
 

PANONICA ZADRUGA z.b.o. 
Nadzorni odbor  
Trg svobode 12  
9250 Gornja Radgona  
 
Datum: 4.3.2014 
 

 
 

POROČILO 
Nadzornega odbora družbe PANONICA ZADRUGA z. b. o.  

o pregledu poslovanja družbe PANONICA ZADRUGA z. b. o. v letu 2013 
 
 
V skladu z določili  44. člena Zadruţnih pravil druţbe Panonica zadruga z.b.o. se je 
Nadzorni odbor v sestavi:  

1. Bojan Erlih, predsednik  
2. Janez Kralj, član  

 

sestal dne 3.3..in 4.3.2014 na sedeţu druţbe Panonica zadruga z.b.o. in sprejel končno 
Poročilo o pregledu poslovanja druţbe Panonica zadruga z.b.o. v letu 2013. 
 

Pregled poslovanja druţbe Panonica zadruga z.b.o. je Nadzorni odbor opravil 3.3..in 
4.3.2014. 
 

Ponovno velja poudariti, da je član Nadzornega odbora Andrej Šafarič odstopil aprila 2011 
in tako zaradi odstopa ni sodeloval pri pregledu poslovanja, kakor tudi ne pri sestavi in 
sprejemu poročila. 
 

Nadzorni odbor je dne 27.6.2008 je opravil nadzor nad zakonitostjo poslovanja in 
razpolaganja s premoţenjem druţbe Panonica zadruga z.b.o.. v skladu z določili veljavnih 
Zadruţnih pravil druţbe Panonica zadruga z.b.o. 
 
Namen nadzora je bil   

- pregled izvrševanja Finančnega načrta druţbe Panonica zadruga z.b.o.za leto 2013,  
- pregled postopkov likvidacije Zavoda .......... 
- pravilnost sprejetih odločitev oz. sklepov organov druţbe Panonica zadruga z.b.o. ter 

 realizaciji omenjenih postopkov in odločitev.  
 
Hkrati je Nadzorni odbor pregledal poslovanje oz. finančne transakcije opravljene z 
namenom povečanja osnovnega kapitala druţbe Panonica zadruga z.b.o..  
 
Posebni poudarek je Nadzorni odbor namenil pregledu naloţb v  hčerinski druţbi  Panonica 
energetika d.o.o. 
 

Nadzorni odbor ugotavlja, da ima druţba Panonica zadruga z.b.o. sprejete vse potrebne 
splošne akte ter da so pravno veljavno izvoljeni in delujejo organi zadruge. Poudariti velja, 
da sta nepreklicno odstopila Stanko Sakovič, kot član upravnega odbora in Andrej Šafarič, 
kot član nadzornega odbora druţbe Panonica zadruga z.b.o. 
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I. zvrševanje Finančnega načrta družbe Panonica zadruga z.b.o v letu 2013 
 
Nadzorni odbor je opravil primerjalno analizo realiziranih prihodkov v letu 2013 in 
realiziranih odhodkov v letu 2012. lz Poročila o realizaciji finančnega načrta 2013 je 
ugotoviti, da so bili v letu 2013 prihodki realizirani v višini 7.806,45 €, odhodki pa so bili 
realizirani v višini 7.938,46 €, kar pomeni, da so realizirani odhodki presegli realizirane 
prihodke v višini 132,01  €. s čimer je ugotovljena IZGUBA poslovnega leta v višini 132,01 
€. 
 
Upravni odbor druţbe Panonica zadruga z.b.o. je obravnaval Poročilo o realizaciji 
Finančnega načrta druţbe Panonica zadruga z.b.o. za leto 2013 na redni seji dne 3.2.2014 
in potrdil preseţek odhodkov nad prihodki s tem izgubo v ţe navedenem znesku.  
 

Druţba Panonica zadruga z.b.o. je poslovala z izgubo ţe v obdobju do 31.12.2011 
v znesku 5.237,11, kakor tudi v letu 2012 v znesku 5.278,00 €  in prav tako v letu 2013 
v znesku 132,01 €. Skupaj tako izguba znaša 10.647,12 €.  
 
 
a) Prihodki 
 

Nadzorni odbor je primerjavo podatkov izvedel na način, da je opravil primerjavo prihodkov 
iz Poročila o realizaciji finančnega načrta 2012 in Poročila o realizaciji finančnega načrta 
2013.  
 
