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Poroč2021 

S Poročilom o okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnostih in naložbah Skupine UNIOR v letu 2021 

(skladno z Uredbo EU o taksonomiji) izpolnjujemo zavezo, podano v Letnem poročilu Skupine UNIOR 

in družbe UNIOR d.d. 2021 (poglavje 6.4.5 – Vpliv podnebnih sprememb), da bomo za poslovno leto 

2021 poročali kazalnike za gospodarske dejavnosti, ki so sprejemljive za taksonomijo, in sicer v ločenem 

poročilu skladno z določili.  

Poročanje navezujemo na Izjavo o nefinančnem poslovanju Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za 

leto 2021 (poglavje 7.7 v Letnem poročilu Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. 2021). Poročanje, ki 

ga podajamo v nadaljevanju, je komplementarno razkritjem v poglavju 6 Letnega poročila Skupine 

UNIOR in družbe UNIOR d.d. 2021 – Trajnostni razvoj.  

Skupina UNIOR razkriva informacije o tem, kako in v kakšni meri so naše dejavnosti povezane z 

gospodarskimi dejavnostmi, ki se štejejo kot okoljsko trajnostne v skladu s členoma 3 in 9 Uredbe o 

taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi 

okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088).  

Razkrivanje informacij se nanaša na Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2139 z dne 4. junija 2021 

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril ob 

pregledu za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k 

blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta 

gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev. 

Kazalniki so izračunani na podlagi definicij v Prilogi 1 Ključni kazalniki uspešnosti nefinančnih podjetij 

Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2178 z dne 6. julija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 

Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo vsebine in prikaza informacij, ki jih morajo razkriti podjetja, 

za katera se uporablja člen 19a ali 29a Direktive 2013/34/EU, o okoljsko trajnostnih gospodarskih 

dejavnostih, ter metodologije za izpolnjevanje te obveznosti razkritja. 
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elež prihodkovusklajenimi s taksonomijo 

Tabela 1: Delež prihodkov od proizvodov ali storitev, povezanih z gospodarskimi dejavnostmi, 

usklajenimi s taksonomijo – razkritje za Skupino UNIOR za leto 2021 

Gospodarska 
dejavnost 

Oznake 
NACE 

Opis dejavnosti, skladne s 
taksonomijo 

Prihodki v 
EUR 

Delež 
prihodkov 
v % 

DEJAVNOSTI, USKLAJENE S TAKSONOMIJO 

Dejavnost 
proizvodnja odkovkov 

C25.500 Prevozna sredstva za mestni, 
primestni in cestni potniški 
promet z ničelnimi neposrednimi 
emisijami CO2 (iz izpušne cevi) iz 
vozil; 
vozila kategorij M1 in N1, ki so 
razvrščena kot lahka vozila do 
31. decembra 2025: specifičnimi 
emisijami CO2, kot so 
opredeljene v členu 3(1)(h) 
Uredbe (EU) 2019/631 
Evropskega parlamenta in Sveta 
(81), nižjimi od 50 g CO2/km 
(nizko- in brezemisijska lahka 
vozila) 

17.847.258 7,45 

Dejavnost 
proizvodnja ročnega 
orodja 

C25.73, 
C25.91 

Popravilo in vzdrževanje 
električnih vlakov in drugih 
prevoznih sredstev za potniški 
promet z ničelnimi emisijami CO2 
ter za vzdrževanje bimodalnih 
vlakov z ročnim orodjem (ključi, 
merilno orodje; snemalci ipd.; s 
kovinsko embalažo, ki omogoča 
varen in funkcionalen prenos 
orodja do delovnega mesta, ter 
polnjenje baterij za baterijsko 
orodje); 

vzdrževanje infrastrukture − 
električnih napajalnih postaj, ki 
so namenjene upravljanju vozil z 
ničelnimi emisijami CO2 iz 
izpušne cevi s ključi, izoliranim 
orodjem, klešči, specialističnimi 
orodji ipd.; 
 
popravilo in vzdrževanje 
ogrevalnih, prezračevalnih, 
klimatskih sistemov z visoko 
učinkovitimi tehnologijami z 
vodoinštalaterskim orodjem, 
orodjem za elektroniko ipd.; 

13.117.406 5,47 



Poročilo o okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnostih in naložbah 

 

5 

 

nameščanje, vzdrževanje in 
popravilo fotovoltaičnih 
sistemov, sončnih panelov, 
toplotnih črpalk z izoliranim 
orodjem za delo pod visoko 
napetostjo in namenskimi orodji 
ter varno shranjevanje orodja v 
mobilnih kovinskih kasetah za 
enostaven, varen prenos na 
delovno mesto  

