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Življenjski slog je danes energijsko požrešen 

Potreba po energiji 
Ene osebe 
 
≈ 1GigaJ na dan 



Svetovna primarna energija 



Družbeno-gospodarski trendi 



Gospodarska rast, ovrednotena z BDP, 

temelji na linearnem gospodarskem 

modelu, ki ni trajnosten 

   VZEMI      NAREDI       RAZPOREDI    UPORABI     ZAVRZI 

iz narave  nekakovostno                           čim manj       čim prej 

                                                                      časa 

 



Kolikšna je zmogljivost 

(omejenega) planeta 

 

 

 

 

 

 
odgovor znanosti, kje so varne meje za glavne procese  

 



Podnebne spremembe 
 

 

Zakisanje oceanov 

 

Tanjšanje ozonske plasti 

Globalna raba  

sladke vode 
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Podnebne spremembe 

325 ppm CO2 < 1W m2
  

(300 – 350 ppm CO2 ;  

1-1.5 W m2) 

 

 

Zakisanje oceanov 

Aragonitno razmeje 

zasičenosti < 20 % 

pod predindustrijsko 

ravnjo 

 

Tanjšanje ozonske plasti 

< 5 % predindustrijske 290 DU 

(0 - 10%) 

Globalna raba sladke vode 

<4000 km3/yr 

(4000 – 6000 km3/yr)  

Izguba 

Biodiverzitete 

< 10 E/Mio leto 

Biogeokemijsko 

obremenjevanje 

ciklov N in P  
Omejitev ind. 

fiksacije N2  na 35 

Tg N leto-1 

P < 20 % dotoka v 

oceane 

Antropogeni 

Atmosferski 

aerosol   

? 

Raba tal 

≤15 % 

kopnega pod 

poljščinami 

Kemijsko onesnaženje 

Plastika, homonski motilci, jedrski 

odpadki 

? 

Planetarne  

meje 
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Varne meje smo  

že presegli  



Raba primarne energija in izpusti TGP pa še vedno 
naraščajo 

Varno mejo pri podnebnih spremembah smo že presegli  

http://www.ogj.com/articles/2017/01/bp-energy-outlook-global-energy-demand-to-grow-30-to-2035.html
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Vsebnost CO2 (ppm) v ozračju je  
najvišja v zadnjih milijon letih 

410 2019 

+45% 



Površje Zemlje se je že precej ogrelo  

Klimatološko povprečje 1981-2010 

https://climate.copernicus.eu/sites/default/files/repository/Press_Room/era_annual_temperatures_all_years_600dpi.png


  

Sploh pa v zadnjem desetletju 

Ogrevanje se stopnjuje  
Warming in the decade 2006–2015 relative to 1850–1900 





V zadnjih 100 letih je na kopnem več sušnih razmer   

bolj sušno                  bolj mokro  



Trendi letne in poletne količine padavin v Evropi  





Suše v poletnem času postajajo v Sloveniji vse bolj pogoste   



Število vremensko pogojenih naravnih 
nesreč raste  1980-2017  

 



Naše možne prihodnosti 
Večja vsebnost toplogrednih plinov →višje temperature 



Projekcije regionalnega ogrevanja pri 
različnih dvigih globalne temperature 

Knutti et al, Nat. Geo., 2015 

1.5°C 2°C 4°C 

°C 

Globalno segrevanje po svetu 
še zdaleč ne bo enako izrazito, 
saj bo odvisno zlasti od 
lastnosti površja (voda/kopno) 
in geografske širine.  



Spremembe vodnega kroga 

 

• za 50% svetovne populacije pri +2°C 

 

• Za 40% kopnega pri +3°C 

Sedlacek and Knutti, 2014; Knutti et al, Nat. Geo., 2015 

1.5°C 2°C 4°C 

% precipitation 
change 

Projekcije regionalne spremembe padavin pri 
različnih dvigih globalne temperature 



Projekcije regionalne spremembe padavin in 

temperature v Evropi za „srednji“ scenarij 





danes 

2070 

Acidofilna bukovja     

Acidofilna rdečeborovja   

Predgorska  bukovja    

Gorska bukovja     

(Visoko)gorska bukovja v (pred)alpskem območju 

(Visoko)gorska bukovja v (pred)dinarskem območju  

Termofilna bukovja    

Kolinska hrastova-belogabrovja  

Nižinska vrbovja, jelševja in dobovja  

Termofilna črnogabrovja, hrastovja, rdečeborovja in črnoborovja 

Jelovja      

Smrekovja     

Ruševja 

Kutnar in sod., 2010 

Kako podnebne 

spremembe vplivale na 

naše ekosisteme? 





• trge 

• logistiko 

• proizvodne procese 

• finance 

• zaposlene 

• poslovne prostore in posesti 
 

 

Gre tako za grožnje kot priložnosti/koristi 

 Številni vplivi na 

Kako podnebne spremembe vplivajo na 

poslovni svet? 



• Zaradi vremensko pogojenih 
naravnih nesreč po letu 2008 
vsako leto zapusti svoje 
domove okrog 22 milijonov 
ljudi 

• Vsako sekundo 1 nov migrant 

• Na dan okrog 60 000 

 

Do leta 2030   80 milijonov podnebnih beguncev 

Do leta 2050   0d 150 do 300 milijonov 

Podnebne spremembe sprožajo migracije 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOuAyMHfiskCFcZGDwodNlgBQA&url=http://www.zurnal24.si/bagunci-v-sloveniji-na-obcini-brezice-se-nic-ne-vedo-o-ograji-clanek-259666&psig=AFQjCNEGCsyt8ouc0prKBPCioBlFSEtYcQ&ust=1447412802972222


Podnebne spremembe prinašajo 

nova tveganja 

 Fizična (Poplave, suše, plazovi, neurja) 
 

 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) 

 

 
KAKO DOBRO IN ALI SPLOH SMO V SLOVENIJI 

PRIPRAVLJENI NANJE? 



Pariški sporazum in klimatska tveganja 

Pri globalnem cilju 2 °C v 
Sloveniji pričakujemo dvig 
temperature za  ≈3 °C 



Pomembno poročilo IPCC iz 

leta 2018 – na voljo vsem  

https://www.ipcc.ch/sr15/ 



Kakšno zmanjševanje izpustov je potrebno? 

vir: UNEP 



Kakšni ukrepi so nujni v naslednjih 5 do 10 letih  



 
Kakšne izbire  
torej imamo? 
 

 



 Kakšne inovacije potrebujemo?  

• Tehnološke 

• Gospodarske 

• Institucionalne 

• Infrastrukturne 

• Življenskega sloga 



Živimo v najbolj nevarnih časih 

za ta planet 

• v tem trenutku smo zmožni 

ta planet uničiti, nismo pa 

zmožni z njega oditi in 

narediti kolonije na nekih 

drugih planetih. 

• človeštvo nima rezervnega 

rezervnega planeta – niti 

najbolj premožni ga nimajo, 

nihče ga nima... 



  


