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Podnebne spremembePodnebne spremembe
To sliTo sliššimo vsak imo vsak 
dan,podan,poččutimo se nelagodno, utimo se nelagodno, 
ker to povzroker to povzroččamo sami, ne amo sami, ne 
vemo pa kaj to pomenivemo pa kaj to pomeni
Vreme in podnebje odloVreme in podnebje odloččilno ilno 
vplivala v vplivala v zgodzgod.na .na žživljenje ivljenje 
ljudi(poljedelstvo, ljudi(poljedelstvo, 
prenaseljenost,selitve,..)prenaseljenost,selitve,..)
Sprememba podnebja so Sprememba podnebja so 
povzropovzroččile drastiile drastiččne ne 
spremembe v razvoju spremembe v razvoju 
žživljenja na zemlji, ki pa so ivljenja na zemlji, ki pa so 
bile pobile poččasneasne
Razvoj tehnologij (fosilna Razvoj tehnologij (fosilna 
goriva) vpliva na goriva) vpliva na 
spremembo ozraspremembo ozraččja in ja in 
vremena, kakvremena, kakššne bodo ne bodo 
poledice ne vemo, potrebno poledice ne vemo, potrebno 
se je prilagoditi se je prilagoditi 
spremembam spremembam 



OgroOgrožženost okoljaenost okolja
ČČlovek s svojim gospodarskim lovek s svojim gospodarskim 
konceptom vpliva tudi na konceptom vpliva tudi na 
nastanek kriznih razmernastanek kriznih razmer--
nesrenesrečč..
IzkoriIzkoriššččanje naravnih anje naravnih 
virov,posegi v okolje in virov,posegi v okolje in 
onesnaonesnažževanje ruevanje rušši naravno i naravno 
ravnovesje in ogroravnovesje in ogrožža zdravo a zdravo 
žživljenje ivljenje ččlovelovešštva, tva, žživalskih ivalskih 
in rastlinskih vrstin rastlinskih vrst
Nevarni so premalo Nevarni so premalo 
premipremiššljeni posegi pri ljeni posegi pri 
preoblikovanju preoblikovanju 
pokrajine,gradnji pokrajine,gradnji 
urbanistiurbanističčnono--industrijskih industrijskih 
sistemov,sistemov,meloracijahmeloracijah.spremin.spremin
janju vodnega rejanju vodnega režžima, ima, 
uvajanje uvajanje monokulturmonokultur v v 
kmetijstvu in gozdarstvukmetijstvu in gozdarstvu
Problemi na drProblemi na držžavni in avni in 
mednarodni ravnimednarodni ravni



Razmere v SlovenijiRazmere v Sloveniji

Slovenija je ozemeljsko Slovenija je ozemeljsko 
enotna drenotna držžava s 20.256 km2 ava s 20.256 km2 
ozemlja in 1.981.830 ozemlja in 1.981.830 
prebivalcev,od tega je 88% prebivalcev,od tega je 88% 
Slovencev, veSlovencev, večč kot 60% kot 60% 
povrpovrššin so gozdoviin so gozdovi
RS leRS ležži na stii na stiččiišščču Alp,u Alp,PanPan. . 
NiNižžine, dinarsko ine, dinarsko ––krakrašškega kega 
sveta in Sredozemlja. sveta in Sredozemlja. 
Pokrajinska pestrost in lepota Pokrajinska pestrost in lepota 
narave so pogosto vzrok narave so pogosto vzrok 
šštevilnim naravnim nesretevilnim naravnim nesreččam, am, 
ki letno dosegajo tudi  2% ki letno dosegajo tudi  2% 
BDP BDP 



