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oNa podlagi Statuta ARRIVA ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d. in 

Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/0 s spremembami in do-
polnitvami,, v nadaljevanju: ZGD-1) ter na zahtevo ARRIVA INTERNATIONAL 
LIMITED 1 Admiral Way, Doxford International Business, Park, Sunderland, 
Tyne & Wear, SR3 3XP, matična št. (company number): 01737852, (v nadalje-
vanju: ARRIVA INTERNATIONAL LIMITED ali glavni delničar) uprava družbe 
ARRIVA ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d., Meljska cesta 97, 2000 
Maribor (v nadaljevanju: ARRIVA ŠTAJERSKA, d.d. ali družba)

sklicuje

28. skupščino delničarjev družbe ARRIVA ŠTAJERSKA, d.d., ki bo dne 
15. 10. 2019 ob 11.00 uri v sejni sobi družbe z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa glavnega delničarja:
Za predsednika skupščine se izvoli Aleš Šifrer, za preštevalce glasov pa se 
imenujeta Branka Širec in Marica Bračič. Zapisnik o poteku skupščine bo 
vodila notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnik.

2. Sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja  
 ARRIVA INTERNATIONAL LIMITED 1 Admiral Way, Doxford International 
 Business, Park, Sunderland, Tyne & Wear, SR3 3XP za plačilo primerne 
 denarne odpravnine v znesku 29,47 EUR na delnico
 Predlog sklepa glavnega delničarja:
 1.  Iz družbe ARRIVA ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d., Meljska  
  cesta 97, 2000 Maribor (v nadaljevanju: družba) se izključijo vsi manj- 
  šinski delničarji družbe na način, da se vse delnice družbe, ki niso v lasti  
  glavnega delničarja (to je 47.220 delnic družbe) proti plačilo primerne 
  denarne odpravnine prenesejo na glavnega delničarja ARRIVA INTER- 
  NATIONAL LIMITED 1 Admiral Way, Doxford International Business, 
  Park, Sunderland, Tyne & Wear, SR3 3XP, matična št. (company number):  
  01737852 (v nadaljevanju: glavni delničar).
 2.  Z vpisom tega sklepa o prenosu delnic v sodni register se vseh 47.220 
  delnic družbe, ki so v lasti manjšinskih delničarjev družbe, prenese na 
  glavnega delničarja.
 3.  Glavni delničar je dolžan takoj po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni  
  register manjšinskim delničarjem družbe plačati denarno odpravnino v 
  znesku 29,47 EUR za vsako delnico družbe, ki bo prenesena na glavnega  
  delničarja.
 4.  Če na delnicah v lasti manjšinskega delničarja ne obstajajo pravice tret- 
  jih oseb, je upravičenec do denarne odpravnine manjšinski delničar 
  družbe. Če so na delnicah družbe kakršne koli pravice tretjih oseb, se 
  te pravice tretjih oseb izbrišejo hkrati s prenosom delnic družbe na 
  glavnega delničarja, pri čemer se v primeru, če je izbrisano breme 
  zastavna pravica, plačilo denarne odpravnine izvrši v korist zastavnega 
  upnika, (vse v skladu s 3. odstavkom 23. člena Zakona o nemateriali- 
  ziranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: ZNVP-1)).
 5.  Za izplačilo jamči SKB banka d.d., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, ki je tudi 
  podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega  
  delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v 
  sodni register manjšinskim delničarjem izplačal denarno odpravnino za 
  pridobljene delnice v skladu s tem sklepom.
3.  Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe
 Predlog sklepov glavnega delničarja:
 3.1  Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče član nadzornega sveta  
  – predstavnik delničarjev, izvoljen na 25. skupščini družbe dne  
  22. 8. 2017, g. Dominic Palleschi.
 3.2  Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za 
  mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po 
  sprejemu tega sklepa, izvoli g. Steve Boyd, 12 Charnwood Rise,  
  Woodhouse Eaves Loughborough LE12 8QT.

Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:
Skupščine družbe se lahko udeležijo in na njej glasujejo tisti delničarji, ki svojo 
udeležbo na skupščini prijavijo v roku najmanj 3 dni pred dnem zasedanja 
skupščine in so konec četrtega dne pred skupščino vpisani v KDD- Centralno 
klirinško depotni družbi, d.d. kot imetniki delnic.
Drugi pogoji za odločanje:
Skupščina je sklepčna, če je na njej prisotnih oz. zastopanih najmanj 15 % del-
nic z glasovalno pravico. V kolikor skupščina ob prvotnem sklicu ni sklepčna 
se ponovno sestane istega dne ob 11.30 (drugi sklic), ko veljavno odloča ne 
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tudi po svojih 
pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, ki ga predložijo 
pred začetkom skupščine.
Dopolnitev dnevnega reda:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lah-
ko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. 
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina 
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme skle-
pa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevne-
ga reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica 
skupščine.
Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sk-
lepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlogi) ali predloge za 
volitve članov nadzornega sveta, uprave ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v 
nadaljevanju: volilni predlogi). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči 
na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine poslal družbi predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. členom 
ZGD-1.
Gradivo:
Od dneva sklica skupščine dalje pa do skupščine so na sedežu družbe, vsak 
delavnik od 8- 12. ure na vpogled:
- predlogi sklepov z obrazložitvijo točk dnevnega reda
- letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta,
- pisno poročilo glavnega delničarja iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1,
- revizorjevo poročilo o primernosti denarne odpravnine,
- izjava banke.
Družba bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji de-
lovni dan brezplačno izročila prepis listin iz prve, tretje in četrte alineje prejšn-
jega odstavka.
Celotno zgoraj navedeno gradivo je dostopno tudi na spletni strani 
http://arriva.si/za-medije/novice/.
Pravica do obveščenosti:
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena 
ZGD-1.

Predsednik uprave
Karlsson Bo Erik Stig

O dpravili smo se na trgatev, 
a ne na navadno - pridru-
žili smo se bračem v Vi-

nagovih vinogradih na Gačniku. 
Nasad Metalke Commerce se raz-
prostira na skoraj 14 hektarjih, za 
lastnika ga je od marca obdeloval 
vinogradnik Matjaž Mak. V izjemni 
gričevnati kulisi, pod močnim jesen-
skim soncem in ob zvoku oddaljenih 
traktorjev, ki so premagovali manjše 
klančine, je našo pozornost pritegnil 
naglas delavcev, ki ni bil mariborski, 
še štajerski ne. Na Gačniku je včeraj 
delalo okoli 50 zaposlenih pri Metal-
ki Commerce, ki so se na Štajersko 
pripeljali čez Trojane.

"Dobro so se prilagodili, tudi Lju-
bljančani. Sicer pa izhajamo iz kmeč-
kih družin, to delo nam je znano, 
tudi zato smo šli v ta posel, ker 
vemo, kaj nam lahko zemlja ponudi 
in kaj je treba zanjo narediti," je 
dejala članica uprave Metalke Com-
merce in sommelierka Maruša Pi-
šljar. "Kaj pa kakšna špricer pavza?" 
smo vprašali nove lastnike Vinago-
vih vinogradov: "Tudi to bo prišlo na 
vrsto, ampak najprej delo."

Šefi v prvih vrstah

Spomnimo, v začetku leta je podje-
tje Metalka Commerce iz stečajne 
mase Vinaga za milijon evrov od-
kupilo staro vinsko klet v središču 
Maribora, klet v Košakih in vstopi-
lo v najemne pogodbe za vinogra-
de v Svečini, Jarenini in Košakih, ki 
so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije. Da 
so njihovi nameni resni, so napo-
vedali takrat in pokazali tudi na tr-

gatvi. Škarje in "lodne", kot večjim 
plastičnim posodam rečemo v Slo-
venskih goricah, so v roke prijeli 
tudi vodilni iz ljubljanskega podje-
tja. "Koga iščete?" naju je s fotorepor-
terjem vprašal eden od traktoristov, 
da so "šefi" v prvih vrstah, naju je 
usmeril, in po riži smo se povzpeli 
do Marjana Pišljarja. Ta je podjetje 
Metalka Commerce kupil od držav-
ne družbe DSU, danes je lastnik tega 
podjetja Slaven Vuković, ki je prav 
tako prišel na včerajšnjo trgatev.  

