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Kaj povedo meritve? 
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VPLIVI PODNEBNIH SPREMEMB 

Stanje ekosistemov 

 

          Vplivi na ekosistemske storitve 

 
Dobava  

(hrana, pitna voda, gorivo) 

Ureditve  

(poplave, bolezni, čiščenje vode) 

 

Gospodarski vplivi 
 

Infrastruktura in fizični kapital 

 (škode, izgube) 

Proizvodnja in poraba 

(postopki, vedenje potrošnikov, potencial rasti, motnje) 

Zaposlitev  

Neurja, veter, žled  

Poplave  

Pomankanje vode  

Fenologija vrst 

Kvaliteta vode 

Gozdni požari 

Degradacija tal 

Porazdelitev vrst 

Taljenje 

permafrosta/ledu 
Zdravje/socialni vplivi 

 

Zdravje (povečanje smrtnosti, nalezljive bolezni) 

Razdelitveni učinki (družbene skupine, religije) 

Konflikti zaradi virov 

Selitve 

Vsebnost 

toplogrednih plinov 

Temperatura 

(ekstremi) 

Padavine 

(ekstremi) 

Nivo morske 

gladine 
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IZBIRE 
Družba ima 3 opcije: 

• Blaženje - ukrepi za zmanjšanje hitrosti in 
obsega antropogeno povzročenih podnebnih 
sprememb. 
 Zmanjšanje emisij TGP, povečanje ponorov za TGP 

in razne načine geoinženiring-a  

• Prilagajanje, ukrepi za zmanjšanje negativnih 
učinkov podnebnih sprememb, na človekovo 
blaginjo. 
 Spremenjeno kmetovanje, okrepljena zdravstvena 

zaščita pred novimi boleznimi, izgradnja 
protipoplavnih zaščit ipd. 

• Trpljenje: prenašanje negativnih učinkov, ki se 
jih ne bomo uspeli ubraniti niti z blaženjem niti z 
prilagajanjem 



Prilagajanje… na kaj? 

Na višje temperature zraka v vseh letnih časih 

Višje temperature tal, rek, jezer, morja 

Vročinske valove poleti 

Bolj pogoste suše in bolj intenzivne poplave 

Pogostejše zelene zime 

Spremenjen rečni režim, gladina podtalnice 

Intenzivnejša neurja z močnim vetrom in točo 

Na neobičajne vremenske vzorce 



NAMEN PRILAGAJANJA 

 
Namen prilagajanja je zmanjšati 

tveganje in škodo zaradi 
sedanjih in prihodnjih škodljivih 
učinkov podnebnih sprememb, 

in sicer na način, ki je 
stroškovno učinkovit ali izkorišča 

možne koristi.  



Tudi še tako nizko ogljična družba se bo 

morala hkrati prilagajati 
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Prilagajanje in blaženje morata poleg podnebnih sprememb upoštevati 

tudi druge pretrese in okoliščine ter imeti jasne politične in razvojne cilje 



  

Blaženje Prilagajanje 
 

Prostorska 

dimenzija 

 

Predvsem mednarodno 

vprašanje, saj blaženje 

zagotavlja globalne koristi 

 

Predvsem lokalni problem, 

saj prilagoditev večinoma 

prinaša koristi na lokalni 

ravni 

 

 

Časovna  

skala 

Učinki blaženja so 

dolgoročni, zaradi 

vztrajnosti podnebnega 

sistema 

Prilagajanje ima takojšnje 

učinke, saj zmanjšuje 

ranljivost 

 

Pomembni  

Sektorji 

 

Prioriteta v energetiki, 

prometu, industriji, 

ravnanju z odpadki 

 

Prednostna naloga v 

kmetijstvu, vodnem 

sektorju, področje 

nacionalne varnosti 

  

 

Razlike med blaženjem in prilagajanjem 

 



PRITISKI 

ZARADI  

ZMANJŠEVANJA  

EMISIJ TGP 

PRITISKI  

ZARADI  

POTREB PO  

PRILAGAJANJU 

Direktni  

učinki  

spremenjenega  

podnebja 

GOSPODARSKI 

SEKTOR 

X 



SINERGIJE med blaženjem in prilagajanjem 

 



Neustrezne oblike prilagajanja 

• ukrepi neustrezni po obsegu 

• ki niso stroškovno učinkoviti 

• so dolgoročno v nasprotju s cilji drugih 

politik  

• Npr. umetno zasneževanje  

            hlajenje prostorov s klimatskimi napravami 



  
  
  
  
  
  
      
  
  
  
  
  
  
  

Izpostavljenost Občutljivost   

Možni vplivi 
  

Prilagoditvena  
sposobnost   

RANLJIVOST   

 

 

Ranljivost je funkcija izpostavljenosti, občutljivosti in 

sposobnosti prilagajanja. Visoka izpostavljenost ali občutljivost 

in nizka sposobnost prilagajanja povzroča veliko ranljivost.  
 