Prihodki druţbe Panonica zadruga z.b.o. so bili v letu 2013 realizirani v višini 7.806,45 €. 
Pregled realizacije prihodkov druţbe Panonica zadruga z.b.o. za leto 2012 kaţe, da so 
prihodki znašali 7.922,00 €, kar pomeni, da so prihodki manjši za 115,55 € .  
 

Vrsta PRIHODKA Realizacija 
2012 

Realizacija 
2013 

1. Prihodki od storitev 0 0 

2. Obresti od sredstev na vpogled 0  1.157,44 

3. Obresti od danih posojil  7.922,00  6.649,01 

SKUPAJ 7.922,00 7.806,45 
 

 
Iz primerjalnih podatkov „realizacija prihodkov 2012 -  realizacija  prihodkov 2013“ 
v priloţeni Tabeli je ugotoviti, da so prihodki nekoliko manjši od obresti za dana posojila.  
Zamudne obresti od neplačanih poslovnih terjatev pa predstavljajo prihodke na postavki 
„Obresti od sredstev na vpogled“. 
 
 
b) Odhodki 
 

 

Odhodki druţbe Panonica zadruga z.b.o. v letu 2013 so bili realizirani v višini 7.938,46 €. 
Pregled realizacije odhodkov druţbe Panonica zadruga z.b.o. za leto 2012 kaţe, da so 
odhodki znašali 13.204,74 €, kar pomeni, da so odhodki 2013 v primerjavi z letom 2012 
zmanjšali za 5.266,28 €. 
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Vrsta ODHODKA Realizacija 
2012 

Realizacija 
2013 

1. Sejnine upravnega in nadzornega odbora 6.524,15 2.803,94 

2. Stroški poslovanja zadruge 978,09 480,00 

3. Pisarniški material in vabila 0 44,69 

4. Telefonske storitve 1.272,87 802,84 

5. Računovodske storitve 1.800,00 1.800,00 

6. Bančne storitve in plačilni promet 293,20 332,38 

7. Plačilo za izvajanje trgovanja na borzi 0 0 

8. Reprezentanca 0 0 

9. Potni stroški 142,08 824,00 

10. Pravna mnenja in cenitve 0 0 

11. Poravnave 0 0 

12. Elaborati svetovanja 0 0 

13. Poslovodenje 0 0 

14. Stroški najema poslovnih prostorov in obratovalni 2.028,45 1.514,61 

15. Takse, overitve, objave aktov, bančne garancije 0 0 

16. Likvidacija zavoda 0 0 

17. Zavarovalne premije 0 0 

18. Amortizacija opreme 0 0 

19. Raziskave, računalniška podpora 15,19 0 

20. Članarina Gospodarske zbornice 150,00 160,00 

21. Promocija 0 0 

22. Pogodbeno delo, avtorski honorar 0 0 

SKUPAJ 13.204,74 7.938,46 
 

Stroški sejnin upravnega in nadzornega odbora so bili v letu 2013 sicer obračunani, vendar 
niso bili izplačani. Prav tako velja poudariti, da zaradi izjemno akutnega stanja v druţbi 
Panonica energetika d.o.o., ki ga je povzročil večmesečni izpad proizvodnje elektrarne (od 
septembra 2012 do novembra 2013) na biodizel v Benediktu, so podpredsednica in dva 
člana upravnega odbora ter predsednik nadzornega odbora druţbe Panonica zadruga z.b. 
o., občasno pa tudi predsednik upravnega odbora, opravili vrsto sestankov (6 rednih sej, 8 
akcijskih in 1 korespondenčna)  z izključnim ciljem reševanja  problematike neobratovanja 
in ponovnega zagona proizvodnje elektrarne. Veliko sestankov je bilo sklicanih tudi 
neformalno, vendar povsem akcijsko z namenom ugotavljanja in ocene trenutnega stanja 
ter  priprave potrebnih ukrepov za odpravljanje ovir in zagotovitev proizvodnje elektrarne. 
 