Dejavnost 
strojegradnja 

C27.9, 
C28.4, 
C28.9 

Proizvodnja baterij – proizvodnja 
ustreznih sestavnih delov (ohišja 
baterij); 
proizvodnja drugih nizkoogljičnih 
tehnologij 

4.053.594 1,69 

Ostalo D35.119, 
D35.300 

Proizvodnja električne energije z 
uporabo tehnologij za 
proizvodnjo koncentrirane 
sončne energije; 
distribucija daljinskega 
ogrevanja/hlajenja; 
proizvodnja toplote/hladu iz 
bioenergije 

274.440 0,11 

Skupaj prihodki od dejavnosti, usklajenih s taksonomijo 35.292.698 14,72 

B) DEJAVNOSTI, NESPREJEMLJIVE ZA TAKSONOMIJO  

Prihodki od dejavnosti, nesprejemljivih za taksonomijo 204.405.830 85,28 

Skupaj A + B 239.698.528 100,00 

Prihodki Skupine UNIOR so leta 2021 znašali 239.698.528 evrov, od tega so bili prihodki od proizvodov 

ali storitev, povezanih z gospodarskimi dejavnostmi, usklajenimi s taksonomijo v višini 35.292.698 evrov, 

kar je 14,72 odstotkov. 204.405.830 evrov prihodkov je bilo iz dejavnosti, nesprejemljivih za 

taksonomijo, kar predstavlja 85,28 odstotkov.  

Največ prihodkov dejavnosti, usklajenih s taksonomijo, prispeva dejavnost proizvodnja odkovkov (koda 

statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 − C25.500), in sicer v višini 17.847.258 

evrov oziroma 7,45 odstotkov vseh prihodkov Skupine UNIOR. Kot globalno uspešen dobavitelj 

odkovkov za osebne avtomobile smo s proizvodnjo več kot 20 milijonov odkovkov za volanske 

mehanizme osebnih vozil in več kot 20 milijonov odkovkov ojnic za motorje z notranjim izgorevanjem 

med vodilnimi kovačnicami naše panoge v evropskem prostoru. Z odkovki za volanske mehanizme smo 

prisotni tako v električnih kot tudi hibridnih vozilih, pri slednjih pa dobavljamo tudi ojnice za motorje z 

notranjim izgorevanjem. Glede na vedno večji trend elektrifikacije bo v prihodnosti delež prihodkov tako 

za električna kot hibridna vozila še višji, kar pomeni, da se nam bo povečeval delež dejavnosti, 

sprejemljiv za taksonomijo.  
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Dejavnost proizvodnje ročnega orodja (C25.73, C25.91), ki je usklajena s taksonomijo, predstavlja 5,47 

odstotkov vseh prihodkov oziroma 13.117.406 evrov. Z dejavnostjo omogočamo popravilo in 

vzdrževanje električnih vlakov ter drugih prevoznih sredstev za potniški promet z ničelnimi emisijami 

CO2 in vzdrževanje bimodalnih vlakov; popravilo in vzdrževanje ogrevalnih, prezračevalnih, klimatskih 

sistemov z visoko učinkovitimi tehnologijami ter nameščanje, vzdrževanje in popravilo fotovoltaičnih 

sistemov, sončnih panelov in toplotnih črpalk z izoliranim orodjem za delo pod visoko napetostjo. Tudi 

ta proizvodni segment, usklajen s taksonomijo, se bo zaradi elektrifikacije prometa in rasti deleža 

prevoznih sredstev z ničelnimi emisijami CO2 v prihodnje povečeval.  

Dejavnost strojegradnja (C27.9, C28.4, C28.9) je s svojim programom, ki omogoča taksonomsko 

usklajene dejavnosti proizvodnje baterij – proizvodnja ustreznih sestavnih delov (ohišja baterij) in 

proizvodnje drugih nizkoogljičnih tehnologij, ustvarila 4.053.594 evrov prihodkov, kar je 1,69 odstotka 

vseh prihodkov Skupine UNIOR leta 2021. Zaradi trenda elektrifikacije vozil se bo ta delež prihodkov, 

skladnih s taksonomijo, v prihodnje pomembno zviševal.  

