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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena 

izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije 

in Evropskim parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske 

komisije,Vlade Republike Slovenije ali Evropskega parlamenta.

Blaž Kurnik (EEA)
blaz.kurnik@eea.europa.eu

Prilagajanje na podnebne spremembe v 
Evropi

mailto:blaz.kurnik@eea.europa.eu


Poslanstvo

Namen Evropske agencije za okolje (EEA) je spodbujati trajnostni razvoj in pomagati pri
doseganju vidnih in merljivih izboljšav v okolju v Evropi tako, da oblikovalcem politike in 
javnosti daje pravočasne, ciljno naravnane, ustrezne in zanesljive informacije. 

Ciljne skupine:
• Glavne zainteresirane strani agencije

EEA so Evropska komisija, Evropski
parlament, Svet Evropske unije – ki
obravnava zlasti potrebe menjajočih
se predsedstev EU

• države članice EEA
• Nevladne organizacije



Organizacija

Okoli 300 inštitucij

• Predstavniki nacionalnih okoljskih 
Agencij

• Predstavniki znanstvenih inštitucij

• Evropski tematski centri

• Druge nacionalne ali regionalne 
inštitucije



Glavne naloge Agencije

 Zagotavljanje pretoka podatkov in vzdrževanje baze podatkov 
najpomembnejših okoljskih kazalcev 

 Objavljanje okoljskih poročil (vključno z poročili o vplivu podnebnih 
sprememb in prilagajanje na podnebne spremembe)

 Vzdrževanje okoljskih informacijskih sistemov
(BISE, WISE, Climate-ADAPT)

 Aktivno sodelovanje v programu Copernicus (GMES)



EEA poročila – analiza vplivov podnebnih 
sprememb 

Vpliv podnebnih sprememb in ranljivost  



EEA poročila - podnebne spremembe in urbana 
območja

Prilagajanje na podnebne spremembe v mestih

• Okoli 75 % urbanega prebivalstva v Evropi - pomembna finančna središča
• Mesta so še posebej ranljiva na vremensko pogojene ektremne dogodke
• Načrtovanje prilagajanja v mestih je zelo pomembno (gosta poseljenost, infrastructura)

Vročinski vali Poplave Suše in pomanjkanje vode



EEA poročila – analiza vplivov podnebnih 
sprememb 

Glavna sporočila projekta:

• Podnebne spremembe se dogajajo na vseh prostorskih skalah –

od globalne do lokalne skale

• Vplivi podnebnih sprememb so vidni predvsem z ektremnimi dogodki 

• Podnebne spremembe lahko povečaj0o ranljivost in socialno ekonomska ravnovesja v Evropi

• Škode zaradi naravnih nesreč se povečujejo in je predvideno, da se bodo se bolj povečale

• Pomembnost stalnega monitiringa in raziskovanje vpliva podnebnih sprememb na vseh nivojih



EEA kazalci– globalno segrevanje

Redne analize podnebnih spremenb

• Redne objave analize in podatkov

• Transparentnost podatkov

• Trendi in projekcije



EEA kazalci– spremembe temperature



EEA kazalci– spremembe padavin



Vplivi podnebni sprememb v Osrednji in JV 
Evropi

• Povečanje dogodkov z ektremnimi temperaturami (vročinski vali in zmrzali)

• zmanjšanje padavin v poletnem času 

• povečanje števila suš in dolžine trajanja 

• povečanje potreb po vodnih virih v kmetijstvu

• povečanja v števila gozdnih požarov

• zmanjšanje hidroenergetskega potenciala v poletnem času

• povečanje ektremnih padavin in pretokov rek (poplave)



Ekstremni dogodki: Suše

Evropa

JV Evropa

• Več ekstremnih suš v 60 letih v Evropi (1952, 1976, 1986,1987,1989,1993,2001,2003, 2007,2011) 

• intenziteta in trajanja suš se povečuje v JV Evropi, ampak ne v celotni Evropi)
• projekcije kažejo povečanje števila suš v osrednji in  JV Evropi



Ekstremni dogodki: Poplave

• Okoli 325 večjih poplav v Evropi v zadnih 32 letih
• 200 poplav v zadnjih 10 letih
• Pozitivni trendi, vendar tudi zaradi povečanja obveščenosti



Ekstremni dogodki: Vročinski vali

• Zdravju škodljivi, predvsem v mestih (za 4.7 % povečanje 
smrtnosti , pri dvigu temperature za 1 stopinjo C nad 30 st. C)

• 2003 in 2010 največja vročinska vala v zadnjih 500 letih
• 5 vročinskih ektremovov v zadnjih 10 letih
• Predvideno povečanje vročih dni za 5 krat v JV Evropi 



EEA poročilo – prilagajanje v Evropi

Primeri dobrih praks Prilagajanja 
Vrste prilagajanj

 zelene: temeljijo na ekosistemih 
(npr: uvajanje novih kmetijskih rastlin, 
biotska raznovrstnost
poplavna območja, itd)

 sive: temeljijo na tehnologiji
(poplavni nasipi,  namakalni sistemi, 

energetsko varčne gradnje, itd)

 mehke:  izobraževanje, obveščanje (
sistemi za zgodnje obveščanje ,...)

 kombinacija skupin



Climate – ADAPT: pregled stanja v državah

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



Climate – ADAPT – profili držav



Publikacije in spletne strani

http://www.eea.europa.eu/sl

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