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Kazalo

• Uvod
• Kako se je podnebje spremenilo v 

Sloveniji
• Podnebne projekcije za Slovenijo



Uvod

• podnebne spremembe: 
spreminjanje značilnosti 
podnebja (povprečje, 
spremenljivost vremena) v 
daljšem časovnem obdobju

• podnebne spremembe so 
bile in bodo

• ključna sta dejavnik in 
hitrost sprememb  

• v zadnjih desetletjih 
prostorsko in časovno 
neenakomerno segrevanje 
zaradi človekove dejavnosti

Trend temperature zraka pri tleh v obdobju 
1961-2011. Vir: NASA GISS



Podnebje Slovenije

Prepletanje treh tipov podnebjaPrepletanje treh tipov podnebja::

• velika prostorska spremenljivost vseh podnebnih  
spremenljivk

• veliki horizontalni gradienti

… Subalpsko… Submediteransko

Celinsko ...



Podnebna spremenljivost Slovenije – projekt

• do nedavnega dokaj nezanesljiva slika 
podnebnih sprememb v Sloveniji

• obravnavano obdobje: 1961-2011

• temperatura zraka, višina padavin, 
snežna odeja, trajanje sončnega 
obsevanja, veter …

• Ponovna kontrola podatkov

• Homogenizacija podatkov

• Analiza spremenljivosti in trendov

• trajanje projekta: 2008-2014



povprečni linearni časovni 
trend v Sloveniji, v obdobju 
1961−2011:

– temperatura zraka: 
+0,33 °C/10 let

– višina padavin:     
−2 %/10 let

– višina snežne 
odeje: −15 %/10 let
(−10 %/10 let za 
novi sneg)

– trajanje sončnega 
obsevanja:             
+2 %/10 let

podnebne spremembe v 
Sloveniji zaznane zlasti 
pri temperaturi zraka

Odklon temperature zraka
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Spremembe podnebja v Sloveniji



Sprememba temperature

• časovni potek po letnih časih različen
• največja spremenljivost iz leta v leto pozimi



• v obdobju 1961−2011 temperaturni dvig okoli 1,7 °C
• na vzhodu se je v splošnem ogrelo nekoliko bolj kakor na zahodu Slovenije

Pomlad Poletje

Jesen Zima



Sprememba najvišje in najnije temperature

Posledica: Število vročih dni 
s temperaturo nad 30 °C je 
močno naraslo



Sprememba temperature



Sprememba padavin
Pomladi in poleti manj padavin

ZIMA POMLAD

JESENPOLETJE



Sprememba padavin

Na letni ravni je manj padavin v zahodni polovici Slovenije



Sprememba evapotranspiracije

Izhlapevanje se je močno povečalo, najbolj tam, kjer padavin primanjkuje



Sprememba snežne odeje

Zmanjšuje se tudi višina novozapadlega
snega 
(10 do 15 % na desetletje)

Višina snežne odeje se zmanjšuje, 
najbolj v višjih legah 
(15 do 20 % na desetletje)



Sprememba v trajanju sončnega obsevanja

Sončnega vremena je več (4 %/desetletje). Porast je najbolj izrazit pomladi in poleti. 

ZIMA POMLAD

JESENPOLETJE



Projekcije podnebja v prihodnosti

• Temeljijo na rezultatih podnebnih modelov
(scenariji izpustov – 4 značilni poteki 
koncentracij)

• Ansambelske napovedi (verjetnost, razpon)

• Globalna, regionalna in lokalna raven



• predvideno segrevanje v vseh letnih časih
• temperaturni dvig po RCP4.5 za Slovenijo (2046–

2065 glede na 1986–2005, 25.-75. percentil):
– poletje: 1,5–3 °C
– zima: 1–2 °C

• okrog leta 2040 se temperaturni poti za različne 
scenarije razidejo 

• do leta 2100 po RCP8.5 (RCP2.6) verjeten 
temperaturni dvig za > 5 °C (< 2 °C) poleti in > 4 
°C pozimi (< 2 °C)

Projekcije podnebja za Slovenijo



pozimi močnejši dvig 
temperature na 
severovzhodu Evrope. 
Vir: IPCC, 2013

poleti močnejši dvig v 
Sredozemlju in v 
vzhodnem delu Evrope. 
Vir: IPCC, 2013

Temperaturna sprememba po RCP4.5 
v 2046–2065: december–februar

Temperaturna sprememba po RCP4.5 

v 2046–2065: junij–avgust



Pozimi več padavin tudi
v delu severnega
Sredozemlja

Vir: IPCC, 2013

Poleti v Sredozemlju 
bistveno manj padavin. 
Vir: IPCC, 2013

Sprememba padavin po RCP4.5 v 
2046–2065: oktober–marec

Temperaturna sprememba po RCP4.5 
v 2046–2065: april–september



Potencialna sprememba porazdelitve temperature in višine padavin v 
spreminjajočem se podnebju. Prirejeno po: CH, 2011

Kaj pa ekstremi?



Število toplih in vročih dni se povečuje, število hladnih in ledenih dni pa se zmanjšuje

Ekstremne temperaturne razmere
Število toplih dni s temperaturo 
nad 25 °C

Število vročih dni s temperaturo 
nad 30 °C

Število ledenih dni ko
temperatura ne zraste nad 0 °C

Število hladnih dni ko
temperatura pade pod 0 °C



Ekstremne padavinske razmere

pomlad poletje

jesen zima

Trend ekstremnih dvodnevnih padavin



• višja temperatura zraka, zlasti huda vročina poleti

• večja poletna spremenljivost temperature in padavin

• več močnih padavinskih dogodkov (na splošno več
vodne pare v ozračju), večje izhlapevanje

• okrepitev hidrološkega cikla – kroženja vode

• pogostejše zdajšnje 100-letne poplave

• v naših krajih verjetno znatno povečanje pogostosti 
poletne suše

• verjetno povečanje števila dni z ugodnimi razmerami 
za nastanek poletnih neurij

Projekcije za Slovenijo - ekstremi



Spremembe podnebja v Sloveniji

Spremembe podnebja v zadnjih petdesetih letih
• Povprečna temperatura zraka se je v obdobju 1961–2011 dvignila za 1,7 °C.

• Najbolj izrazito je ogrevanje zraka poleti.

• Pomladi in poleti je manj padavin; letne padavine so se v Z polovici 
Slovenije zmanjšale do 20 %.

• Izhlapevanje se je povečalo po vsej državi, v nekaterih delih Primorske tudi za
več kot 20 %.

• Količina novega snega se je zmanjšala tudi za polovico.

• Višina snežne odeje se je v hribih zmanjšala tudi za polovico.

• Sončnega vremena je več za okoli 10 %, največ prispevata pomlad in poletje.

Spremembe podnebja v prihodnosti
• Temperatura zraka se bo dvignila v vseh letnih časih

• Pozimi bolj verjetno povečanje količine padavin

• Poleti bolj verjetno zmanjšanje količine padavin



Hvala za pozornost!

Publikacija Podnebna spremenljivost Slovenije: Glavne značilnosti gibanja temperature zraka 

v obdobju 1961−2011 je dosegljiva na spletni strani Državne meteorološke službe:

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/pss-project/

Slovenski prevod Povzetka Petega poročila o podnebnih spremembah prve delovne skupine 

IPCC za oblikovalce politik (glasilo Slovenskega meteorološkega društva Vetrnica 0613) :

http://www.meteo-drustvo.si/glasilo/


