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• Podnebje in podnebni sistem

• Kako se in se bo podnebje spreminjalo v Sloveniji?

• Vplivi podnebnih sprememb na sektorje
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Učinek tople grede

• zaradi TGP ~33 °C višja povprečna 
temperatura površja 

• današnje ozračje dokaj 
neprepustno za dolgovalovno 
sevanje tal

• temperaturi ozračja in tal močno 
povezani

• povečevanje koncentracije 
toplogrednih plinov ima dva 
glavna učinka:

– manjša prepustnost ozračja 
(bistveno pri nizki 
koncentraciji)

– plast z največjim izsevom 
dolgovalovnega sevanja 
ozračja vse višje

Shema energijske bilance Zemlje (tokovi) in vpliv 

toplogrednih plinov. 



Nevarnost segrevanja Zemlje 

nad 1,5 °C
Točke preskoka v nekaterih členih podnebnega sistema:

 Izumrtje nekaterih rastlinskih in živalskih vrst

 Izginotje Zalivskega toka

 Izginotje ledenih pokrovov Grenlandije in zahodne Antarktike

 Izumrtje Amazonskega gozda

 Spremenjen vzorec azijskih monsunov

 Izginotje Arktičnega morskega ledu

 Stalitev permafrosta in izpust metana



Temperatura v Sloveniji narašča

• Zadnjih 50 let s trendom 0,33 °C/10 let

• Porast temperature v zadnjih 60 letih 2 °C



Temperatura bo še naprej rasla

Dvig temperature v Sloveniji do konca stoletja je 

zelo odvisen od scenarija izpustov TGP



RCP4.5 RCP8.5

Spremembe števila vročih dni







Sprememba padavinskega režima 

je odvisna od izpustov TGP

RCP4.5 RCP8.5



Višina snežne odeje se zmanjšuje, 
najbolj v višjih legah 

(15 do 20 % na desetletje)

Sprememba v trajanju snežne odeje



Povečano napajanje podzemnih voda

RCP4.5



Kmetijstvo in gozdarstvo

• suše in vročinski stres, 

• pozebe, poplave, neurja (veter, toča), 

• škodljivci in bolezni

• količina in kakovost pridelka

• spremenjena produkcija / rast

• …

Vplivi podnebnih sprememb



Industrija

• delovni pogoji (vročina)

• skladiščenje (vročina, drenaža)

• prevozi (vročina, poplave)

• raba energije in vode (vročina, suše poplave)

• …

Vplivi podnebnih sprememb



Zdravje

• Vročinski valovi

• Onesnaženje zraka (ozon)

• Širjenje bolezni

• Vektorske bolezni

• Prehranska varnost

Vplivi podnebnih sprememb



Turizem

• zimski turizem in infrastruktura (snežna odeja)

• raba vode za turizem (poleti)

• potenciali za nove destinacije

• …

Energetika

• spremembe v porabi (vročinski valovi)

• spremenjeni rečni režimi (hidroenergija)

• vpliv na infrastrukturo (neurja, vetrolomi)

• …

Vplivi podnebnih sprememb



Gradbeništvo

• projektiranje drenažnih sistemov (nalivi)

• plazenje (nalivi, razmočenost)

• odpornost materialov (visoke temperature)

• učinkovita raba energije v stavbah

• delovni pogoji (vročinski stres)

• …

Vplivi podnebnih sprememb



In kaj lahko storimo?

Ni večje napake, kot če ne storimo nič, zato, ker lahko storimo le zelo malo.



http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/change/

Hvala za pozornost !