Na temelju ocenjenega stanja poslovanja druţbe Panonica energetika d.o.o., kakor tudi 
večmesečnega izpada proizvodnje elekrarne na biodizel, se je problematika aktivno 
reševala v sodelovanju z ostalimi druţbeniki – solastniki druţbe Panonica energetika d.o.o..  
Predvsem velja izpostaviti druţbo K8 d.o.o. iz Domţal, nekoliko manj pa tudi ostale 
druţbenike. V zadnjem obdobju tudi druţba Gep Green d.o.o.. 
 

Dejstvo je namreč, da se je izpad proizvodnje elektrarne na biodizel neposredno odrazil in 
dramatično vplival na poslovanje druţb Panonica energetika d.o.o in Panonica zadruga 
z.b.o.. 
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II. Izkaz premoženjskega stanja 
 
Izkaz premoţenjskega stanja kaţe, da je druţba Panonica zadruga z.b.o. razpolagala  na 
dan 31.12.2013 z naslednjim premoţenjem: 
  

 Vrsta naloţbe, terjatve ali obveznosti 2012 2013 

-  naloţbe v podjetjih (Panonica energetika d.o.o.)   356.462,00 361.250,00 

-  stanje na poslovnem računu na dan 31.12. 1.027,36 1.589,49 

-  depoziti pri bankah 0 0 

-  kratkoročne poslovne terjatve 6.300,00 45.312,00 

-  kratkoročne terjatve za obveznosti od posojil-
obresti 

2.437,03 5.932,77 

-  kratkoročno dana posojila 130.802,81 65.440,35 

-  obveznosti do dobaviteljev 1.359,15 3.005,15 

-  terjatev za davek na dohodek (dobiček) 0 0 

-  sedanja vrednost osnovnih sredstev 0 0 

-  deleţi članov zadruge 504.379,81 481,090,45 

-  zakonska rezerva 1.124,28 1.124,28 

-  stanje izgube 10.515,11 10.647,12 

 
Nadzorni odbor se je pri pregledu premoţenjskega stanja osredotočil na naslednje 
postavke : 
 

1) Naložbe v podjetjih (Panonica energetica d.o.o.)  -  361.250,00 
 
Ker ţe dogovorjenii pravni posel o odstopu terjatev druţbe Infinitiv Gradiška d.o.o. 
v vrednosti 41.712,00 eur, ki bi moral biti opravljen s konverzijo terjatev v kapitalske deleţe 
v okviru sklenitve druţbeniške pogodbe med druţabmi Panonica energetika d.o.o. in 
Panonica zadruga z.b.o. (s čemer bi se  terjatve spremenile v kapitalske naloţbe druţbe 
Panonica zadruga z.b.o. v druţbo Panonica energetika d.o.o. in s tem povečal lastniški 
deleţ), ni bil realiziran, je vrednost 41.712,00 eur  ostala kot odprta terjatev do druţbe 
Infinitiv Gradiška d.o.o.. Razlika vrednosti 4.788,00 eur v primerjavi z letom 2012 
predstavlja  del danih posojil, ki se je spremenil v lastniški deleţ. 
 
Torej je znesek 356.462,00 eur zmanjšan za 41.720,00 eur. S sklenjeno druţbeniško 
pogodbo v obliki notarskega zapisa z dne 25.4.2013, s katero se je del  danih posojil druţbi 
Panonica energetika d.o.o. v znesku 46.500,00 eur spremenil v kapitalsko naloţbo druţbe 
Panonica zadruga z.b.o., ki predstavlja povečanje lastniškega deleţa druţbe Panonica 
zadruga z.b.o. v druţbi Panonica energetika d.o.o.. 
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2) Depoziti pri bankah   -  0,00 
 

 
Depozit  v vrednosti 20.000,00 pri Ungaro je bil vrjen v 2 delih in sicer dne 19.4.2012 in 
3.5.2012. 
 