Področje energije (D35.119, D35.300) je ustvarilo 274.440 evrov prihodkov, skladnih s taksonomijo, kar 

je 0,11 odstotka vseh prihodkov. Skupina UNIOR stremi k prehodu v ogljično nevtralnost, zato skušamo 

čim več energije proizvesti sami oziroma s pomočjo poslovnih partnerjev na naši lokaciji. Ta proizvedena 

energija je bodisi ogljično nevtralna (iz lesne biomase, sonca ali odpadne toplote) bodisi proizvedena z 

visokim izkoristkom s soproizvodnjo toplotne in električne energije. Od vse potrebne energije jo tako 

proizvedemo okoli 15 odstotkov.  
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Delež naložb v osnovnjenimi s taksonomijo 

Tabela 2: Delež naložb v osnovna sredstva pri proizvodih ali storitvah, povezanih z gospodarskimi 

dejavnostmi, usklajenimi s taksonomijo – razkritje za Skupino UNIOR za leto 2021 

Gospodarska 
dejavnost 

Oznake 
NACE 

Opis naložbe Naložbe v 
osnovna 
sredstva v 
EUR 

Delež 
naložb v 
osnovna 
sredstva v 
% 

NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA, USKLAJENE S TAKSONOMIJO 

Dejavnost proizvodnja 
odkovkov 

C25.500 Postavitev in opremljanje obrata 
za predelavo aluminija za 
proizvodnjo delov za električna in 
hibridna vozila  

1.346.537 6,86 

Dejavnost proizvodnje 
ročnega orodja 

C25.73, 
C25.91 

Investicija v CNC vertikalni 
dvopaletni obdelovalni center, 
namenjena učinkoviti proizvodnji 
snemalcev; peskalni stroj in filtri 
za zmanjšanje emisij v zraku pri 
proizvodnji ročnega orodja; 
investicija, namenjena 
zmanjšanju vpliva kemikalij na 
okolje pri proizvodnji izoliranega 
orodja; investicija v peč za 
žarjenje po laserskem izrezu za 
zmanjšanje energije pri 
proizvodnji kovinske embalaže 

417.679 2,13 

Ostalo D35.119, 
D35.300 

Investicije v dve sončni 
elektrarni, v sodobno strojno 
opremo za proizvodnjo 
komprimiranega zraka z boljšo 
energetsko učinkovitostjo idr. 

309.132 
 

1,57 

Dejavnost 
strojegradnja 

C27.9, 
C28.4, 
C28.9 

Investicije v nizkoogljične 
tehnologije 

251.869 1,28 

Skupaj naložbe v osnovna sredstva, usklajene s taksonomijo 2.325.217 11,84 

B) NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA, NESPREJEMLJIVE ZA TAKSONOMIJO 

Skupaj naložbe v osnovna sredstva, nesprejemljive za taksonomijo 17.319.321 88,16 

Skupaj A + B 19.644.538  100,00 

 

Naložbe Skupine UNIOR v osnovna sredstva, usklajene s taksonomijo, so znašale 2.325.217 evrov, kar 

je 11,84 odstotkov vseh naložb v osnovna sredstva v letu 2021. Naložbe v osnovna sredstva, 

nesprejemljive za taksonomijo, so bile v višini 17.319.321 evrov, kar je 88,16 odstotkov vseh naložb v 

osnovna sredstva. 

Dejavnost proizvodnja odkovkov (C25.500) je za osnovna sredstva, skladna s taksonomijo, namenila 

1.346.537 evrov za postavitev in opremljanje obrata za predelavo aluminija za proizvodnjo delov za 

električna in hibridna vozila, kar predstavlja 6,86 odstotkov vseh investicij v osnovna sredstva Skupine 

UNIOR v letu 2021.  
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Dejavnost proizvodnje ročnega orodja (C25.73, C25.91) je za investicije v osnovna sredstva, skladna s 

taksonomijo, namenila 417.679 evrov, kar je 2,13 odstotka vseh investicij v osnovna sredstva Skupine 

UNIOR v letu 2021. Investicije so bile izvedene v CNC vertikalni dvopaletni obdelovalni center,  

namenjen učinkoviti proizvodnji snemalcev; v peskalni stroj in filtre za zmanjšanje emisij v zraku pri 

proizvodnji ročnega orodja ter v peč za žarjenje po laserskem izrezu za zmanjšanje energije pri 

proizvodnji kovinske embalaže. Nadaljnje investicije v tej dejavnosti so bile namenjene zmanjšanju 

vpliva kemikalij na okolje pri proizvodnji izoliranega orodja. 

V ostalih dejavnostih (D35.119, D35.300) so investicije v osnovna sredstva, skladna s taksonomijo, 

znašale 309.132 evrov, kar je 1,57 odstotka vseh investicij v osnovna sredstva Skupine UNIOR v letu 

2021 (investicije v dve sončni elektrarni, v sodobno strojno opremo za proizvodnjo komprimiranega 

zraka z boljšo energetsko učinkovitostjo idr.). 