OgroOgrožženost naenost naššega prostoraega prostora
V RS predstavljajo najveV RS predstavljajo največčjo jo 
nevarnost potresi, poplave, nevarnost potresi, poplave, 
zemeljski plazovi,tozemeljski plazovi,točča, viharji, a, viharji, 
žžled, pozeba, suled, pozeba, sušša in poa in požžari.ari.
Potresi: SL lePotresi: SL ležži na geoloi na geološško ko 
razgibanem obmorazgibanem območčju, ki ga ju, ki ga 
prepletajo prepletajo šštevilni prelomi.Na tevilni prelomi.Na 
obmoobmoččju kjer so moju kjer so možžni potresi od8 ni potresi od8 
do9 stopnje prebiva okoli 43% do9 stopnje prebiva okoli 43% 
vsega prebivalstvavsega prebivalstva
Poplave: OgroPoplave: Ogrožžajo 300 000 ha ali ajo 300 000 ha ali 
14,8 % vsega ozemlja. Poplave so 14,8 % vsega ozemlja. Poplave so 
ninižžinske, hudourniinske, hudournišške, poplave na ke, poplave na 
krakrašških poljih in plimovanje. kih poljih in plimovanje. 
NajpogostejNajpogostejšše poplave so jeseni in e poplave so jeseni in 
spomladispomladi
Zemeljski plazovi ogroZemeljski plazovi ogrožžajo 7000 ajo 7000 
km2 ozemljakm2 ozemlja
PoPožžari v naravnem okolju so ari v naravnem okolju so 
najvenajveččkrat posledica malomarnostikrat posledica malomarnosti
Nalezljive bolezni predstavljajo Nalezljive bolezni predstavljajo 
stalno nevarnost, stalno nevarnost, ččeprav je eprav je 
trenutno stanje sorazmerno trenutno stanje sorazmerno 
ugodno (BSE, ugodno (BSE, aviarnaaviarna influencainfluenca))



Vpliv podnebnih sprememb na Vpliv podnebnih sprememb na 
kmetijstvokmetijstvo

Kmet. je usodno odvisno od Kmet. je usodno odvisno od 
vremena. Prerazporeditev vremena. Prerazporeditev 
padavin, otepadavin, otežžena oskrba s pitno ena oskrba s pitno 
vodo, vevodo, večč poplav, popoplav, požžarov in suarov in sušš
zaradi pomika podnebnih pasov bo zaradi pomika podnebnih pasov bo 
ogroogrožžena ena biotskabiotska raznovrstnost in raznovrstnost in 
šširjenje bolezni na nova obmoirjenje bolezni na nova območčjaja
Zaradi poveZaradi poveččane vsebnosti CO2 v ane vsebnosti CO2 v 
ozraozraččju bodo ju bodo šštevilni vplivi na tevilni vplivi na 
rastline in rastline in žživali. Poveivali. Poveččana ana 
koncentracija COkoncentracija CO”” in povein poveččana ana 
temptemp. zraka bo vplivala na dalj. zraka bo vplivala na daljššo o 
vegetacijsko dobo, vevegetacijsko dobo, veččji prirast ji prirast 
gozda, spremenjene datume setve gozda, spremenjene datume setve 
in in žžetve. Pomembna bo tudi etve. Pomembna bo tudi 
spremenjena vodna bilanca.spremenjena vodna bilanca.
PovePoveččala se bodo tveganja, ki ala se bodo tveganja, ki 
spremljajo kmetijstvo, predvsem spremljajo kmetijstvo, predvsem 
bo vebo veččja verjetnost vremenskih ja verjetnost vremenskih 
ujm, kot so suujm, kot so sušša, neurja in a, neurja in 
poplave. V poljedelstvu bo treba poplave. V poljedelstvu bo treba 
uvesti prilagoditve, uvesti prilagoditve, kultivarjakultivarja, , 
namakanje ali izbira sort, ki niso namakanje ali izbira sort, ki niso 
obobččutljive na suutljive na suššo. Zaradi vio. Zaradi viššje je 
temptemp. zraka se bodo razmno. zraka se bodo razmnožžili ili 
šškodljivci, zato se bodo povekodljivci, zato se bodo poveččali ali 
strostrošški za varstvo rastlinki za varstvo rastlin



VpliviVplivi

Za popolnejZa popolnejšše e 
razumevanje razumevanje 
vplivov podnebnih vplivov podnebnih 
sprememb na sprememb na 
kmet. rastline kmet. rastline 
potrebujemo veliko potrebujemo veliko 
znanja z razliznanja z različčnih nih 
strokovnih podrostrokovnih področčijij



