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• Potencialne posledice podnebnih 

sprememb 

• Namen prilagajanja 

• Nekaj teorije  

• Prilagajanje v EU in Sloveniji 

• Sklepi 



Množica raziskav daje različne rezultate,  
a po letu 2030 močno prevladajo negativni vplivi 

Vplivi podnebnih sprememb na  

pridelke 



PRIHODNJI VPLIVI? 

Vplivi podnebnih sprememb na  

prehrambene sisteme 
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Lim Camacho et al. 2014 



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.  



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 

Neobičajne vremenske vzorce 



Znanstvena literatura 

• Veliko napisanega o potencialnih vplivih, 
manj, a postopno več o prilaganju 

• Zelo malo o dejanski implementaciji in 
skoraj nič o oceni prilagajanja 

• Podobno, veliko napisanega o ovirah 
prilagajanja toda malo o praktičnem 
premagovanju le teh 

• Malo študij, ki združijo prilagajanje, 
blaženje in prehransko varnost 

 Rosenstocket al. 2015 



Prilagajanje na podnebne spremembe 
Evropska agencija za okolje (EEA, 2012) 

 
omenja 3 vrste ukrepov:  

• Sivi ukrepi  - vezani na tehnološke rešitve 
(gradnja nasipov, vodnih zbiralnikov)  

• Zeleni ukrepi - uveljavljanje novih poljščin in 
drevesnih vrst, dovoli rekam naravno 
poplavljanje na poplavnih ravnicah, obnova 
mokrišč.  

• Mehki ukrepi - vezani na navade potrošnikov, 
upravljanje sistemov in zakonodajo 



UNCCC Pogled na prilagajanje 

Tri vrste:  

• Hardware  (fizična orodja),  

• Software  (procesi, znanje in veščine potrebne 
za uporabo tehnologij)  

• Orgware (institucionalne ureditve)  

 



V agronomskem smislu   

  

• Hardware  (npr. različne sorte),  

• Software  (npr. kmetijske prakse ali raziskave)  

• Orgware (držvne ali lokalne institucije, ki 
podpirajo uporabo tehnologij za prilagajanje 
kmetijstva).  

 

UNCCC Pogled na prilagajanje 



Vodilna načela za proces prilagajanja (VB, 2010) 

 • Prilagajanje mora biti trajnostno (odzivi naj ne bi krepili 

podnebnih sprememb)  

• Dejanja morajo biti prožna (naj nas ne ujamejo v 

nepopravljive poti). 

• Dejanja morajo biti podprta z dokazi – (uporaba zadnjih 

raziskav, podatkov in praktičnih primerov) 

• Odziv na podnebne vplive bi moral biti prioritetna  naloga 

• Prilagoditveni ukrepi morajo biti 

 

 

1. smotrni (zmanjšati tveganje zaradi podnebnih 

sprememb brez uvajanja neprimernih učinkov),  

2. učinkoviti (dolgotrajne prednosti prilagajnja naj bi 

pretehtale nad ceno),  

3. Nepristranski/pravični (upoštevati je potrebno učinke 

dejavnosti na različne skupine in možnosti znižanja 

stroškov). 



Sprotno in  
postopno 

Sistemske  
prilagoditve 

Transformacija 

Kako si utegnejo slediti potrebne spremembe kmetijstva  

Stopnja spremembe podnebja 
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Status nacionalni prilagoditvenih 
stategij in načrtov prilagajanja 
 
 
 
  





Kje smo torej glede prilagajanja v Sloveniji 

junij 2008 

Sprejeta 
STRATEGIJA 

 Študije „Spremembe in trendi v 
Sloveniji izmerjenih 
meteoroloških in fenoloških 
količin ter priprava scenarijev“ 

 Prvo nacionalno poročilo UNFCCC 
 Prve konzultacije 
 Sodelovanje različnih inštitucij 

Pred  letom 2002 

2003 sklep vlade o pripravi 
študije vpliva PS na kmetijstvo 
in akcijskem načrtu;  
2004 sprejeto poročilo o 
ranljivosti in sklep o drugem 
delu Strategiji prilagajanja 
kmetijstva in gozdarstva  na PS  

ZAČETEK 
1999 

Strategija prilagajanja kmetijstva 
in gozdarstva na PS 

 Finančne ocene (8 mio EUR za 
2010, 10 mio EUR  za 2010 in 
15 mio EUR za 2011)  

 Brošure: slovenska 2004, 
angleška 2006 

Oktober 2002 Zasedanje CAgM- 
Komisije za agrometeorologijo 
SMO v Sloveniji 

2003-2004 

Akcijski načrt za 
prilagajanje kmetijstva 
na PS   
2 osnutka  
- 2009-2011 
- 2010-2011 

marec 2010 

2009  
delo 
Medresorske 
skupine  EU 

Zelena 
knjiga  
2007 

EU 
Bela  
knjiga  
2009 





Potreba po ustreznih politikah 
• Politike za krepitev relevantnih inštitucij in 

infrastrukture 

• Iterativno upravljanje s tveganjem  

• Politike za krepitev raziskovanja in razvoja 

tehnologij in situ (testiranje tehnologij in 

raziskovalnih mrež na kmetijah)  

• Celoviti participativnih okviri sodelovanje vseh 

vpletene deležnike: od kmetov, NO do vladnih 

služb kot so kmetijske svetovalne mreže in 

organizacije zasebnega sektorja 

• Mednarodna in regionalna sodelovanja preko 

širših politik 



Finančni ukrepi za prilagajanje 
• Podpora javnim projektom: javno financiranje na osnovi 

projekta (npr. Raziskovalni projekti, testni primeri), 

financiranje implementacije prilagoditvenih ukrepov 

regionalno/lokalno.  

