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Livar najdemo od Londona do 
daljnega vzhoda

PR
O

M
O

Slavni program pokrovov v komunali
Na domačem trgu in trgih nekdanje 

Jugoslavije je podjetje najbolj prisotno 
s komunalnim programom, ki je plod 
lastnega razvoja in pomemben del tradi-
cije podjetja. Gre za program litoželeznih 
pokrovov in rešetk, ki so namenjeni vodo-
vodu in kanalizaciji. Program sloni na več 
kot 60-letni tradiciji in je lastna blagovna 
znamka podjetja Livar. »Poleg kakovosti 
naših produktov je velika prednost komu-
nalnega programa ta, da je proizvodnja v 
Sloveniji, zato so naši odzivni časi zelo hitri 
in smo vedno blizu kupcem in uporabni-
kom,« je dodal Šemrov.

Večji del proizvodnje je namenjen 
izdelavi surovcev in mehansko obdela-
nih železnih odlitkov, ki so sestavni deli 
za najrazličnejše industrije, na primer 
za strojegradnjo, proizvodnjo kmetijske 
mehanizacije, avtomobilsko industrijo, 
proizvodnjo bele tehnike in druge. Za te 
potrebe podjetje potrebuje tudi določene 
standarde kakovosti, kot so avtomobilski 
standard ISO/TS16949, certifikat Deutsche 
Bahn, okoljski standard ISO14001 in druge. 
Obenem pa je za Livar izjemnega pomena 

Podjetje Livar je tehnološko sodobno in 
celovito opremljena livarna sive in nodu-
larne železove litine z lastno orodjarno, 
jedrarno, mehansko obdelavo in drugimi 
storitvami. Takšna sestava proizvodnje 
omogoča obvladovanje celotnega tehno-
loškega procesa, povezanega z izdelavo 
ulitkov in obdelovancev, kar se odlikuje 
v celovitosti procesa, prilagodljivosti 
naročnikom in kratkih rokih izdelave. 

Kot pravi Gašper Šemrov, skrbnik ključnih 
kupcev v podjetju Livar, pa je še posebej 
pomembna njihova ponudba celovitih 
rešitev – od ideje do končnega produkta, 
storitve pa v sodelovanju s kupci širijo, 
tako da se v podjetju že dolgo ne omejuje-
jo več zgolj na livarstvo.

Hitri prototipi so konkurenčna prednost
Podjetje Livar trenutno deluje na dveh 

lokacijah; sedež podjetja je že od leta 1954 
v Ivančni Gorici, od sredine 90 let pa ulitke 
proizvajajo tudi v Črnomlju. Na obeh loka-
cijah skupaj je zaposlenih več kot 600 ljudi 
iz bližnje in daljne okolice, obe enoti pa sta 
tehnološko zelo podobno opremljeni, raz-
laga Šemrov: »Prav to je razlog, da smo zelo 
prilagodljivi tako na področju serijske proi-
zvodnje kot tudi na področju razvoja novih 
produktov.« V podjetju Livar ponujajo tudi 
napredno storitev za njihove kupce - izdela-
vo prototipov v le dveh tednih, kar podjetju 
in njihovim kupcem dviguje konkurenčnost 
in možnosti za osvojitev projektov.

skrb za okolje in družbo, saj je podjetje 
umeščeno v središče strnjenega naselja, 
poleg šole, vrtcev, domov …

Globalno podjetje
Večina kupcev podjetja prihaja iz Italije, 

najhitreje pa rastejo na nemškem trgu, 
skupaj z Avstrijo in Švico, veliko priložnosti 
pa vidijo tudi v Skandinaviji. Kot je razložil 
Šemrov, na omenjenih trgih nove kupce 
pridobivajo tudi s pomočjo agentov, obe-
nem pa intenzivno skrbijo tudi za marke-
tinške aktivnosti na teh trgih.

»Ponosni smo tudi, da poleg vseh 
naštetih industrij svoje produkte najdemo 
tudi v londonski podzemni železnici, v dvi-
galih najvišjih stolpnic v Dubaju in drugih 
svetovnih velemestih in pa tudi v zavornih 
sistemih najhitrejših vlakov tega sveta z 
daljnega vzhoda,« je še dodal Šemrov.

V podjetju Livar ponujajo tudi napredno storitev za njihove kupce - izdelavo prototipov v le dveh tednih, 
kar podjetju in njihovim kupcem dviguje konkurenčnost in možnosti za osvojitev projektov

V podjetju Livar je še posebej pomembna 
njihova ponudba celovitih rešitev – od ideje do 
končnega produkta.