Trendi v SlovenijiTrendi v Sloveniji
PovpPovp. letna . letna temptemp. zraka se je . zraka se je 
v Slo. V zadnjih 50v Slo. V zadnjih 50--ihih letih letih 
povepoveččala od 1,1 do 0,6 stopinj ala od 1,1 do 0,6 stopinj 
celzijacelzija
NaraNaraššččanje anje temptemp. zraka . zraka 
opaopažžamo tudi na viamo tudi na viššje leje ležžeeččih ih 
krajih, kjer je vpliv krajih, kjer je vpliv 
urbanizacije zanemarljiv urbanizacije zanemarljiv 
(Triglavski ledenik)(Triglavski ledenik)
Spremembe v Spremembe v temptemp. . 
povzropovzroččajo tudi spremembe ajo tudi spremembe 
tudi v fenolotudi v fenološških fazah, ki so kih fazah, ki so 
obobččutljiv in opazen pokazatelj utljiv in opazen pokazatelj 
sprememb v biosferisprememb v biosferi
PovpPovp. letna vegetacijska . letna vegetacijska 
sezona se je od l. 1960 v sezona se je od l. 1960 v 
Evropi podaljEvropi podaljššala za 11 dniala za 11 dni
Globalno ogrevanje vpliva na Globalno ogrevanje vpliva na 
zgodnejzgodnejšši zai začčetek rastne dobe etek rastne dobe 
in hitrejin hitrejšši razvoj rastlini razvoj rastlin



Predvidene podnebne spremembePredvidene podnebne spremembe
Dejstvo je, da se podnebje na Dejstvo je, da se podnebje na 
celotni zemeljski obli celotni zemeljski obli 
spreminja in da tega ne spreminja in da tega ne 
moremo pripisati velikim in moremo pripisati velikim in 
normalnim podnebnim normalnim podnebnim 
nihanjemnihanjem
Dokazani so glavni vzroki za Dokazani so glavni vzroki za 
spremembe, zato jih je spremembe, zato jih je 
potrebno odpraviti ali vsaj potrebno odpraviti ali vsaj 
omejitiomejiti
To je predvsem naloga To je predvsem naloga 
politike.(politike.(kiotskikiotski protokol) protokol) 
Pomembno nalogo imajo tista Pomembno nalogo imajo tista 
strokovna podrostrokovna področčja, ki lahko ja, ki lahko 
povedo, kakpovedo, kakššne podnebne ne podnebne 
razmere lahko prirazmere lahko priččakujemo in akujemo in 
kako se jim lahko najbolje kako se jim lahko najbolje 
prilagodimoprilagodimo
Priprava prilagoditvenih Priprava prilagoditvenih 
scenarijev je posebno scenarijev je posebno 
pomembna za kmet., ki je pomembna za kmet., ki je 
dejavnost, ki se ne more hitro dejavnost, ki se ne more hitro 
prilagoditiprilagoditi



Scenarij prilagoditevScenarij prilagoditev
V 21. V 21. stst. se ob . se ob 
predvidenem povepredvidenem poveččanju anju 
vsebnosti vsebnosti toplogrednihtoplogrednih
plinov in sulfatnih plinov in sulfatnih 
aerosolovaerosolov dvignila dvignila temptemp. . 
zraka na celotnem zraka na celotnem 
obmoobmoččju Slo.ju Slo.
Scenarij podnebnih Scenarij podnebnih 
sprememb so izdelali z sprememb so izdelali z 
veliko mero negotovostiveliko mero negotovosti
Z vidika kmet. je poseben Z vidika kmet. je poseben 
problem voda zaradi problem voda zaradi 
onesnaonesnažženosti in omejenih enosti in omejenih 
kolikoliččin moramo z njo in moramo z njo 
preudarno ravnatipreudarno ravnati



Nepredvidljivi dogodkiNepredvidljivi dogodki
Kmet. in gozdarstvo bosta Kmet. in gozdarstvo bosta 
zaradi neposredne in tesne zaradi neposredne in tesne 
odvisnosti od vremena in odvisnosti od vremena in 
podnebja med najbolj podnebja med najbolj 
ranljivimi sektorji, ki jih ranljivimi sektorji, ki jih 
ekstremniekstremni vremenski dogodki vremenski dogodki 
prizadenejoprizadenejo
ŠŠkodo na rastlinah povzrokodo na rastlinah povzroččajo ajo 
momoččne nevihte s tone nevihte s toččo, o, 
orkanskim vetrom in orkanskim vetrom in 
intenzivnimi nalivi tako za intenzivnimi nalivi tako za 
gozdarstvo kot kmet. Sta gozdarstvo kot kmet. Sta 
šškodljiva kodljiva žžled in obilno led in obilno 
snesnežženjeenje
Problem bodo predstavljale Problem bodo predstavljale 
tudi poplave, vkljutudi poplave, vključčno z no z 
nanosi mulja na travnike in nanosi mulja na travnike in 
poljapolja
Ekonomske in socialne Ekonomske in socialne 
posledice bodo nedvomno zelo posledice bodo nedvomno zelo 
velike tudi zaradi razlivelike tudi zaradi različčne ne 
ogroogrožženosti zaradi pozebeenosti zaradi pozebe