Ranljivost  kot osrednji koncept za prilagajanje  



JRC DG Regio‘s 2020  
„THE CLIMATE CHANGE CHALLENGE FOR EUROPEAN REGIONS“ 



Adaptive capacity 

“the ability or potential 

of a system to respond 

successfully to climate 

variability and 

changes“ (IPCC 2007) 

 

• Awareness 

• Technology and 

   infrastructure 

• Economic resources  

• Institutions 



Vulnerability to 

climate change “ is a 

function of the character, 

magnitude, and rate of 

climate variation to which a 

system is exposed, its 

sensitivity, and its adaptive 

capacity” (IPCC 2007). 

 
• Countries which expect a 

high increase in impact seem 

to be less able to adapt 

•Climate change would trigger 

a deepening of the existing 

socio-economic imbalances 

between the core of Europe 

and its periphery.  

Future runs counter to 

territorial cohesion ?  

 



Evropska unija 

• Zelena knjiga (2007) 
– Prilagajanje podnebnim 

spremembam v Evropi 

– Možnosti za ukrepanje v EU 

• Bela knjiga (2009) 
– Prilagajanje podnebnim 

spremembam- v evropskem okvir 

za ukrepanje nasproti (širjenje 

znanja, upoštevanje politike EU, 

združevanje ukrepov, 

sodelovanje) 

• Državne strategije za 

prilagajanje na 

podnebne spremembe 

je sprejelo 11 držav v 

EU 

• 2012 Portal - 
Evropska platforma za 

prilagajanje podnebju 

CLIMATE-ADAPT 

 



Evropska platforma za prilagajanje podnebju  
(European Climate Adaptation Platform, CLIMATE-ADAPT) 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/ 



Odločanje za različne časovne skale: 
bistveno za učinkovito strategijo prilagajanja 

  

• Dolgoročni ukrepi (odločitve za obravnavo dolgoročnih 
podnebnih sprememb, ki običajno presegajo področje 
načrtovanje enega sektorja, ki upoštevajo tudi socio-
ekonomski razvoj, institucionalne in pravne spremembe)  

• Srednjeročni ukrepi (odločitve, ki so namenjene reševanju 
podnebnih srednjeročnem obdobju (10-20 let) temeljiti 
popravki načrtovanja sektorske politike, ukrepi za 
obvladovanje tveganj) 

• Kratkoročni ukrepi (reševanje težav predvsem v trenutnih 
razmerah, ukrepi sprejeti v okvirih sedanje institucionalnega, 
pravnega ustroja in pri obstoječi  infrastrukturi)  
 
Pogosta težava je poudarek le na kratkoročnih ukrepih (kratka 
mandatna obdobja, omejeno financiranje, izgovarjanje na 
negotovost klimatskih napovedi) 

 
 



Nujni ukrepi prilagajanja 

• Preprečevanje negativnih učinkov podnebnih sprememb na 
upravljanje vodnih virov: drugačno prostorsko planiranje, izboljšano 
zadrževanja vode, racionalna raba vode ipd. 

• Izboljšanje odpornosti: krepitev zmogljivosti naravnih, gospodarskih 
in socialnih sistemov za odziv na vplive podnebnih sprememb   

• Pripravljenost: sistemi zgodnjega opozarjanja, krizno načrtovanje, 
ozaveščanje, shranjevanje vode, gospodarjenje s povpraševanjem 
in tehnološki razvoj.  

• Lajšanje učinkov izjemnih dogodkov: izboljšane sezonske in 
kratkoročne vremenske napovedi, evakuacija, zagotovitev varne 
pitne vode, elektrike ipd.  

• Obnavljanje: ukrepi za obnovitev gospodarskih, družbenih in 
naravnih sistemov po izrednih dogodkih (obnova infrastrukture, 
zavarovanje, kot mehanizem prenosa tveganja.  
Obnovitev ni nujno cilj sanacije stanja, ki je obstajal pred izrednimi 
dogodki. Če so bili obstoječi sistemi zelo ranljivi, so hude poškodbe 
ali uničenje sistemov lahko priložnost za spremembo v manj ranljive 
sisteme.   

 



Ali bodo podnebne 

spremembe 

neposredno vplivale 

na moje poslovanje? 

Ali niso podnebne 

spremembe 

dolgoročna zadeva? 

Jaz poslujem na 

kratek rok! 

Preveč je še 

negotovosti! Zakaj bi 

zapravljal moj čas in 

denar za zaščito pred 

nečem, kar se morda 

ne bo zgodilo... 

Imam druge 

prioritete! 

Zakaj se ne bi 

odzval šele, ko se  

bodo spremembe 

zares zgodile? 



Večina konfliktov poteka tam, kjer je suho in vroče 

in kjer prebivalstvo živi v najslabših mogočih 

razmerah. Vojne, revščina in naravna bogastva so 

najbližji sorodniki. Še posebej v času, ko izmučena 

narava s klimatskimi spremembami vrača udarce 

in število svetovnega prebivalstva narašča z 

rekordno hitrostjo. 