Na računu pri Saxobank ni bilo prometa in tudi ne depozita 

 
 

3) Kratkoročne poslovne terjatve  -  45.312,00  
 

Kratkoročne poslovne terjatve predstavljajo: 

 terjatev do v druţbe Infinitiv Gradiška d.o.o. v vrednosti 41.712,00 eur 

 stari dolg druţbe Proevidenca d.o.o. v vrednosti    3.600,00 eur  (osnovni znesek 

4000,00 svetovanje je Panonica zadruga zaračunala PROEVIDENCI 

 dolg druţbe Panonica energetika d.o.o.  v vrednosti 2.700,00 eur  izvira iz leta 2010 ( 

osnovi znesek 6000,00 souporaba DROBNEGA INVENTARJA IN osnovnih sredstev 

terurejanje logističnih zadeve ter priprava za zagon biodizelske elektrarne) 

 

 

4) Kratkoročne terjatve za obveznosti od posojil   -  5.932,77 
 
Kratkoročne terjatve za obveznosti od posojil predstavljajo obresti od posojil, ki temeljijo na 
sklenjenih posojilnih pogodbah. 

 

 
 

5) Kratkoročno dana posojila   -    65.440,35 
 

Iz naslova neodplačanih posojil (glavnic)  tako zapadlih, kakor tudi nezapadlih posojil po 
posojilnih pogodbah se je znesek v letu 2013 zmanjšal za cca 50 % 
 
 

AEŢ Dominič d.o.o. - terjatve oz. dolg 1. 307,70 eur - ostal 
nespremenjen 

Panonica Energetika d.o.o. - terjatve oz. dolg 31.094,68 eur 

Grah Gizela - terjatve oz. dolg 13.335,12 eur – ostal 
nespremenjen 

Murko Nejc Maribor - 799,75  eur 

Dokl Leo Radenci - 1987,39 eur 

INFINITIV Gradiška d.o.o. - terjatve oz. dolg 15.900,00 eur ostal 
nespremenjen 

PROEVIDENCA d.o.o. - terjatve oz. dolg 1.015,71 eur ostal 
nespremenjen 
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6) Deleži članov zadruge  -  481,090,45 

 

Skupna vrednost zadruţnih deleţev se je v primerjavi z 31.12. 2012 spremenila zopet 
zaradi izstopa posameznih zadruţnikov, ki so zahtevali izplačilo vrednosti svojih lastniških 
zadruţnih deleţev. 
 

Nadzorni odbor je vpogledal v začetno stanje skupne vrednosti zadruţnih deleţev na dan 
1.1.2013 in ugotovil, da je skupna vrednost zadruţnih deleţev znašala 504.379,81eur. 
Vsota se je tekom leta 2013 zmanjšala za  23.289,36 eur, kolikor je znašala vrednost 
izplačanih lastniških zadruţnih deleţev članom zadruge, ki so izstopili iz zadruge v letu 
2013. Na dan 31.12.2013 znaša vrednost zadruţnih deleţev 481,090,45 eur. 
 
 

7) Stanje izgube  -   10.647,12 
 

Znesek izgube druţbe Panonica zadruga z.b.o. predstavlja ostanek nepokrite izgube, ki je 
v temelju posledica bistveno zmanjšanih prilivov in s tem izpada prihodkov v letu 2011, 
2012 in 2013. 
 
 
IV. Opravljanje posojilno finančne dejavnosti  v letu 2013 

 
 

a) Posojilne pogodbe 
 
 Posojilo 

jemalec 
Vrsta pogodbe 

in številka 
pogodbe 

Znesek 
posojila 

v  eur 
Obrestna mera 

Datum 
izplačila 

Doba vračanja 
Datum vračila 

Vrednost 
neodplačanih 

posojil 
 

 

1.  Panonica 
Energetika 

d.o.o. 

Posojilna 
pogodba PZ-
PP-01/2011-2 
01/12/2011 
nadomeščena  
PZ-PP-
01/2011-1 
31/01/2011 

20.000,00 
6 % 

31.1.2011 

11 mesecev 
01.12.2011 

glav 
15.12.2011 obr 

 

Nezapadli 
skupni dolg po 
vseh  posojilnih 
pogodbah 
posojilojemalki 
druţbi Panonica 
energetika 
d.o.o. 
87.711,31eur  
neredno 
odplačevanje 
 

 

2.  Panonica 
Energetika 

d.o.o. 

Posojilna 
pogodba PZ-
PP-02/2011-2 
01/12/2011 
nadomeščena 
PZ-PP-
02/2011-1 

10.000,00 
6 % 

14.3.2011 

9 mesecev 
01.12.2011 

glav 
15.12.2011 obr 

 

Nezapadli 
skupni dolg kot 
v tč. 1 

 



 

 

 

7 

11/03/2011 
 

3.  Panonica 
Energetika 

d.o.o. 

