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Spoštovani, 

 

Menim, da sem primeren kandidat za predsednika športne zveze, saj me poleg dosedanjih poslovnih in 

športnih izkušenj odlikujejo organizacijske sposobnosti, strokovnost, zanesljivost, samoiniciativnost, 

komunikativnost, vztrajnost, motiviranost, timsko delo in pozitivna usmerjenost.                     

Od 1.9.1997 do 31.8.2009 sem bil zaposlen v Iliriji d.d., obrat Lendava. Po opravljenem pripravništvu 

v istem podjetju sem za 5 mesecev prevzel dela in naloge v razvoju na področju sveč v Iliriji d.d. v 

Ljubljani. Nato sem 4 mesece opravljal naloge razvojnega tehnologa v proizvodnji sveč v obratu 

Lendava in sem bil od 1.1.1999 vodja proizvodnje obrata Ilirije d.d. v Lendavi, kjer so se proizvajale 

sveče, čistila, loščila, sredstva za nego usnja, insekticidi itd.. 

1.8.2001 sem prevzel vodenje celotnega obrata Ilirije d.d. v Lendavi s 120 zaposlenimi, ki vključuje 

poleg proizvodnje še vzdrževanje ter skladiščenje repromateriala ter gotovih izdelkov. Tako sem si vse 

do konca poslovne poti v Iliriji d.d. pri tem delu nabral veliko dodatnih izkušenj in znanj tako pri 

organizaciji kot pri poslovanju z zunanjim poslovnim okoljem. 

Kot vodja obrata sem bil neposredno odgovoren predsedniku uprave in sem samostojno in s polno 

odgovornostjo opravljal dela v skladu s cilji družbe, sistemom kakovosti ISO 9001:2000 in vsemi 

zakonskimi predpisi. 

V letu 2009 sem s sodelavci uspešno zaključil projekt rekonstrukcije obrata v vrednosti cca. 3,5 mio €, 

kjer smo v celoti sanirali objekt (5.000 m2) in zamenjali tehnologijo ter strojne in elektro inštalacije. 

Tako od meseca maja 2009 v obratu nemoteno obratuje proizvodnja kozmetičnih izdelkov. 

Na željo solastnikov sem se s 1.9.2009 zaposlil v podjetju Reciklaža Saubermacher d.o.o. z namenom 

vzpostaviti delovanje novo ustanovljene družbe in postaviti obrat za predelavo odpadnih nagrobnih 

sveč. Po razvoju tehnologije za reciklažo odpadnih nagrobnih sveč, ki je bila edinstvena na svetu sem 

izvedbo prepustil kolegom in se 1.2.2010 zaposlil kot pomočnik direktorja v podjetju Saubermacher 

Slovenija d.o.o., ki je del mednarodnega koncerna s sedežem v Grazu. Kot pomočnik direktorja 

podjetja sem odgovoren za celotno tehnično področje v Sloveniji, ki vključuje več povezanih podjetij 

in obratov s skupno cca. 200 zaposlenimi v proizvodnji, vzdrževanju in logistiki. 

Ves ta čas sem odgovoren za stroškovno in učinkovito poslovanje področja, razvoj in motivacijo 

zaposlenih ter za delovanje v skladu s standardi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP.  

Imam vozniški izpit B-kategorije, sporazumevam se v angleškem jeziku ter zelo dobro obvladam delo 
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z računalnikom (Word, Excel, Power Point, internet, elektronska pošta). 

 

Kot vodilni delavec sem se v tem času udeležil tudi različnih delavnic in izobraževanj.  

 

Glede na alarmantno situacijo v letu 2011, predvsem z organizacijskega vidika, so se člani 

Rokometnega kluba Pomurje in bivši rokometaši odločili, da kljub težkim gospodarskim razmeram ne 

dopustijo, da bi rokomet v Pomurju upihnil zadnjo svečko. Tako sem v letu 2011 prevzel mesto 

predsednika Rokometnega kluba Pomurje s ciljem, da s skupnimi močmi, ob podpori staršev, 

gospodarstva in seveda navijačev, postavimo zelo trdne temelje v organizaciji in delu z mladimi, ki 

bodo v prihodnosti prinašali odlične rezultate in dvigne rokomet v Pomurju na nivo, kakršen je nekoč 

že bil.  

Zagotovili smo tudi sponzorje, ki zagotavljajo sredstva za nemoteno strokovno delo.  

Eden od ciljev je tudi uvrstitev članske ekipe v I.B DRL, smo pa v lanski sezoni le to možnost 

zapravili tri kroge pred koncem in na koncu osvojili 5. mesto. 

Med leti 2004 - 2008  sem bil član upravnega odbora namiznoteniškega kluba LM-KO iz Lendave, s 

katerim smo v sezoni 2005/06 postali tudi članski državni prvaki in se uvrstili v evropski pokal ETTU. 

Oktobra 2005 smo v Lendavi organizirali šestnajstino finala evropskega pokala v namiznem tenisu 

ETTU kjer sem bil vodja organizacije. 

 

Z vsemi pridobljenimi znanji ter izkušnjami na vodilnih delovnih mestih menim, da bi z delom 

predsednika Športne zveze MS izvrstno nadaljeval kariero, kar bi mi obenem pomenilo velik izziv in 

odgovornost, vam pa bi zagotovil pričakovane rezultate. 

 

Ob tem se vam najlepše zahvaljujem in zagotavljam, da bom vestno in s polno odgovornostjo opravljal 

dela in naloge predsednika. 

