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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.



Kazalo

• Peto poročilo Medvladnega odbora za 
podnebne spremembe

• Povzetek za oblikovalce politike

• Projekcije IPCC za Evropo in Slovenijo

• Projekt Podnebna spremenljivost Slovenije



• izšlo (bo) 2013−2014

• trije ločeni deli o podnebnih 
spremembah:

– Fizikalno ozadje (30. 9. 2013)

– Učinki, prilagajanje in ranljivost 
(marec 2014)

– Blaženje (april 2014)

• skupno, končno poročilo bo izšlo 
oktobra ali novembra 2014

Peto poročilo Medvladnega odbora za 
podnebne spremembe



• sloni na prostovoljnem delu tisočih znanstvenikov z 
vsega sveta

• eno od rednih poročil, ki izide na okoli šest let, vmes 
posebna (tematska) poročila

• večkratna recenzija, 1089 recenzentov

• 14 poglavij, skupno (zaenkrat) 2216 strani

• poročila posebej pomembna za oblikovalce politike



Povzetek za oblikovalce politike

• strnjene ugotovitve iz celotnega poročila Prve 
delovne skupine – eden od temeljev za oblikovalce 
politike o podnebnih spremembah

• 36 strani besedila, preglednic in grafičnih prilog

• besedilo usklajeno 27. septembra 2013 na zasedanju 
v Stockholmu

• slovenski prevod na spletni strani Slovenskega 
meteorološkega društva (http://www.meteo-
drustvo.si/)

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


Vir: IPCC, 2013.

Sprememba prizemne temperature zraka po linearnem trendu 1901−2012

Sprememba (°C)



Vir: IPCC, 2013

Trend izmerjene letne višine padavin na kopnem

Trend (mm/desetletje)



• svetovno morje:

– največji ponor presežne toplote (> 90 % v obdobju 
1971−2010)

– 60 % povečanje vse toplote v plasti 0−700 m

– povprečno 19 cm dvig v obdobju 1901−2010

– dvigovanje s hitrostjo okoli 3,2 mm/leto v obdobju 
1993−2010

– taljenje ledenikov in ledenih pokrovov v obdobju 1993−2010 
verjetno k dvigu prispevalo več kakor temperaturno 
raztezanje morja

– 126.000−119.000 let nazaj morje tudi vsaj 5 metrov na 
sedanjim nivojem!



• naravni procesi in človekove dejavnosti 
spreminjajo Zemljino energijsko bilanco

• sevalni prispevek:

– mera spremembe v energijskih tokovih na 
tropopavzi (W/m2)

– na osnovi meritev, lastnosti toplogrednih plinov, 
numeričnih modelov

– po izpustih ali vsebnosti v ozračju

– v tem poročilu glede na leto 1750



Ocena 
sevalnega 
prispevka 
leta 2011 
glede na 
1750. Vir: 
IPCC, 

2013



• človekov vpliv:
– segrevanje ozračja in 

svetovnega morja

– kroženje vode na 
svetovni ravni

– zmanjševanje snežne 
odeje in ledu

– dvig nivoja morja

– spremembe nekaterih 
podnebnih ekstremov 
(npr. vročinski valovi)

– skrajno verjetno
prevladujoč pri 
segrevanju od sredine 
20. stoletja Vir: IPCC, 2013

Poletni obseg arktičnega morskega ledu

Dvig nivoja morja na svetovni ravni

Leto

Leto



• podnebne projekcije za 21. stoletje temeljijo na 
značilnih potekih koncentracij (RCP):
– toplogredni plini in aerosoli v ozračju

– štirje scenariji (glede na okvirni sevalni prispevek leta 
2100, vsebnost CO2)

– zajemajo razpon podnebnih strategij (za razliko od 3. in 4. 
poročila IPCC)

