
 

 
LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d. 
Ljubljanska cesta 43, SI-1295 IVANČNA GORICA, T: +386 (01) 786 99 00, www.livar.si 

Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani, 
št. vložka 1/13026/00, osnovni kapital 1.240.456,00 EUR, mat. št. 5504813, davčna št. 58984771. 

  

LIVAR, d.d. 
Ljubljanska cesta 43 
1295 Ivančna Gorica 
 

 
 

Ivančna Gorica, 01.04.2022 
 
 
 
 
Zadeva: Predlog sklepov in obrazložitev predlogov sklepov točk dnevnega reda 32. skupščine 
družbe LIVAR, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba) 
 
 
 
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine družbe 
 
Delničar ECP Tactical Opportunities, d.o.o. predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa: 
 
Ugotovi se, da je skupščina družbe sklepčna. 
Za predsednika skupščine družbe se izvoli Maša Pleško. 
Za tehnično pomoč pri izvedbi glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda skupščine družbe se 
za preštevalca glasov izvolita Gašper Mis in Gregor Šoštarič.   
Seji skupščine družbe bo prisostvovala vabljen notar Miro Košak. 
 
Obrazložitev predloga sklepa: 
Za izvedbo skupščine je nujno potreben njen organ in tehnična pomoč. Zapisnik skupščine v skladu z 
Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 in nadaljnji) potrdi notar v notarskem zapisniku, 
zato je na skupščino družbe vabljen tudi notar. 
 
 
2. Odpoklic članov upravnega odbora  
 
Delničar ECP Tactical Opportunities, d.o.o. predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa: 
 
Z dnem sprejema tega sklepa se z mesta člana upravnega odbora družbe LIVAR, Proizvodnja in 
obdelava ulitkov, d.d. odpokliče Vojko Rovere.   
 
Obrazložitev predloga sklepa: 
Delničar ECP Tactical Opportunities, d.o.o. predlaga, da skupščina delničarjev odpokliče g. Vojka 
Rovereta z mesta člana upravnega odbora.  
 
 
3. Imenovanje članov upravnega odbora  
 
Delničar ECP Tactical Opportunities, d.o.o. predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa: 
 
Z dnem sprejema tega sklepa se za člana upravnega odbora družbe LIVAR, Proizvodnja in obdelava 
ulitkov, d.d. za obdobje štirih (4) let imenuje Arnar Omarsson. 

 
Z dnem sprejema tega sklepa se za člana upravnega odbora družbe LIVAR, Proizvodnja in obdelava 
ulitkov, d.d. za obdobje štirih (4) let imenuje Ugur Yildirim.  
 
Obrazložitev predloga sklepa: 
Delničar ECP Tactical Opportunities, d.o.o. predlaga dva nova člana upravnega odbora, in sicer g. 
Arnarja Omarssona ter g. Ugurja Yildirima.  
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4. Ponovno imenovanje član upravnega odbora  
 
Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa: 
 
Z dnem 18.05.2022 se za člana upravnega odbora družbe LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d. 
za obdobje štirih (4) let imenuje dr. Rok Rozman.  
 
Obrazložitev predloga sklepa: 
Članu upravnega odbora dr. Roku Rozmanu se dne 17.05.2022 izteče štiriletni mandat v upravnemu 
odboru družbe. Na podlagi uspešnosti dela dr. Roka Rozmana v okviru upravnega odbora družbe se 
skupščini predlaga ponovno imenovanje dr. Roka Rozmana v upravni odbor družbe za obdobje štirih 
(4) let, od dne 18.05.2022 dalje.  
 
 
5. Politika raznolikosti 
 
Upravni odbor predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa: 

 
Skupščina se seznani s Politiko raznolikosti družbe LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d., 
sprejeto dne 31.03.2022 na podlagi 70. člena Zakona o gospodarskih družbah.   
 
Obrazložitev predloga sklepa: 
V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je upravni odbor 
družbe na svoji redni seji dne 31.03.2022 sprejel dokument Politika raznolikosti družbe. Dokument 
opredeljuje zaveze družbe k zagotavljanju raznolikosti, ki se izvajajo v zvezi z zastopanostjo v organih 
vodenja in nadzora družbe glede vidikov, kot so na primer spol, starost in kontinuiteta, strokovni profil in  
interdisciplinarna znanja. Eden izmed ključnih deležnikov pri izvajanju omenjene politike je tudi 
skupščina delničarjev, ki prispeva k zagotavljanju raznolikosti v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja 
in nadzora družbe v okviru imenovanja predstavnikov kapitala v organe vodenja in nadzora.  
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