•  Izrecna proračunska sredstva: namenski del javnih 

financ namenjenih za financiranje izvajanja prilagajnaj 

(lahko se prekrivajo z javno podporo temlječo na 

projektu) 

• Zavorovalni mehanizmi: za nepristranski prenos 

tveganja izgube zavarovalnice pomagajo se izogniti ali 

zmanjšati človeške in ekonomske izgube, ki so 

posledica podnebnih sprememb.  

• Javno-privatna partnerstva: skupna naložba vladne 

službe in privatnega sektorja, uporabno orodje za 

kombinirano financiranje in vire znanj iz obeh sektorjev 

na specifičnih projektih. 



• Podnebne spremembe so izmerjeno dejstvo. 
Podnebni scenariji lahko tudi podcenjujejo 
hitrost in velikost bodočih sprememb. 

• Vplivi podnebnih sprememb na kmetijstvo so 
že precej dobro raziskani, možne prilagoditve 
v neposredni praksi pa manj. 

• S prilagajanjem v Sloveniji zamujamo na vseh 
področjih, ne le v kmetijstvi 

Zaključki 



Kako hitro lahko uvedemo nove načine kmetovanja? 

30 do 50 let 
Gradnja vodnih zajetij in 

novih namakalnih površin 

20 do 25 let Oprema za namakanje 

10 do 12 let Spremenjen način obdelave tal  

10 let Spremenjena gnojilna praksa 

8 do 15 let Razvoj nove sorte 

3 do 14 let Uvedba nove sorte 

3 do 10 let Nova kmetijska zemljišča 

Čas, da se kmetijstvo 
povsem prilagodi  

Prilagoditveni ukrep 



 

Tveganje za sušo v Sloveniji 

 



Zaključki 

• Kmetijstvo je bilo in bo še naprej značilno 
vplivano s spremembami podnebnih pogojev 
(količina, kvaliteta, cena proizvodnje) 

• Obstoječe strategije prilagajanja lahko pomagajo 
odmakniti veliko – a ne vse – učinke v naslednjih 
20-30 letih; učinki se bodo zelo verjetno 
poslabšali po tem obdobju, posebno če bodo 
emisije TGP ostale visoke 

• Izboljšano upravljanje negotovosti in tveganja 
podnebja in odločitev v zvezi s prijalaganjem in 
politik 



Možnosti prilagajanja obstajajo v vseh sektorjih 

Category    Examples   

 

Človeški razvoj 
  

Izboljšati dostop do izobrazbe, prehrane, zdravstvenih 
storitev, energije, varnega bivanja & naselitvenih struktur & 
struktur socialne podpore; Zmanjšati neenakosti med 
spoloma & razlikovanju v ostalih oblikah. 

Obvladovanje 
tveganja za 
nesreče 

Zgodnji opozorilni sistemi; Kartiranje tveganj & ranljivosti; 
Različni vodni viri; Izboljšati odtekanje; Zaklonišča pred 
poplavami & cikloni; Gradbeni predpisi & prakse; Ravnanje ob 
nevihtah & z odpadno vodo; Izboljšati prevoz & prometno 
infrastrukturo 

Upravljanje 
ekosistemov 

Ohranjanje mokrišč & urbanih zelenih površin; Pogozdovanje 
obale; Upravljanje vodnih zalog & povodij; Zmanjšanje ostalih 
stresorjev na ekosisteme & razdrobljenosti habitatov; 
Ohraniti genetsko raznovrstnost; Manipulacija motenj 
režimov; Upravljanje naravnih virov v skupnosti.  



Možnosti prilagajanja obstajajo v vseh sektorjih 
Category    Examples   

 

Ustanove
 
  

Ekonomske možnosti: Finančne spodbude; Zavarovanje; Jamstva 
za naravne nesreče; Plačila za ekosistemske storitve; Cene vode 
za spodbujanje splošne določbe & previdne uporabe; 
Mikrofinanciranja; Sredstva za nesreče; Denarna nakazila; Javno-
zasebna partnerstva. 
  
Zakoni & predpisi: Zakoni vezani na zemljišča; Gradbeni predpisi 
& prakse; Služnosti; Zakoni, ki podpirajo zmanjšanje tveganja 
nesreč; Zakoni za spodbudo zavarovanja nakupa; Opredeljene 
lastniške pravice & pravice do varne posesti; Zavarovana 
območja; Ribolovne kvote; Patentna združenja & prenos 
tehnologij  
  
Nacionalne & vladne politike & programi: Nacionalni & 
regionalni načrti prilagajanja vključno z integracijo; Podnacionalni 
& lokalni načrti za prilagajanje; Gospodarska razširjenost; 
Programi urbanega posodabljanja; Občinski programi upravljanja 
vod; Načrtovanje & pripravljenost na naravne nesreče; Celostno 
upravljanje vodnih virov; Integrirano upravljanje obalnih območij; 



    Damask, 2014. Vrsta za hrano 
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