TveganjaTveganja

Zaradi Zaradi 
spremenjenih spremenjenih 
podnebnih razmer podnebnih razmer 
se bo povese bo poveččalo tudi alo tudi 
tveganje v kmet.tveganje v kmet.



Ukrepi za zmanjUkrepi za zmanjšševanje tveganjevanje tveganj
Stroka bo morala povedati Stroka bo morala povedati 
kakkakššne ukrepe je potrebno ne ukrepe je potrebno 
povzeti, da se zmanjpovzeti, da se zmanjššajo ajo 
tveganjatveganja
Ocene kaOcene kažžejo, da bo ejo, da bo 
potrebno spremeniti potrebno spremeniti 
setveno strukturo in setveno strukturo in 
usmeritve na kmetijahusmeritve na kmetijah
Spremeniti bo potrebno Spremeniti bo potrebno 
kolobarkolobar
PovePoveččati humus v tlehati humus v tleh
Gradnja namakalnih Gradnja namakalnih 
sistemov(sistemov(kapljikapljiččnono
namakanje, namakanje, oroorošševanjeevanje))
Zavarovanje kmet. Zavarovanje kmet. 
PridelavePridelave



DolgoroDolgoroččni ukrepini ukrepi

Izbira vrste dejavnosti, ki so Izbira vrste dejavnosti, ki so 
manj ranljivemanj ranljive
Izbiramo obmoIzbiramo območčja, ki so ja, ki so 
manj izpostavljenamanj izpostavljena
FiziFiziččna zana zaššččita (nasipi, ita (nasipi, 
zajetje vode, namakalni zajetje vode, namakalni 
sistem, pasivna zasistem, pasivna zaššččita pred ita pred 
pozebo, pozebo, oroorošševanjeevanje))
Izbira ustreznejIzbira ustreznejšših sort ih sort 
rastlinrastlin
Ustanavljanje Ustanavljanje 
centrov(center za sucentrov(center za suššo za JV o za JV 
Evropo)Evropo)
IzobraIzobražževanjeevanje



KratkoroKratkoroččni ukrepi(v izvajanju)ni ukrepi(v izvajanju)
Dopolnitev in sprememba Dopolnitev in sprememba 
zakonodaje zakonodaje -- ZOPNN (drZOPNN (držžavne avne 
pomopomočči)i)
Sofinanciranje poskusne Sofinanciranje poskusne 
obrambe pred toobrambe pred toččoo
Sprejetje zakona o obrambi Sprejetje zakona o obrambi 
pred topred toččoo
Ustrezno urediti zavarovanje v Ustrezno urediti zavarovanje v 
kmet.(sofinanciranje kmet.(sofinanciranje 
zavarovalnih premij)zavarovalnih premij)
Delati na preventiviDelati na preventivi
Sofinanciranje mreSofinanciranje mrežž proti toproti toččii
IzobraIzobražževanje (v okviru evanje (v okviru 
financiranja KGZS)financiranja KGZS)
Sofinanciranje strokovnih Sofinanciranje strokovnih 
nalog nalog 



ZakoniZakoni
Zakon o varstvu pred naravnimi Zakon o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrein drugimi nesreččami ami (UPB1, Ur.list RS, (UPB1, Ur.list RS, 
ššt.51/2006t.51/2006

Zakon o odpravi posledic Zakon o odpravi posledic 
naravnih nesrenaravnih nesrečč (UPB1 Ur.list RS, (UPB1 Ur.list RS, 
ššt.114/2005)t.114/2005)

