
Poročanje o trajnostnosti; taksonomija 





•

•



Globalni cilji in 
načela 

Zakono-
daja 

 

Poročevalski okviri / 
standardi 

TRG 

Ocene 
in 

indeksi 
ESG 

• Direktiva glede poročanja podjetij o 
trajnostnosti  (Corporate Sustainability 
Reporting Directive – CSRD)  

• Obvezno poročanje o podnebnih 
tveganjih (referenca TCFD) 

• Uredba EU o taksonomiji  
• Uredba o razkritju trajnostnega 

financiranja (Sustainable Finance 
Disclosure Regulation – SFDR)  

• Direktiva o skrbnem pregledu podjetij 
glede trajnostnosti (predlog – 23. 2. 2022) 
 



 
PODJETJE  
 
 

PODJETJE 
 
 
 

OKOLJE 
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enoten sistem klasifikacije – „zeleni seznam“  

trajnostnih dejavnosti 



Cilj: 

• trajnostna rast 
in  

• razogljičenje.  
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•1,8 bilijona evrov za električno energijo (33 odstotkov),  
•1,5 bilijona evrov vložili v gradbeni sektor (29 odstotkov),  

•410 milijard evrov za industrijo (8 odstotkov),  

•76 milijard evrov za kmetijstvo (približno 1 odstotek) in  

•32 milijard evrov transport (manj kot 1 odstotek).  

 

•Približno 1,5 bilijona EUR (28 odstotkov) bi financiralo 
infrastrukturo za izboljšanje prenosa in distribucije energije v 
vseh sektorjih. 

Od 5,4 
bilijona evrov 



Upravitelji skladov in institucionalni 

vlagatelji, ki dajejo na voljo finančne 

produkte, morajo razkriti,  

• kako in  

• v kolikšni meri uporabljajo  

merila za okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti  

za določanje okoljske trajnostnosti 

njihovih naložb.  

 

 



Taksonomija EU 

Ekonomija 

Finančni 
portfelj 

1 

2 

Podjetje 

Dejavnosti 

3 

4 

Taksonomija 

EU 



6 

okoljskih 
ciljev 

blažitev 
podnebnih 
sprememb 

prilagajanje 
podnebnim 

spremembam 

trajnostna raba 
ter varstvo 
vodnih in 

morskih virov 

prehod na 
krožno 

gospodarstvo 

preprečevanje 
in 

nadzorovanje 
onesnaževanja 

varstvo in 
obnova biotske 
raznovrstnosti 
in ekosistemov 

Sprejeti 
tehnični akti 







Taksonomija  
EU 

Dejavnosti, ki same po 

sebi bistveno prispevajo k 

enemu od šestih okoljskih 

ciljev 

 
Prehodne dejavnosti, pri katerih ni tehnološko in ekonomsko 

izvedljivih nizkoogljičnih alternativ, vendar podpirajo prehod na 

podnebno nevtralno gospodarstvo 

Omogočitvene dejavnosti, ki 

drugim dejavnostim omogočajo, da 

bistveno prispevajo k enemu ali več 

ciljem na podlagi življenjskega 

cikla. 



 

 

 

 

 

 



ne škoduje drugim 
ciljem 



Prvi sklop 

dejavnosti, 

s katerim 

bi dosegli 

prva dva 

cilja 

Dejavnosti, ki 

proizvajajo 

 

VEČ KOT 90% 

neposrednih 

emisij 

toplogrednih 

plinov v EU 

Proizvodnja elektrike 

sončna energija, veter, 

geotermalna energija, 

hidroelektrarne, plin, prenos 

Transport 

zelo nizke emisije, elektrika, 

vodik 

Kmetijstvo, gozdarstvo 

ohranjanje ogljika  

izboljšanje ogljične učinkovitosti  

najboljše prakse kmetovanja 

Stavbe 

nove, obstoječe in prenovljene 

dobavna veriga / MSP 

IKT 

Predelovalne dejavnosti 

prehod, komponente, aluminij, jeklo, 

beton, umetne mase 

Energetska učinkovitost, prilagajanje 
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Poslovna dejavnost podjetja NACE šifra Dejavnost, opredeljena v 

taksonomiji 

Poslovna enota  tehnologije za 

vetrno energijo 

28: Proizvodnja strojev in 

opreme 

Proizvajalec  tehnologije za 

pridobivanje obnovljive 

energije 

Podjetje s sončno elektrarno 35.11 Proizvodnja elektrike Proizvodnja energije z uporabo 

tehnologije fotovoltaike 

Prenova nepremičnin 68 Dejavnost nepremičnin Prenova obstoječih zgradb 

 Identifikacija ekonomske / poslovne aktivnosti in ocena primernosti 
 
•Ustvarimo listo svojih dejavnosti, grupirano.  
•Definiramo, katere naše dejavnosti so trajnostne z okoljskega vidika. 
•Aktivnosti, ki so skladne s taksonomijo, morajo biti pogrupirane v enote s podobnimi 
značilnostmi. 
•Izpolnjujejo 3 kriterije: bistven prispevek, ne delajo večje škode, ustrezajo minimalnim 
socialnim varovalkam. 



Dejavnost podjetja NACE šifra Dejavnost, opredeljena v 
taksonomiji 
 

1. 

2. 

3. 

4 



Proces klasifikacije 

 

Preverimo, kateri kriterij je aplikativen za našo dejavnost 

Ocenimo skladnost s kriteriji in z relevantno zakonodajo 

Kjer je zahtevano, izračunamo ogljični odtis, LCA idr.  

Poslovna dejavnost podjetja Dejavnost, opredeljena v 

taksonomiji 

Kriteriji bistvenega prispevka 

(substantial contribution) 

Proizvodnja saj 3.11 Proizvodnja saj Emisije toplogrednih plinov 

(izračunane skladno z EU regulativo 

119/331) iz proizvodnje saj so 

manjše kot 1.141 t CO2 eq na tono 

izdelka 

Lokacija proizvodnje elektrike X 4.1 Proizvodnja elektrike z uporabo 

fotovoltaične tehnologije 

Dejavnost proizvaja elektriko z 

uporabo fotovoltaične tehnologije 

Zbiranje pohištva za ponovno 

uporabo 

5.5 Zbiranje in transport nenevarnih 

odpadkov po frakcijah, ločenih na 

izvoru 

Vsi nenevarni odpadki, ločeni na 

izvoru in transportirani so namenjeni 

za pripravo za ponovno uporabo ali 

reciklažo 
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