Posojilna 
pogodba PZ-
PP-03/2011-1 
11/05/2011 
 

2.000,00 
6 % 

12.5.2011 

12 mesecev 
01.05.2012 

glav 
15.05.2012 obr 

Zapadli skupni 
dolg kot v tč. 1 

 

4.  Panonica 
Energetika 

d.o.o. 

Posojilna 
pogodba PZ-
PP-04/2011-1 
30/05/2011 
 

2.500,00 
6 % 

1.6.2011 

12 mesecev 
01.06.2012 

glav 
15.06.2012 obr 

Zapadli skupni 
dolg kot v tč. 1 

 

5.  Panonica 
Energetika 

d.o.o. 

Posojilna 
pogodba PZ-
PP-06/2011-1 
28/06/2011 
 

5.700,00 
6 %3 

0.6.2011 

12 mesecev 
30.06.2012 

glav 
30.07.2012 obr 

Zapadli skupni 
dolg kot v tč. 1 

 

6.  Panonica 
Energetika 

d.o.o. 

Posojilna 
pogodba PZ-
PP-07/2011-1 
24/10/2011 

20.000,00 
6 % 

24.10.2011 

12 mesecev 
24.10.2012 

glav 
24.11.2012 obr 

Zapadli skupni 
dolg kot v tč. 1 

 

7.  Panonica 
Energetika 

d.o.o. 

Posojilna 
pogodba  
31/01/2011 

14.764,00 
6 % 

31.01.2011 

23 mesecev 
31.12.2012 

glav  
31.12.2012 obr 

 

Nezapadli 
skupni dolg kot 
v tč. 1 

 

8.  Panonica 
Energetika 

d.o.o. 

Posojilna 
pogodba PZ-
PP-02/2010-2 
01/05/2011 

8.500,00 
6 % 

1.5.2011 

19 mesecev 
01.12.2012 

glav  
15.12.2012 obr 

 

Nezapadli 
skupni dolg kot 
v tč. 1 

 

9.  Gizela Grah Posojilna 
pogodba PZ-
PP-05/2008-1 
 
Aneks PZ-PP-
05/2008-3 
 

10.000,00 
10 % 

14.11.2008 
 

13.11.2009 

6 mesecev 
15.06.2009 

 
 

20.03.2013 …. 
41 obrokov 

 

nezapadli 
skupni dolg po 
obeh posojilnih 

pogodbah 
posojilojemalki  

Gizeli Grah 
13.335,12  eur + 

ZZO 
 

 

10.  Gizela Grah Posojilna 
pogodba PZ-
PP-01/2009-1 
 
Aneks PZ-PP-
01/2009-3 
 

10.000,00 
10 % 

20.01.2009 
 

13.11.2009 
 

10 mesecev 
15.01.2010 

 
 

20.03.2013 …. 
41 obrokov 

 

nezapadli 
skupni dolg po 
obeh posojilnih 
pogodbah kot v 

tč. 9 

 

11.  Nejc Murko 
»Studio 

Posojilna 
pogodba PZ-

10.000,00 
6 % 

60 mesecev 
05.01.2014 

nezapadli dolg 
po posojilni 
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Mito« 
Dogoška 

cesta 115 a , 
Maribor 

PP-06/2008-1 
12/12/2008 

14.11.2008 
 

 
 

pogodbi 
posojilojemalcu 

Nejcu Murku 
799,75 eur + 

ZZO 
 

12.  Leo Dokl 
Kapelska c. 
5, Radenci 

Posojilna 
pogodba PZ-
PP-02/2009-1 
12/02/2009 

10.000,00 
6 % 

20.02.2009 
 

60 mesecev 
20.02.2014 

 
 

nezapadli dolg 
po posojilni 

pogodbi 
posojilojemalcu 

Leu Doklu 
1987,39 eur + 

ZZO 
 
 

 

13.  PRO-
EVIDENCA 

d.o.o. 
Gregorčičeva 

27a 
Murska 
Sobota 

Jernej Jandl 

Posojilna 
pogodba PZ-
PP-11/2009-1 
18/08/2009 

30.000,00 
5 % 

20.02.2009 
 

1 mesec 
30.09.2009 

 
 