Uredba o sofinanciranju Uredba o sofinanciranju 
zavarovalnih premij za zavarovalnih premij za 
zavarovanje posevkov in plodov zavarovanje posevkov in plodov 
za leto 2006 za leto 2006 (Ur. list RS, (Ur. list RS, ššt.26/2006)t.26/2006)

Uredba o sofinanciranju Uredba o sofinanciranju 
zavarovalnih premij za zavarovalnih premij za 
zavarovanje kmetijske zavarovanje kmetijske 
proizvodnje za leto 2007 proizvodnje za leto 2007 (Ur. list RS, (Ur. list RS, 

ššt.138/2006)t.138/2006)



KakKakššna bo prihodnost?na bo prihodnost?
Pripraviti se na Pripraviti se na 
klimatske spremembeklimatske spremembe
PravoPravoččasno izvesti asno izvesti 
ukrepeukrepe
Uporabiti vsa Uporabiti vsa 
razpolorazpoložžljiva znanjaljiva znanja
Scenariji podnebnih Scenariji podnebnih 
sprememb izdelani z sprememb izdelani z 
veliko negotovostjoveliko negotovostjo



Ukrepi za zmanjUkrepi za zmanjšševanje tveganjevanje tveganj

Sprememba setvene Sprememba setvene 
strukture, strukture, 
sprememba kolobarja,sprememba kolobarja,
izboljizboljššanja stanja tal, anja stanja tal, 
(pove(poveččevanje humusa v evanje humusa v 
tleh),tleh),
gradnja namakalnih gradnja namakalnih 
sistemov,sistemov,
vodeno namakanje  s vodeno namakanje  s 
kontrolo, kolikontrolo, količčine ine 
namakanja,namakanja,
pridelava na namakalnih pridelava na namakalnih 
povrpovrššinah,inah,
zavarovanje kmetijske zavarovanje kmetijske 
pridelave.pridelave.



DolgoroDolgoroččni ukrepi za zmanjni ukrepi za zmanjšševanje evanje 
tveganjtveganj

Sprememba datuma Sprememba datuma 
setve,setve,
izbira manj ranljivih izbira manj ranljivih 
vrst in dejavnosti, vrst in dejavnosti, 
izbira manj izbira manj 
izpostavljenih izpostavljenih 
obmoobmoččij,ij,
fizifiziččni zani zaššččitni ukrepi itni ukrepi 
(nasipi, drena(nasipi, drenažžni ni 
sistemi, namakalni sistemi, namakalni 
sistemi, mresistemi, mrežžee……).).



Posledice sprememb klimatskih razmerPosledice sprememb klimatskih razmer

Dvig povpreDvig povpreččne ne 
temperature,temperature,
dvig morske gladine,dvig morske gladine,
taljenje ledenikov,taljenje ledenikov,
premik podnebnih premik podnebnih 
pasov, pasov, (1(100C: 100 C: 100 ––
150 km, 100 m n.v),150 km, 100 m n.v),
sprememba kolisprememba količčin in in in 
porazdelitev padavin porazdelitev padavin 
ter bolj burno ter bolj burno 
vremensko vremensko 
dogajanje.dogajanje.



Ocene posledic za SlovenijoOcene posledic za Slovenijo

Monsunski padavinski Monsunski padavinski 
rerežžim, im, 
vevečč susušš, poplav ujm, poplav ujm……, , 
spremenjena struktura spremenjena struktura 
gozdov in poljedeljskih gozdov in poljedeljskih 
kultur,kultur,
zimski turizem le v zimski turizem le v 
visokogorju,visokogorju,
““begbeg”” prebivalstva iz prebivalstva iz 
““pregretihpregretih”” mest, mest, 
izginotje nekaterih izginotje nekaterih 
rastlinskih in rastlinskih in žživalskih ivalskih 
vrst,vrst,
veveččja zdravstvena ja zdravstvena 
ogroogrožženost starejenost starejšših, ih, 
otrok ter ljudi z boleznimi otrok ter ljudi z boleznimi 
dihal, srca in odihal, srca in ožžilja,ilja,
povepoveččana poraba ana poraba 
energije za hlajenje energije za hlajenje 
prostorov.prostorov.