 

                                                                                                 Andrej Gomboši 

 

Priloge: - življenjepis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



ŽIVLJENJEPIS 

 

OSEBNI PODATKI 

 

Ime in priimek: Andrej Gomboši 

Datum in kraj rojstva: 2. 7. 1972, Murska Sobota 

Naslov: Otroška ul. 7, 9232 Črenšovci 

Državljanstvo: slovensko 

e-pošta: andrej.gombosi@siol.net  

 

 

IZOBRAZBA 
 

1998 – 2001 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer kemijska tehnologija, Univerza v 

  Mariboru; dipl. inž. kem. tehnologije 

  diplomiral z odliko, diplomska naloga: Vpliv kvalitete parafina na tehnologijo in 

  kvaliteto vlečenih sveč (namen: Dokazati, da z ustrezno mešanico cenovno ugodnih  

  parafinov lahko dosežemo najmanj enako kvaliteto vlečenih sveč, kot če  

  uporabljamo namensko nabavljeno drago mešanico parafinov) 

1991 – 1996 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer kemijska tehnologija, Univerza v  

  Mariboru; inž. kem. tehnologije 

  diplomiral z odliko, diplomska naloga: Določitev vitamina A v krmnih mešanicah s  

  pomočjo HPLC metode (namen: Proučeval sem primernost uporabe HPLC metode  

  in razpoložljive kolone za vsebnost vitamina A v krmnih mešanicah) 

1987 – 1991 srednja naravoslovno-matematična šola, SCTPU Murska Sobota 

 

 

DELOVNE IZKUŠNJE 

 

2010 – danes pomočnik direktorja Saubermacher Slovenija d.o.o. 

-usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, ki se nanašajo na poslovno funkcijo 

  vodenja procesa proizvodnje in logistike s 150 zaposlenimi 

-učinkovita uporaba človeških in materialnih virov 
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2009 – 2010 direktor podjetja Reciklaža Saubermacher d.o.o. 

  -vzpostavitev delovanja novo ustanovljene družbe z vsemi upravno-administrativnimi  

 postopki 

-razvoj tehnologije za reciklažo odpadnih nagrobnih sveč, ki je bila edinstvena na  

 svetu 
 

2001 – 2009 vodja obrata Lendava v Iliriji d.d.  

  -usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, ki se nanašajo na poslovno funkcijo  

   vodenja procesa proizvodnje v obratu s 120 zaposlenimi 

-učinkovita uporaba človeških in materialnih virov 

 

1999 – 2001 vodja proizvodnje na programu kemije in sveč v Iliriji d.d.  

1998 – 1999 vodenje razvojnih nalog na programu sveč v Iliriji d.d. 

1997 – 1998 pripravnik v proizvodnji in razvoju sveč v Iliriji d.d. 

 

 

DODATNO IZOBRAŽEVANJE 

 

2000 - 2015 -Sodobni principi vodenja in motiviranja zaposlenih (dr. Ćurić Željko, Gea College 

    Pic, d.o.o.); 

  -Timsko delo (Mejaš Niko, Gea College Pic, d.o.o.); 

  -Racionalizacija proizvodnje (Rudolf Duško, GZS, Center za tehnološko   

    usposabljanje, Ljubljana); 

  -Trening za večjo učinkovitost vodij v proizvodnji (Rijavec Tatjana, GZS, Center za 

    tehnološko usposabljanje, Ljubljana); 

  -Nedenarne oblike spodbujanja in motiviranja zaposlenih (Gruban Brane, Dialogos 

    strateške komunikacije d.o.o., Ljubljana); 

  -Pridobljena kvalifikacija za svetovalca za prevoz nevarnih snovi po cesti in železnici 

    (ADR/RID) (ZVD, Zavod za varstvo pri delu d.d., Ljubljana); 

  -Tečaj angleškega jezika III (Ljudska univerza Murska Sobota); 

  -Simpoziji s področja gospodarjenja in ravnanja z odpadki doma in v tujini; 

 

 

DODATNA ZNANJA 

 

  angleščina – aktivno 

  nemščina – pasivno, uporabljam večkrat mesečno 

  hrvaščina/srbščina – aktivno 

  Word, Excel, Power Point, internet, elektronska pošta – zelo dobro  

  vozniški izpit B kategorije 



 

OSEBNE LASTNOSTI 

 

Strokoven, odgovoren, samoiniciativen, delaven, prilagodljiv, komunikativen, zanesljiv, 

vztrajen, motiviran, dosleden, lojalen 

   

 

ČLANSTVA 
 

2014 - danes predsednik Združenja 2. rokometne lige 

2014 - danes član predsedstva Rokometne zveze Slovenije 

2011 - danes predsednik Rokometnega kluba Pomurje 

2012 - 2015 član sveta zavoda OŠ Franceta Prešerna Črenšovci 

2009 - 2015 predsednik sveta staršev na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci 

2004 - 2008  član upravnega odbora namiznoteniškega kluba LM-KO, članski državni prvaki v  

  sezoni 2005/06 

2005  vodja organizacije šestnajstine finala evropskega pokala v namiznem tenisu ETTU v  

Lendavi 

2003 - 2009 član kluba managerjev in podjetnikov Lendava 

 

 

HOBIJI, PROSTI ČAS  

  rokomet, kolesarjenje, tenis, košarka, namizni tenis, plavanje, squash 

 