Glavnici po 
obeh posojilnih 

pogodbah 
(zap.13 in 

zap.št. 14) z  
druţbo PRO-
EVIDENCA 

d.o.o. 
sta poplačani; 
ostal dolg iz 

naslova 
neplačanih 

obresti 
1.015,71 eur 

+ ZZO 
 

 

14.  PRO-
EVIDENCA 

d.o.o. 
Gregorčičeva 

27a 
Murska 
Sobota 

Jernej Jandl 
 

Posojilna 
pogodba PZ-
PP-12/2009-1 
19/08/2009 

15.000,00 
5 % 

21.08.2009 

24 mesecev 
01.12.2011 

 
 

 

kot v zap.št. 13  

15.  INFINITIV 
d.o.o. 

Gradiška 690 
Zgornja 
Kungota 

Dejan Šlemer 

Posojilna 
pogodba PZ-
PP-13/2009-1 
11/09/2009 

10.000,00 
5 % 

14.09.2009 

12 mesecev 
30.09.2010 

 
 

 

Zapadli dolg po 
posojilni 
pogodbi 

posojilojemalki 
druţbi 

INFINITIV d.o.o. 
15.000,00 eur 

+ ZZO 
 

 

16.  AEŢ 
Consulting 

Posojilna 
pogodba PZ-

1.500,00 
9 % 

10 mesecev 
04.02.2010 

Zapadli dolg po 
posojilni 
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d.o.o. 
KERPRO 

k.d. 
Kranjčeva 22 

Lendava 
Alen Dominić   

PP-03/2009-2 
31/03/2009 

04.04.2009  pogodbi 
posojilojemalki 

druţbi 
AEŢ Consulting 
d.o.o. KERPRO 

k.d. 
ne odplačuje 

1.307,70 eur + 
ZZO 

 
 

b) DRUGE  pogodbe – naloţbe 
 

Znesek  
 posojila 

v  eur 

Dajalec Datum 
sklenitv

e 
pogodb

e 

Vrsta pogodbe 
in številka 
pogodbe 

Prejemnik    

20.000,0
0  

Panonica  
ZADRUGA 

29.11. 
2011 

Naloţba – NI 
POGODBE 
 

A UNICREDIT 
BANK 

HUNGARY 
 

  

 

Iz razpoloţljive dokumentacije sklenjenih posojilnih pogodb je ugotoviti, da zapadlih terjatve 
druţbe Panonica zadruga z.b.o. druţbe posojilojemalke ( druţba Infinitiv d.o.o., druţba AEŢ 
Consoulting d.o.o.) niso poplačale. Druţba Proevidenca d.o.o. je glavnici poplačala, vendar 
so ostale neporavnane obresti. Posojila še nista v celoti poravnala Nejc Murko - »Studio Mito« 

in Leo Dokl. Kljub navedenim ugotovitvam Nadzorni odbor  ni zasledil morebitnih sklenjenih 
aneksov k pogodbam s katerimi bi bilo dogovorjeno podaljšanje rokov za odplačilo posojil, 
kakor tudi ne vloţenih predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine z namenom 
izterjave.  
 

 

V. Trgovanje na borzi v letu 2013 
 
V letu 2013 trgovanja na borzi na računu pri SaxoBank, ni bilo . 
 

Na dan 31.12.2013 je stanje na računu UNICREDIT BANK BUDAPEST 20.000,00 eur, torej 
se vrednost vplačanega depozita druţbe Panonica zadruga z.b.o. na računu te banke v letu 
2013ni spreminjala. 
 