Projekcije za prihodnjih sto letProjekcije za prihodnjih sto let

++

Temp            Temp            1,5 1,5 –– 66°°C,C,
++

mor. gladina        0,1 mor. gladina        0,1 –– 0,9 m,0,9 m,

izpad pridelka na nekaterih izpad pridelka na nekaterih 
obmoobmoččjih,jih,
oteotežžena preskrba s pitno vodo, ena preskrba s pitno vodo, 
vevečč poplav in supoplav in sušš, , 
ogroogrožžena ena biotska biotska 
raznovrstnost, raznovrstnost, 
šširjenje bolezni na nova irjenje bolezni na nova 
obmoobmoččja.ja.



Nevarnosti sprememb podnebjaNevarnosti sprememb podnebja
Bogati sever izkoriBogati sever izkorišščča a 
(energetske) vire, ki jih (energetske) vire, ki jih 
za razvoj potrebujejo tudi za razvoj potrebujejo tudi 
revne drrevne držžave juga, ave juga, 
nam so klimatske nam so klimatske 
spremembe vpraspremembe vpraššanje anje 
standarda, v revnih standarda, v revnih 
drdržžavah pa vpraavah pa vpraššanje anje 
preprežživetja,ivetja,
bogati postajajo bogati postajajo 
bogatejbogatejšši, revni pa i, revni pa šše e 
revnejrevnejšši; prepad med i; prepad med 
obojimi se poglablja,obojimi se poglablja,
migracije prebivalstva migracije prebivalstva 
(ekolo(ekološški/klimatski in ki/klimatski in 
socialni begunci).socialni begunci).



Vloga drVloga držžave na prilagoditev ave na prilagoditev 
klimatskim spremembamklimatskim spremembam

Sprememba Zakona o Sprememba Zakona o 
odpravi posledic naravnih odpravi posledic naravnih 
nesrenesrečč,,

sprejetje Zakona o obrambi sprejetje Zakona o obrambi 
pred topred toččo (star zakon je iz o (star zakon je iz 
leta 1979),leta 1979),

ustrezna ureditev ustrezna ureditev 
zavarovanja v kmetijstvu,zavarovanja v kmetijstvu,

osveosveššččanjeanje o preventivi. o preventivi. 



Globalni ukrepi proti klimatskim Globalni ukrepi proti klimatskim 
spremembamspremembam

Globalno zmanjGlobalno zmanjššanje izpusta anje izpusta 
emisij CO2emisij CO2

((KyotskiKyotski protokol)protokol)
__

8% (2008 8% (2008 –– 2012),2012),

raba obnovljivih virov (les, raba obnovljivih virov (les, 
hidroenergijahidroenergija in sonin sonččna na 
energija),energija),

ozaveozaveššččenost in prispevek enost in prispevek 
vsakega posameznika vsakega posameznika 
posebej (varposebej (varččevanje z evanje z 
energijo).energijo).



COCO22

Ugotovili so, da COUgotovili so, da CO22 povzropovzročča a svetovno svetovno 
bedobedo, da se nabira v atmosferi in in dela , da se nabira v atmosferi in in dela 

toplo gredo. toplo gredo. PredstavnikiPredstavniki 170 170 –– ihih
drdržžav av so se v so se v KyotuKyotu zbrali in se odlozbrali in se odloččili, ili, 

da bomo emisije zmanjda bomo emisije zmanjšševali tako, da evali tako, da 
bomo z njimi trgovali. Pa so se nekatere bomo z njimi trgovali. Pa so se nekatere 

drdržžave hitro znaave hitro znaššle in razvile le in razvile svoje svoje 
sheme, sheme, zato da privadijo industrijo, in zato da privadijo industrijo, in 

glede na revne drglede na revne držžave prevzamejo veave prevzamejo veččje je 
breme. breme. AmerikaAmerika se igre ne gre, prav tako se igre ne gre, prav tako 

tudi tudi RusijaRusija ne. Upamo lahko le, da se ne. Upamo lahko le, da se 
situacija obrnesituacija obrne in razsvetli scenarije in razsvetli scenarije 

ččrne.rne.

IngridIngrid DrozgDrozg



HVALA ZA POZORNOST!HVALA ZA POZORNOST!

NiNičč ni tako slaboni tako slabo,, da neda ne bibi vsebovalo nevsebovalo neččesaesa
koristnegakoristnega. . 

Latinski pregovorLatinski pregovor

Ljubljana, junij 2007 Ljubljana, junij 2007 


