / Pomočnik generalnega 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 Vodenje ključnih razvojnih projektov na področju razvoja in raziskav, organizacije in 
poslovnih procesov ter izobraževanja in inovativnosti. 

o Vodenje področja virov: kadri, informatika, investicije. 
o Vzpostavitev sistema internega izobraževanja – Akademija. 
o Vzpostavitev sistema inovativnosti, odprtega inoviranja in inovacijskih partnerstev. 
o Priprava vlog, koordinacija in vodenje razvojno raziskovalnih in inovacijskih projektov. 
o Priprava investicijskih programov in vlog za neposredne spodbude. 
o Sodelovanje z gospodarskimi združenji, EU inštitucijami, državnimi in lokalnimi organi. 
o Koordinacija sodelovanja z inštitucijami znanja v državi in regiji. 
o Zastopanje interesov podjetja v različnih združenjih in inštitucijah. 
o Sodelovanje z inštitucijami znanja pri oblikovanju in izvajanju visokošolskih programov, 

ki so v interesu podjetja in širšega gospodarstva v regiji. 

Naziv in naslov delodajalca Skupina TPV 

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 (NATO RTO in EU EDA) na področju 
upravljanja virov in razvojno raziskovanem področju  

o Priprava strokovnih podlag za strateško odločanje na področju obrambne politike. 
o Vodenje razvoja in raziskave na MORS: ciljni raziskovalni program Znanost za mir (CRP 

MIR) in tehnološki program Tehnologija za mir (TP MIR). 
o Sodelovanje z raziskovalno agencijo ARRS in tehnološko agencijo TIA pri izvajanju 

programa CRP MIR in TP MIR. 

Naziv in naslov delodajalca Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, 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 Ustanovitev in vodenje Centra za operacijske raziskave, simulacije in analize (CORSA). 
o Modeliranje, računalniške simulacije in operacijske raziskave na obrambnem področju. 
o Priprava programov za usposabljanje z računalniškimi simulacijami. 
o Simulacija in načrtovanje bojnih operacij, načrtovanje potreb po virih. 
o Načrtovanje in vodenje računalniško podprtih vaj (CAX). 
o Podpora odločanju na področju obrambnih operacij. 
o Doktorski študij 

Naziv in naslov delodajalca Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, 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 raziskovalnih 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 neizvršenega člana upravnega odbora (28.2.2012) 

Obdobje 2010-2015, 2016-2020 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

Izvolitev v naziv docent, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto 

Obdobje 2008-2020 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

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

Obdobje 2005 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

Certifikat 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, USA 

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 relacijskih drevesnih struktur 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 

  

Socialna znanja in kompetence 
 

 

 Korporativno upravljanje: 
o član Upravnega odbora Inštituta Jožef Stefan od 2018, 
o član upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike 

Slovenije, 2012 – 2019, 
o predsednik nadzornega sveta družbe  GEN energija d.o.o., 2011-2012, 
o predsednik nadzornega sveta družbe Komunala Novo mesto d.o.o., 2015 - . 

 
 Medkulturne izkušnje: bogate izkušnje pri delu v mednarodnem okolju, v letih 2000-

2006 nacionalni predstavnik v številnih odborih in komisijah EU in Nato; 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; 

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

raziskovalni program »Znanost za mir« CRP MIR in Tehnološki program 
»Tehnologija za mir« 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. 
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  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 stalnega osebnega razvoja, razvoja družbe ter raziskovalne in 

inovacijske 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. 

  

Organizacijska in tehnična 
znanja in kompetence 

o Projektno vodenje na nacionalnem nivoju. Aktivno je sodeloval v pogajalskih procesih 
ob vstopu Slovenije v zvezo NATO in Evropsko unijo ter 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 in vodil 
več kot deset RRI projektov. 

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 poznavanje delovanja 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, internetna orodja. 
o C++, relacijske baze. 
o PLM/PDM/CRM in dokumentacijski sistemi. 

  

http://www.tpv.si/
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Umetniška znanja in šport o Fotografija. 
o Nordijska hoja, pohodništvo, planinarjenje. 
o Kolesarjenje. 
o Smučanje. 
o Standardni in latinskoameriški plesi. 
o Potovanja in spoznavanje drugih kultur. 