– izčrpen nabor prostorskih podatkov o spremembi rabe tal, 
izpustih onesnaževal ozračja po gospodarskih sektorjih in 
določa letne vrednosti vsebnosti in človekovega izpusta 
toplogrednih plinov do leta 2100 
(http://tntcat.iiasa.ac.at:8787/RcpDb/dsd?Action=htmlpag
e&page=welcome )

http://tntcat.iiasa.ac.at:8787/RcpDb/dsd?Action=htmlpage&page=welcome
http://tntcat.iiasa.ac.at:8787/RcpDb/dsd?Action=htmlpage&page=welcome


Časovni potek vsebnosti treh toplogrednih plinov v ozračju v 21. stoletju po 
scenarijih RCP. Vir: Clarke in sod., 2010



• nadaljevanje izpustov toplogrednih plinov → 

nadaljnje segrevanje, spreminjanje vseh delov 
podnebnega sistema

• omejevanje podnebnih sprememb: znatno in stalno 
zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov

• zelo verjetno hitrejši dvig morja v 21. stoletju kakor v 
obdobju 1971−2010, verjetno < 1 m (več ni izključeno

• možen znaten prispevek CO2 in CH4 iz 
odmrzovajočega permafrosta



Vir: IPCC, 2013

sprememba povprečne prizemne temperature (2081−2010 glede na 1986−2005)

sprememba v višini padavin (2081−2010 glede na 1986−2005)



Projekcije IPCC za Evropo in Slovenijo

• regionalne projekcije podnebnih sprememb v 
5. poročilu: 14. poglavje (tudi 11. in 12. 
poglavje)

• Priloga I: Atlas projekcij podnebnih sprememb 
na svetovni in regionalni ravni

• Slovenija v celoti v definiranem območju 
srednje Evrope, a na meji s Sredozemljem



• 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)



Vir: IPCC, 2013

Temperaturna sprememba v srednji Evropi, junij–avgust

preteklost



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



• predvidena sprememba padavin precej 
nezanesljiva, bolj verjetno zmanjšanje v topli 
polovici leta in povečanje v hladni polovici leta

• dvig temperature + (verjetno) zmanjšanje 
padavin poleti → pogostejša in izrazitejša 
sušna obdobja!

• možna okrepitev temperaturnih ekstremov 
zaradi sprememb v vlažnosti tal (vročinski 
valovi!)



Projekt podnebna spremenljivost Slovenije

• Kako se je pri nas 
spreminjalo podnebje 
od leta 1961?

• temperatura, višina 
padavin, snežna 
odeja, sončno 
obsevanje …

Meteorološka postaje Šmartno pri Slovenj 

Gradcu. Foto: Gregor Vertačnik



• od meteoroloških meritev 
do poznavanja podnebja in 
njegovih sprememb je 
dolga pot:
– vnos izmerkov v podatkovno 

bazo

– kontrola posameznih 
izmerkov

– prilagajanje meritev na 
enako merilno mesto in 
način merjenja 
(homogenizacija) in 
polnjenje manjkajočih 
vrednosti

– analiza homogeniziranih 
nizov

Dobliče pri Črnomlju (157 m) 
1981-2010
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• homogenizirani časovni nizi mesečnih vrednosti za 
obdobje 1961–2011:

– podnebje v Sloveniji se je zanesljivo ogrelo 

– sprememba višine padavin statistično manj značilna, 
ponekod na zahodu in jugu trend upadanja na letni ravni in 
spomladi

– na polovici postaj statistično pomemben upad višine 
snežne odeje (na državni ravni okoli –15 %/desetletje)

– vse bolj sončne pomladi in poletja (letno okoli 40 ur več 
sonca na desetletje)

• časovni nizi dosegljivi na spletu: 
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/diagrams/ti
me-series/

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/diagrams/time-series/
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/diagrams/time-series/
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/diagrams/time-series/
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/diagrams/time-series/


• 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



• časovni potek po letnih časih različen

• največja spremenljivost iz leta v leto pozimi



Temperaturni dvig 2–5 °C → zdajšnji 

mesečni ekstremi bodo postali 
povprečni, normalni



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/

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


Najlepša hvala za pozornost!
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