 
VI. Vlaganja v hčerinsko družbo Panonica energetika d.o.o. v letu 2013 
 
Druţba Panonica zadruga z.b.o. je v  letu 2013 z ozirom na krizno poslovanje druţbe 
Panonica energetika d.o.o. del terjatev v skladu s sporazumom spremenila v kapitalske 
naloţbe in kot ţe omenjeno povečala osnovni kapital  v druţbi Panonica energetika d.o.o. 
in povečala  lastniški deleţ na 56,9347 %. 
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Z ozirom na pomankanje finančnih sredstev za obratovanje elektrarne Benedikt in 
proizvodnjo električne energije, je bila druţba Panonica energetika d.o.o. primorana skleniti 
dne 12.6.2012 z druţbo Gep Green d.o.o. pogodbo o dobavi biodizla kot energenta za 
biodzelsko elektrarno. Kot pogoj za sklenitev pogodbe je druţba Gep Green d.o.o. 
zahtevala poroštvo vseh druţbenikov druţbe Panonica energetika d.o.o., da s svojimi 
lastniškimi deleţi v druţbi Panonica energetika d.o.o.  jamčijo za obveznosti druţbe, ki 
temeljijo na sklenjeni ţe omenjeni pogodbi o dobavi biodizla. 
 
Druţba Gep Geen d.o.o. je dobavila druţbi Panonica energetika d.o.o. energent za potrebe 
proizvodnje električne nergije v elektrarni, vendar druţba Panonica energetika d.o.o. zaradi 
teţav v poslovanju in tedaj zastoja delovanja elektrarne ni uspela poravnavati računov za 
dobavljeni energent. Zato je druţba Gep Green d.o.o. s konverzijo terjatev v skupnem 
znesku 237.438,74 eur, svoje terjatve iz naslova neplačanih računov druţbe Panonica 
energetika d.o.o., kot sledi : 
- rč FA 12000005-01 z zapadlostjo 20.11.2012 v znesku 29.838.14 eur,  
- rč FA 12000016-01 z zapadlostjo 8.1.2013 v znesku 14.198,87 eur 
- rč FA 12000013-01 z zapadlostjo 5.2.2013 v znesku 32.990,76 eur,  
- rč FA 12000014-01 z zapadlostjo 18.2.2013 v znesku 33.209,35 eur,  
- rč FA 12000015-01 z zapadlostjo 27.2.2013 v znesku 33.291,32 eur 
- rč FA 13000001-01 z zapadlostjo 10.3.2013 v znesku 32.609,65 eur 
- rč FA 13000002-01 z zapadlostjo 14.4.2013 v znesku 32.373,00 eur 
- rč FA 13000001-01 z zapadlostjo 10.3.2013 v znesku 32.609,65 eur 
- delnega rč FA 13000003-01 z zapadlostjo 5.5.2013 v znesku 35.451,11 eur, zmanjšan 

za dobropis v znesku 6.523,46 eur , zaradi česar terjatev  znaša 28.927,65 eur 
 

konvertirala  v osnovni kapital druţbe Panonica energetika d.o.o.. 
 
Z navedeno konverzijo se je osnovni kapital druţbe Panonica energetika d.o.o. povečal  iz 
634.500,00 eur  na 871.938,74 eur. 
 
Upoštevajoč navedena dejstva se je solastniški deleţ druţbe Panonica zadruga z.b.o., 
z vloţenim kapitalom v višini 361.250,00 eur, zmanjšal na 41,4307 %. 
 
Solastniški deleţi ostalih druţbenikov v druţbi Panonica energetika d.o.o znašajo: druţba 
K8 upravljavska druţba d.o.o. (prej 31,9937 %) 23,2815 %, druţba GEP GREEN d.o.o. 
27,2311 %, Zavod krovni podjetniški inkubator (prej 6,9936 %) 5,0892 %, zasebnik Zvonko 
Erţen (prej 2,7187 %) 1,9783 % in zasebnica Terezija Vabel (prej 1,3593 %) 0,9892 %. 
 
Nadzorni odbor je tudi v pogledal v potrdilo o opravljenem vpisu zastavne pravice na 
nepremičnini št. 318-36605.1 z dne 27.8.2013 in ugotovil, da je za pridobitev kredita 
v znesku 130.000,00 eur za nabavo biodizla za potrebe delovanja – proizvodnje elektrarne,  
pridobljen kredit pri A Banki  VIPI d.d. po kreditni pogodbi št. 1547070 z dne 21.8.2013 in 
ustanovljena zastavna pravica na premičnini – opremi elektrarne. 
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Nadzorni odbor v zvezi s poslovanjem druţbe Panonica energetika d.o.o. v letu 2013, 
ugotavlja podobno kot v letu 2012, da je druţba Panonica zadruga z.b.o.: 

- z neposrednimi financiranjem naloţb  v izgradnjo elektrarne ter  
- preko posojilnih pogodb druţbi Panonica energetika d.o.o.  ter  
- preko poroštev za najete kredite pri banki  

praktično vloţila vsa razpoloţljiva sredstva, zaradi česar je bilo reševanje druţbe Panonica 
energetika d.o.o. strateškega če ţe ne skoraj usodnega pomena za poslovanje, delovanje 
oz. ekonomsko eksistenco druţbe Panonica zadruga z.b.o..  
 