  

Druga znanja in kompetence o »Finance in računovodstvo za direktorje, managerje in druge odgovorne osebe – 1. del 
in 2. del«, ZDS, 2010, 3. del in 4. del «, ZDS, 2011. 

o »Uvod v veščine javnega nastopanja«, Glotta, 2008. 
o »Timsko delo«, »Obvladovanje časa in delovni stili«, »Obvladovanje sprememb«, 

»Predlaganje in odločanje«, »Besedna in nebesedna komunikacija«, »Trendi moderne 
organizacijske kulture«, »Vodenje sestankov«, »Prijetna čustva«, »Reševanje 
konfliktov«, »Kritika in pohvala«, O.K.Consulting, 2007. 

o »Konferenca o ravnanju z ljudmi pri delu – HRM«, Planet GV, 2006. 
o »Retorika«, MORS, 2005. 
o »Sistem upravljanja kadrovskih virov«, »Letni razgovor s sodelavcem«, MORS, 2004. 
o »Ravnanje s tajnimi podatki«, MORS, 2004. 
o »Izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom«, Upravna akademija, 2003. 
o »Motiviranje in delo z zaposlenimi«, Much, 2002. 
o »Stili, metode in tehnike vodenja«2, Biro Praxis, 2002. 
o Izvoljen v naziv »docent za področje avtomobilizem in konstruiranje«, 2010, 2015. 
o Izvoljen v naziv »docent za področje avtomobilizem in konstruiranje«, 2020. 
o Izvoljen v naziv »znanstveni sodelavec«, 2008. 
o Dobitnik »Srebrne medalje Slovenske vojske«, MORS, 2000. 
o Končana »Šola za častnike«, s častniškim činom poročnik, MORS, 1997. 
o Vozniški izpit za vozila kategorije B, C, F, G in H. 

  

Razvojno raziskovalni 
projekti 

o MARTINA: MAteRiali in TehnologIje za Nove Aplikacije, 2016-2019, javni razpis 
»Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL3-6)«. 

o EVA4green: Ekološki Varen Avtomobil za zeleno mobilnost, 2016-2019, javni razpis 
»Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL3-6)«.  

o TRENIN: TRaceability of ENgineering INformation, 2009 – 2012, projekt E!4911 v okviru 
programa EUREKA 

o VISINEV: VISually Augmented Analysis of Complex INformation Structures EVolving in 
Socio-technical Systems, 2013 – 2015, projekt E!8723 v okviru programa EUREKA. 

o SmartMForming: Smart Tools for Sheet Metal Forming; 2017 – 2019, projekt E!11181 v 
okviru programa EUREKA. 

o AVAILAFACTURING: Development of a tool for the management of technical assistance 
service networks for the availability maximisation of manufacturing equipment and/or 
products, 2009-2010, projekt v okviru programa MANUNET Era-Net.  

o AGV+BELLA: Avtomatsko vodeno vozilo nove generacije z demonstracijo pametne 
intralogistike v proizvodnji bele tehnike, 2018-2020, javni razpis »Spodbude za 
raziskovalno razvojne projekte 2«. 

o EAGLE: Napredni senzorski sistem za 3D kontrolo geometrije kompleksnih predmetov v 
tovarnah prihodnosti, 2018-2022, javni razpis »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-
razvojnih programov (TRL3-6)«. 

o RoBIN: Robotska celica z naprednim 3D strojnim vidom za manipulacijo kosov v 
raztresenem stanju v tovarnah prihodnosti, 2018-2021, javni razpis »Spodbude za 
raziskovalno razvojne projekte 2«. 

o TPV4LIGHT: Tovarna prihodnosti za lažje komponente vozil, 2019-2022, javni razpis 
»DEMO PILOTI II 2018«. 

o BeltPICK: robotska celica z naprednim 3D strojnim vidom za manipulacijo raznovrstnih 
raztresenih kosov s proizvodnega traku, 2020-2022, javni razpis »Spodbude za 
raziskovalno razvojne projekte 2«. 

Dodatni podatki o Član Inženirske akademije Slovenije – IAS. 
o Član Rotary International. 
o Strokovna bibliografija COBISS, št. raziskovalca 10975. 

 