Dejavnost strojegradnja (C27.9, C28.4, C28.9) je na področju osnovnih sredstev za nizkoogljične 

tehnologije, skladne s taksonomijo, investirala 251.869 evrov, kar je 1,28 odstotka vseh investicij v 

osnovna sredstva Skupine UNIOR v letu 2021. 
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Delež naložb v obratajenimi s taksonomijo 

Tabela 3: Delež naložb v obratna sredstva pri proizvodih ali storitvah, povezanih z gospodarskimi 

dejavnostmi, usklajenimi s taksonomijo – razkritje za Skupino UNIOR za leto 2021 

Gospodarska 
dejavnost 

Oznake 
NACE 

Opis naložbe Naložbe v 
obratna 
sredstva v 
EUR 

Delež 
naložb v 
obratna 
sredstva v 
% 

NALOŽBE V OBRATNA SREDSTVA, USKLAJENE S TAKSONOMIJO  

Dejavnost 
proizvodnja odkovkov 

C25.500 Nabava jekla iz železarn, ki 
proizvajajo osnovni material iz 
odpadnega železa 

8.576.468 3,55 

Dejavnost 
proizvodnja ročnega 
orodja 

C25.73, 
C25.91 

Material, surovine za ročno 
orodje in kovinsko embalažo, ki 
so skladne s taksonomijo 

7.035.367 2,92 

Dejavnost 
strojegradnja 

C27.9, 
C28.4, 
C28.9 

Materiali za stroje in storitve za 
dejavnosti, skladne s 
taksonomijo  

1.444.237 0,60 

Ostalo D35.119, 
D35.300 

Distribucija daljinskega 
ogrevanja/hlajenja; proizvodnja 
toplote/hladu iz bioenergije 

238.698 0,10 

Skupaj naložbe v obratna sredstva, usklajene s taksonomijo 17.294.770 7,17 

B) NALOŽBE V OBRATNA SREDSTVA, NESPREJEMLJIVE ZA TAKSONOMIJO 

Skupaj naložbe v obratna sredstva, nesprejemljive za taksonomijo 224.050.403 92,83 

Skupaj A + B  241.345.173 100,00 

V obratna sredstva je Skupina UNIOR leta 2021 vložila 224.050.403 evrov, od tega je bilo 7,17 odstotkov 

investicij v obratna sredstva usklajenih s taksonomijo (17.294.770 evrov). 92,83 odstotkov oziroma 

215.473.934 evrov investicij v obratna sredstva je bilo nesprejemljivih za taksonomijo. 

Največji delež investicij v obratna sredstva, usklajena s taksonomijo, je bil v dejavnosti proizvodnje 

odkovkov (C25.500), in sicer 3,55 odstotka oziroma 8.576.468 evrov. Pri tej dejavnosti velja še poudariti, 

da je vodilo pri nabavi osnovnega materiala čim krajša razdalja, saj zaradi krajšega prevoza 

zmanjšujemo ogljični odtis. Leta 2021 smo več kot 40 odstotkov vsega materiala kupili v Sloveniji. 

V okviru dejavnosti proizvodnja ročnega orodja (C25.73, C25.91) je bilo 2,92 odstotka investicije 

oziroma 7.035.367 evrov v obratna sredstva skladne s taksonomijo.  

Manjši delež sta k investicijam v obratna sredstva, usklajenih s taksonomijo, prispevali dejavnosti 

strojegradnja (0,60 odstotka) in ostalo (0,10 odstotka).  
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O razkritjih  

Podana razkritja smo pripravili na podlagi preučitve navedenih taksonomskih dokumentov, našega 

trenutnega razumevanja, razpoložljivih podatkov in ocene zahtev. Uredba in izdani delegirani akti 

vsebujejo navedbe, za katere pojasnila še niso bila v celoti objavljena. Ugotavljamo, da se bo uredba 

nadgrajevala, zato bomo nadaljnje razlage in zahteve skrbno sproti preučevali in upoštevali njihov vpliv 

na nadaljnje razkrivanje podatkov Skupine UNIOR.  

Skupina UNIOR je zavezana trajnostnem razvoju in razogljičenju, zato tej dolgoročni strategiji prilagaja 

svoj poslovni model, dejavnosti in program investicij; zaradi tega pričakujemo, da se bodo kazalniki 

uspešnosti v skladu s taksonomijo v prihodnje zviševali.  

 

Zreče, 24. maj 2022 

Predsednik uprave 

Darko Hrastnik, univ. dipl. inž. metal. in mater.  

 

Član uprave 

      Branko Bračko, univ. dipl. inž. str.  

 

 
 
 

 

 