V novembru 2013 je po dolgotrajnih usklajevanjih med druţbeniki druţbe Panonica 
energetika d.o.o. (druţba K8 upravljavska druţba d.o.o., druţba GEP GREEN d.o.o. , 
Zavod krovni podjetniški inkubator, Zvonko Erţen in Terezija Vabel), končno doseţena 
uskladitev in konsolidacija ter hkrati tudi odpravljene tehnične teţave v proizvodnem delu 
delovanja elektrane. Posledica navedenih dejstev je bil nov zagon delovanja elektrarne in 
pričetek proizvodnje električne energije. Proizvodnja se je nadaljevala tudi  v mesecu 
decembru 2013, prav tako tudi v prvih treh mesecih (januar, februar, marec ) v letu 2014 oz. 
do sestave tega poročila. 
 
 
 

VII. Zaključki 
 

Nadzorni odbor na podlagi opravljenega nadzora  poslovanja druţbe Panonica zadruga 
z.b.o. v letu 2013 ugotavlja in predlaga: 

1. Občni zbor druţbe Panonica zadruga z.b.o. z dne 30.3.2010 je s sklepom št. 14 
odločil in naloţil upravnemu odboru druţbe Panonica zadruga z.b.o., da izvrši 
postopek likvidacije Zavoda KKS Gornja Radgona, zato je predsednik uprave 
obvezen sklep občnega zbora izvšiti nemudoma oz. v roku 14 dni.  

 
2. Z ozirom na prodajo trgovalnega računa pri SaxoBank predsednik uprave izvrši 

takojšnji izbris druţbe Panonica zadruga z.b.o. kot lastnice računa. 
 

3. Predsednika uprave se zadolţi, da se pripravijo vsi aneksi za sklenitev le-teh z  
druţbo Panonica energetika d.o.o. k posojilnim pogodbam, katerih terjatve so 
zapadle v odplačilo, z namenom podaljšanja roka za odplačilo posojila, kjer 
evidentno ne obstaja moţnost poplačila posojila v skladu z določili veljavne pogodbe. 

4. Zoper posojilojemalce (druţbe Proevidenca d.o.o., AEŢ Dominič d.o.o, Infinitiv 
d.o.o.), katerim je potekel rok za odplačilo posojila po posojilnih pogodbah, se 
nemudoma vloţi predloge za izvršbo na podlagi verodostojne listine. 

 
5. Pripraviti spremembe in dopolnitve Zadruţnih pravil druţbe Panonica zadruga z.b.o. 

s posebnim poudarkom na bistvenem zmanjšanju obsega pooblastil predsednika 
uprave druţbe ter natančni določitvi in razmejitvi pristojnosti organov druţbe. 
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6. Upravni odbor druţbe Panonica zadruga z.b.o. je tudi v letu 2013 zaradi slabih 
poslovnih izidov in izjemno kritičnega stanja opravil vrsto kriznih sej s ciljem: 
- obravnave stanja in poslovanja druţbe Panonica energetika d.o.o.,  
- sprejemanja odločitev uslajevanja med druţbeniki druţbe Panonica energetika 

d.o.o., 
- uskladitve in dokončne konsolidacije druţbe Panonica energetika d.o.o., 
- nujnih ukrepov za delovanje biodizelske elektrarne,  
- dokončne rešitve  druţbe Panonica energetika d.o.o..  

 
 
Nadzorni odbor je ugotovil, da je razpoloţljiva dokumentacija na sedeţu druţbe Panonica 
zadruga z.b.o. urejena in pravilno odloţena in arhivirana v skladu veljavnimi predpisi in 
pravili poslovanja druţbe Panonica zadruga z.b.o...  
  
 
 
 
   
Janez Kralj    
  Bojan Erlih 
Andrej Šafarič   predsednik 
 
 


