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PODNEBNE SPREMEMBE PRINAŠAJO
NOVA TVEGANJA

(Poplave, suše, plazovi, neurja) Fizična

 Politična (Nestabilnost, vojne za vodo, okoljski terorizem?)

 Ekonomska (Spremembe zalog, fluktuacije cen in valut)

 Socialna (Migracije, civilna nepokorščina)

 Regulatorna (Spremembe davkov, pravnih struktur in obvez)

Vir drsnice: L. Kajfež

Bogataj



Vir: predavanja Kajfež

Bogataj

Suše

Vročinski stres

Pozebe

Poplave

Neurja (toča, veter)



 povečano tveganje za poškodbe zaradi zmanjšane pozornosti in 

utrujenosti
 spremenjene kognitivne in motorične sposobnosti 

 manjša produktivnost

 spremenjeno emocionalno stanje 

VROČINSKI STRES – POSREDNI
UČINKI
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Ali porabite za isto opravilo

več časa?



OKOLJSKA IN ENERGETSKA 
PISMENOST?



Marec 2018 je bil globalno 3. 

najtoplejši marec (po 2016 in 

2017). 

V Ljubljani se je prvič od začetka

meritev (1901) zgodilo, da je bila
povprečna mesečna temperatura

marca nižja kot januarja.

TEŽAVE V RAZUMEVANJU … NPR. POVPREČJA, 
VREME/PODNEBJE



TEŽAVE NAŠEGA OBNAŠANJA

 Preveliko težo dajemo preteklim prepričanjem

 Verjamemo v “čudežne” rešitve

 Zavlačujemo

 Smo pridobitniški, poveličujemo materializem,
podcenjujemo resnične stroške

 Oglaševanje spodbuja nerazumno potrošnjo 

 Kam vodi nenehna zapoved konkurenčnosti 
(=tekmovalnost)?  
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SPREMEMBE
IZPUSTOV

V ČASU
SPOMLADANS

KE
KARANTENE



GRADNIKA ODPORNOSTI NA PODNEBNE 
SPREMEMBE

BLAŽENJE
Odpravljanje vzrokov za 
podnebne spremembe

PRILAGAJANJE
Zmanjšanje tveganj in škode zaradi 

vplivov podnebnih sprememb

Vir drsnice: L. Kajfež

Bogataj
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Nove ranljivosti

• Monokulture za biogoriva

• Povečana odvisnost od 

hidroenergije

Trajnostne rešitve

• Planirana, organizirana in 

kontrolirana raba vode

• Toplotna obnova stavb

• Lokalno pridelana hrana

(Dodatni) izpusti zaradi 

prilagajanja

• Klimatske naprave

• Tehnični sneg

• Neučinkovito namakanje

Ne-trajnostne rešitve

• Nenadzorovano  širjenje mestnih 

območij

• Permanentna izguba gozdnih 

površin
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Projekt HEAT-SHIELD

(Obzorja 2020)

Zmanjšati vplive višjih temperatur v 

delovnem okolju –

dva strateška cilja za EU:

(i) zagotoviti dobrobit evropske delovne sile
(ii) izboljšati konkurenčnost EU in zaščititi njeno 

prihodnje gospodarstvo

• Proizvodnja, gradbeništvo, transport, turizem in kmetijstvo 

predstavljajo 40% evropskega BDP-ja in zaposlujejo 50% evropske 

populacije.

• 2% upad produktivnosti za vsako stopinjo nad 25 °C.

• Iskanje rešitev za izboljšanje zdravstvenega stanja, preprečevanje 

bolezni in vzdrževanje produktivnosti evropskih delavcev v kontekstu 

globalnega segrevanja.



https://heatshield.zonalab.it/

https://heatshield.zonalab.it/


HVALA ZA POZORNOST!