Livar, d.d.

Livar najdemo od Londona do 
daljnega vzhoda

PR
O

M
O

Slavni program pokrovov v komunali
Na domačem trgu in trgih nekdanje 

Jugoslavije je podjetje najbolj prisotno 
s komunalnim programom, ki je plod 
lastnega razvoja in pomemben del tradi-
cije podjetja. Gre za program litoželeznih 
pokrovov in rešetk, ki so namenjeni vodo-
vodu in kanalizaciji. Program sloni na več 
kot 60-letni tradiciji in je lastna blagovna 
znamka podjetja Livar. »Poleg kakovosti 
naših produktov je velika prednost komu-
nalnega programa ta, da je proizvodnja v 
Sloveniji, zato so naši odzivni časi zelo hitri 
in smo vedno blizu kupcem in uporabni-
kom,« je dodal Šemrov.

Večji del proizvodnje je namenjen 
izdelavi surovcev in mehansko obdela-
nih železnih odlitkov, ki so sestavni deli 
za najrazličnejše industrije, na primer 
za strojegradnjo, proizvodnjo kmetijske 
mehanizacije, avtomobilsko industrijo, 
proizvodnjo bele tehnike in druge. Za te 
potrebe podjetje potrebuje tudi določene 
standarde kakovosti, kot so avtomobilski 
standard ISO/TS16949, certifikat Deutsche 
Bahn, okoljski standard ISO14001 in druge. 
Obenem pa je za Livar izjemnega pomena 

Podjetje Livar je tehnološko sodobno in 
celovito opremljena livarna sive in nodu-
larne železove litine z lastno orodjarno, 
jedrarno, mehansko obdelavo in drugimi 
storitvami. Takšna sestava proizvodnje 
omogoča obvladovanje celotnega tehno-
loškega procesa, povezanega z izdelavo 
ulitkov in obdelovancev, kar se odlikuje 
v celovitosti procesa, prilagodljivosti 
naročnikom in kratkih rokih izdelave. 

Kot pravi Gašper Šemrov, skrbnik ključnih 
kupcev v podjetju Livar, pa je še posebej 
pomembna njihova ponudba celovitih 
rešitev – od ideje do končnega produkta, 
storitve pa v sodelovanju s kupci širijo, 
tako da se v podjetju že dolgo ne omejuje-
jo več zgolj na livarstvo.

Hitri prototipi so konkurenčna prednost
Podjetje Livar trenutno deluje na dveh 

lokacijah; sedež podjetja je že od leta 1954 
v Ivančni Gorici, od sredine 90 let pa ulitke 
proizvajajo tudi v Črnomlju. Na obeh loka-
cijah skupaj je zaposlenih več kot 600 ljudi 
iz bližnje in daljne okolice, obe enoti pa sta 
tehnološko zelo podobno opremljeni, raz-
laga Šemrov: »Prav to je razlog, da smo zelo 
prilagodljivi tako na področju serijske proi-
zvodnje kot tudi na področju razvoja novih 
produktov.« V podjetju Livar ponujajo tudi 
napredno storitev za njihove kupce - izdela-
vo prototipov v le dveh tednih, kar podjetju 
in njihovim kupcem dviguje konkurenčnost 
in možnosti za osvojitev projektov.

skrb za okolje in družbo, saj je podjetje 
umeščeno v središče strnjenega naselja, 
poleg šole, vrtcev, domov …

Globalno podjetje
Večina kupcev podjetja prihaja iz Italije, 

najhitreje pa rastejo na nemškem trgu, 
skupaj z Avstrijo in Švico, veliko priložnosti 
pa vidijo tudi v Skandinaviji. Kot je razložil 
Šemrov, na omenjenih trgih nove kupce 
pridobivajo tudi s pomočjo agentov, obe-
nem pa intenzivno skrbijo tudi za marke-
tinške aktivnosti na teh trgih.

»Ponosni smo tudi, da poleg vseh 
naštetih industrij svoje produkte najdemo 
tudi v londonski podzemni železnici, v dvi-
galih najvišjih stolpnic v Dubaju in drugih 
svetovnih velemestih in pa tudi v zavornih 
sistemih najhitrejših vlakov tega sveta z 
daljnega vzhoda,« je še dodal Šemrov.

V podjetju Livar ponujajo tudi napredno storitev za njihove kupce - izdelavo prototipov v le dveh tednih, 
kar podjetju in njihovim kupcem dviguje konkurenčnost in možnosti za osvojitev projektov

V podjetju Livar je še posebej pomembna 
njihova ponudba celovitih rešitev – od ideje do 
končnega produkta.