Ukvarjajo se z oživljanjem propadlih 
projektov; kupijo šepajoča podjetja, 
vanje vložijo denar, popravijo infra-
strukturo, dodajajo vsebine, potem 
z njimi upravljajo in jih dajejo v 
najem. Tako so oživili recimo indu-
strijsko območje podjetja Liko v Bo-
rovnici. A o teh poslih se na trgatvi 
ni govorilo, vsaj z novinarji ne.

Z nakupom Vinaga so pri Metal-
ki Commerce vstopili v vinsko-vi-
narsko branžo in na tem področju 
sta prva sogovornika članica uprave 
Maruša Pišljar in Franc Ziherl, pred-
sednik uprave Metalke Commerce. 
Pridelka je v vinogradih veliko več 
kot prejšnja leta, sta nam poveda-
la Pišljarjeva in Mak, čeprav slednji 

Prva kolektivna trgatev za nove najemnike  
Vinagovih vinogradov in lastnike kleti
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dodaja, da bi lahko bila letina še 
boljša, če bi rez in druga prva dela v 
vinogradu opravili prej, a to zaradi 
poznega prevzema podjetja ni bilo 
mogoče.

Najprej vino, nato klet

"Delavci so res pridni. Danes so tukaj 
vsi iz Metalke Commerce, da zapo-
sleni vidijo, kaj imamo v Mariboru, 
kakšno dragocenost," je navdušeno 
nadaljevala Pišljarjeva in pohvalila 
Matjaža Maka, upravnika njihovih 
vinogradov, in enologa Aleša Slano: 
"Brez njih bi težko zmogli. Orga-
nizirata delo v vinogradih. Nanju 
smo resnično ponosni." Obdelujejo 
okoli 52 hektarjev vinogradov, kar 
pomeni okoli 200.000 trsov, pove 
Mak. Pišljarjeva se na Štajersko "v 
kontrolo" pripelje vsak teden, čim 
več si želi sodelovati tudi v nasle-
dnjih stopnjah priprave na končni 
izdelek - vino. Temu bo sledilo tudi 
vlaganje v staro Vinagovo klet v sre-
dišču Maribora. A Pišljarjeva umirja 
apetite številnih Mariborčanov: 
"Najprej moramo narediti vino, da 
lahko v kleti ponudimo nekaj dobre-
ga. Ko bo v kleti vino, se bo začelo 
premikati tudi tam." Prve večje de-
javnosti v središču mesta tako na-
črtujejo z začetkom novega leta. 
Grozdje Vinagovih vinogradov sti-
skajo v kleti v Košakih, kjer je včeraj 
že dišalo po grozdju in žveplu.

Predsednik uprave Metalka Com-
merce Franc Ziherl pravi, da imajo s 
premoženjem resne načrte: "To ni 
špekulacija. To je naša zgodba, da na 
enem zelo težkem primeru skuša-
mo nekaj oživiti, da zaživi in dela." 
Od podjetja Felix Trade so pri Me-
talki odkupili Vinagov vinski arhiv, 
ki je obsegal okoli sto tisoč steklenic 
in v katerem najstarejše vinske ste-
klenice nosijo letnik 1946. Trzinsko 
podjetje je Vinagov arhiv na stečaj-
ni dražbi kupilo leta 2016 za 151.000 
evrov.

Septembra letos so pri Metal-
ki ustanovili podjetje Vinag 1847, 
na katerega želijo še letos prepisati 
premoženje oziroma kupljeno po-
slovno celoto v stečajnem postopku 
Vinaga. "Za zdaj je še sedež v Lju-
bljani, potem bo sedež v Mariboru, 
v Košakih," je še povedal Ziherl, ki to 
podjetje vodi skupaj z Marušo Pišljar.

Slaven Vuković, Maruša Pišljar  
in Franc Ziherl v vinogradu    
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