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LETNO POROČILO UPRAVNEGA ODBORA PANONICA ZADRUGA z.b.o. 

ZA LETO 2011 

 

 

1. POROČILO PREDSEDNIKA 

 

V poslovnem letu 2011 so zadrugo zaznamovali postopki za pridobitev deklaracije o napravi in 

postopki uvrstitve elektrarne na tekočo biomaso v državno podporno shemo za obnovljive vire 

energije OVE ter izgradnje sušilnice kot koristnega porabnika toplote iz elektrarne na tekočo 

biomaso. Zadruga se je v letu 2011 umaknila iz svetovnih finančnih trgov, zaradi izgube vrednosti 

oziroma padca vrednostnih papirjev, ki je bil posledica finančnih težav posameznih evropskih držav 

ter naravne nesreče na Japonskem. Zadruga se je lotila tudi projekta ureditve etažne lastnine v 

poslovni stavbi Trg svobode 12, Gornja Radgona. Nominalna vrednost zadružnega deleža je v letu 

2011 bila 6,62 EUR. 

 

1.1 Delovanje organov 

 

V letu 2011 ni bilo sklica občnega zbora zadružnikov. Upravni odbor zadruge je v letu 2011 opravil 

dve redni seji. Celotno delovanje vodstva zadruge je bilo podrejeno reševanju postopkov družbe 

PANONICA energetika d.o.o. v zvezi s pridobivanjem dovoljenj za delovanje elektrarne na tekočo 

biomaso. V aprilu 2011 je odstopil en član nadzornega odbora g. Andrej Šafarič. 

 

1.2 Postopki v zvezi z elektrarno na tekočo biomaso 

 

V prvi četrtini leta 2011 je potekal postopek za pridobitev deklaracije o napravi za elektrarno na 

tekočo biomaso, ki se je pričel z vložitvijo vloge s strani družbe PANONICA energetika d.o.o. že dne 

2.11.2010. Javna agencija RS za energijo je deklaracijo o napravi elektrarni izdala dne 13.4.2011. 

Zaradi dolgotrajnega postopka izdaje deklaracije je družba PANONICA energetika d.o.o. zašla v 

prve finančne težave, saj je družba od marca 2011 bila zavezana k odplačevanju bančnega kredita, 

ki ga je pridobila pri ABANKI – VIPA d.d. za izgradnjo elektrarne. Tako je v mesecu aprilu 2011 

družba izkoristila celoten preostanek ustanovnega kapital a in rezerv ter je prišla v finančne težave, 

saj je postala plačilno nesposobna. Zadruga je aktivno sodelovala pri reševanju finančne situacije 

družbe tako, da je v prvi polovici leta odobrila 6 posojil, v skupni vrednosti 38.200 EUR. Z 

dodatnim posojilom zadruge je družba zagotovila sredstva za osnovno delovanje, banka pa je 

družbi odobrila tri mesečni moratorij na odplačevanje obrokov kredita. 

 

Deklaracija o napravi za OVE elektrarno 
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Družba je po pridobitvi deklaracije o napravi pri Javni agenciji RS za energijo vložila še vlogo za 

uvrstitev v podporno shemo. Agencija je zahtevala dokazila o koristni porabi toplote, ki ga je 

družba načrtovala z izgradnjo ORC sistema. ORC sistem bi toploto biodizelske elektrarne porabljal 

za generiranje elektrike (kot dodatna elektrarna). Agencija je tako stanje ocenila kot nezadostno za 

izpolnjevanje kriterija koristne porabe toplote ter je teden dni po naroku v mesecu juniju 2011 

izdala negativno odločbo glede uvrstitve biodizelske elektrarne v podporno shemo.  

 

Zaradi negativne odločbe agencije je družba bila prisiljena v lastno investicijo ter se je odločila za 

izgradnjo sušilnice za les. Zadruga je družbi pomagala pridobiti ustrezna sredstva s posojili. Slednja 

sredstva je zadruga pridobila s prodajo 4,5 % poslovnih deležev v družbi PANONICA energetika 

d.o.o. po ceni, ki je presegala nominalno vrednost teh deležev za več kot 10%. Zadruga je tako v 

mesecu oktobru 2011 odobrila družbi PANONICA energetika d.o.o. dodatno posojilo v višini 20.000 

EUR, ki je bilo namenjeno izgradnji sušilnice. 

 

Meseca oktobra 2011 je družba pridobila odločbo o ceni elektrike oziroma uvrstitvi v podporno 

shemo. Družba je nato morala zbrati še dodatna sredstva za zagon elektrarne in je po pridobitvi 

sredstev 5.11.2011 zagnala elektrarno.    

 

Zadruga je ves čas trajanje krize, družbi pomagala s posojili sredstev, pripravljanjem pisnih urgenc 

ter pritiski na pristojne funkcionarje. Zadruga je kot partner v družbi, zaradi danega poroštva pri 

najetju kredita za izgradnjo elektrarne, najbolj vezana na usodo PANONICA energetike d.o.o. Zato 

je v opisanih dogodkih prevzela prvenstveno vlogo pri reševanju družbe ter investicije v elektrarno, 

prav tako pa je povečala svoj lastniški delež v družbi.  

 

Gradnja sušilnice ob OVE elektrarni 

 

Stanje družbenikov v družbi PANONICA energetika d.o.o. po vstopu novih družbenikov: 

- PANONICA zadruga z.b.o. 40,5 % poslovnih deležev; 

- K8 d.o.o. 33% poslovnih deležev; 

- Zavod krovni podjetniški inkubator 22 % poslovnih deležev; 

- Zinka Vabel 1,5 % poslovnih deležev; 

- Zvonko Eržen 3 % poslovnih deležev. 
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1.3 Delovanje na finančnih trgih 

 

Zaradi začetka ponovne destabilizacije na svetovnem trgu vrednostnih papirjev, je zadruga prodala 

zadnjega izmed trgovalnih računov na SAXO BANK. Do prodaje je prišlo zaradi velike izgube 

vrednosti premoženja na računu. S prodajo se je škoda kompenzirala, tako, da zadruga ni trpela 

bilančne izgube. Zadruga je prav tako zaprla trgovalni račun pri družbi WORLDWIDE FORSTOCK 

LIMITED, v vrednosti 20.000 EUR, ki je do zaprtja sicer deloval s pozitivnim rezultatom, vendar 

zaradi izkušenj na trgu z vrednostnimi papirji, zadruga ni želela dodatnega izpostavljanja tveganju.  

 

 

2. PREDSTAVITEV ZADRUGE 

 

2.1 Podatki zadruge 

 

Podatki zadruge:   PANONICA zadruga z.b.o. 

 Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona 
 davčna št.: 88937674 
 

Datum ustanovitve zadruge:   20.7.2005 

 

Število zadružnikov:     800 
  
Podatki o zakonitem zastopniku:   Marko Žula, predsednik 
 
Podatki o upravnem odboru:  Joža Ravnikar, podpredsednica, Drago Sinič, član, 

Marjan Kovačič, član in Stanko Sakovič, član ter 

Marko Žula, predsednik 

 
Število zaposlenih:    ni zaposlenih 
 
Podatki podjetja e-pošta:   info@panonica.si 

telefon:   025611275, 059140168 
faks:   059140168 

 
Naslov za pošiljanje pošte  PANONICA zadruga z.b.o. 
 Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona 
 

2.2 O zadrugi 

 

PANONICA zadruga z.b.o., je bila ustanovljena leta 2005, takrat kot Zadruga kabelsko-

komunikacijski sistem Gornja Radgona, z.b.o. in je v letu 2006 in 2007 vpisovala zadružnike izmed 

vrst upravičenih vlagateljev v kabelski sistem Gornja Radgona. Od skupno 1402 upravičencev, ki so 

v času med letom 1988 in 2005 izpolnili svoje finančne obveznosti vlaganja sredstev v izgradnjo 

kabelskega sistema, je svoje vložke prevzelo 1060 upravičencev. Od skupno 96.673 zadružnih 

deležev je pripadalo pravnim osebam 31.579 deležev, fizičnim osebam pa 65.094 zadružnih 

deležev. S prodajo kabelsko-komunikacijskega sistema poleti 2008 je zadruga lahko zadružnikom 

ponudila kapitalsko vrednost v primeru izstopa iz zadruge. Zadružni delež je bil v letu 2008 ocenjen 

na nominalno vrednost 5,00 EUR. 

 

V letu 2008 je prišlo do prvih izstopov zadružnikov in unovčevanja zadružnih deležev. Tako je od 

1.7.2008 do 29.9.2008 je izstopilo 49 zadružnikov in prejelo skupno za 13.585 EUR izplačil. 

Zadruga je v pravilih regulirala izstopne roke ter uvedla poseben fond za izplačevanje zadružnih 

deležev v primeru izstopa zadružnikov. V letu 2009 in 2010 so se izstopi nadaljevali, tako da je v 

sredini leta 2010 zadruga imela 844 zadružnikov. V letu 2011 je nominalna vrednost zadružnega 

deleža znašala 6,62 EUR. 
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3. FINANČNO POROČILO 

 

3.1 Finančno poročilo za leto 2011 s posameznimi postavkami            

 

I. PRIHODKI v EUR       28.042,75   

1. prihodki od storitev            2.186,00 

2. obresti od sredstev na vpogled             11,24     

3. obresti od  danih posojil in depozitov     25.845,51 

           

II. ODHODKI v EUR                 38.609,37 

1. stroški poslovanja zadruge         1.627,02 

2. računovodske storitve          2.040,00 

3. bančne storitve in plačilni promet           339,12   

4. potni stroški              123,58 

5. članarina Gospodarski zbornici                      150,00            

6. promocija              250,00 

7. elaborati, svetovanja          9.171,91  

8. likvidacija zavoda          8.600,00 

9. raziskave, računalniška podpora        3.868,24   

10. amortizacija opreme             104,95 

11. sejnine upravnega in nadzornega odbora       2.297,82 

12. takse, overitve, objave aktov, bančne garancije           34,50 

13. telefonske storitve          1.425,94   

14. stroški najema poslovnih prostorov        1.028,00 

15. stroški poslovodenja          7.548,29 

   

III. IZGUBA           10.566,62 

 

             

3.2 Izkaz premoženjskega stanja na dan 31. 12. 2011            v EUR 

 

 naložba podjetja                 314.750,00 

 stanje na poslovnem računu na dan 31. 12. 2011          574.50 

 depoziti pri bankah                  20.000,00 

 kratkoročne poslovne terjatve             41.712,00 

 kratkoročne terjatve za obveznosti od posojil                 2.194,23 

 kratkoročna dana posojila                127.631,77 

 obveznosti do dobaviteljev          2.097,94 

 terjatev za davek na dohodek (dobiček)       1.764,83 

 sedanja vrednost osnovnih sredstev                                                  0 

 deleži članov zadruge                 521.677,15 

 zakonska rezerva           1.124,28 

 stanje izgube                5.237,11 

 

 

 

 
Datum: 30.3.2011  PANONICA zadruga, z.b.o. 
  Marko Žula 

  Predsednik upravnega odbora 
 

 

 


