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UVOD

Dragi bralci1,

zavedamo se, da ste v preteklosti zelo pogosto slišali za izraza 
‘podnebne spremembe’ in ‘globalno segrevanje’ ter da sta vam 
zdaj že dobro znana. Dandanes sta ta dva izraza pogosto pretira-
no rabljena, zato mnogo ljudi postaja neobčutljivih za dogajanje. 
Vendar pa menimo, da želijo določene industrije, ki najbolj pri-
spevajo k podnebnim spremembam, doseči točno to, da bi lahko 
nadaljevale s svojimi aktivnostmi.

Globalno segrevanje je bilo kot problem prepoznano konec osem-
desetih let, sledeče dolgoletno soočanje s podnebnimi spre-
membami na mednarodnem nivoju pa je pokazalo, da preproste 
rešitve za to ne obstajajo. Leta 2015 so se države dogovorile o sku-
pnem boju proti globalnem segrevanju in da bodo skušale ome-
jiti dvig globalne temperature (od predindustrijske dobe dalje) za 
največ 2 °C. To je bil velik korak proti bolj trajnostno naravnanem 
in miroljubnem svetu. A podnebni modeli napovedujejo, da bo 
povprečna globalna temperatura tudi v primeru upoštevanja vseh 
trenutno dogovorjenih omejitev izpustov toplogrednih plinov do 
konca stoletja narasla za vsaj 2,5 °C v primerjavi s predindustrijskim 
nivojem, kar ima lahko nevarne posledice. Problema globalnega 
segrevanja kljub povečanim naporom, oblasti torej ne morejo re-
šiti same, temveč zahteva sodelovanje prav vsakega izmed nas.

Cilj te publikacije je pripraviti vas, bralce, da postanete del rešitve 
problema globalnega segrevanja. Vsebuje vse nujne (in še neka-
tere druge) informacije o vzrokih in učinkih podnebnih sprememb. 
Na koncu publikacije boste našli tudi seznam predlogov, kaj lahko 
osebno storite za zaščito okolja in naše družbe. Seznam nikakor ni 
popoln, zato ste vabljeni, da prispevate na svoj lasten način! 

Zemlja je mnogo let preživela brez nas in bo še naprej, ne glede 
na vse. Tudi če bomo »pokurili« vsa fosilna goriva, ki so shranje-
na pod površjem, in uporabili vse svoje jedrsko orožje, Zemlja ne 



bo katapultirana iz sončnega sistema. Pri naslavljanju podnebnih 
sprememb torej ne gre za reševanje Zemlje, temveč za reševanje 
njenih prebivalcev (ljudi in drugih vrst, ki jih ogroža globalno se-
grevanje). Narava se bo tako ali drugače razvijala – vprašanje je le, 
ali z nami ali brez nas.

1 = V publikaciji uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, 
so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za vse spole.
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1. 

NA KATEREM 

NIVOJU 

PODNEBNEGA 

STROKOVNJAKA 

STE?

Ne vemo, kakšno je vaše predhodno znanje, zato smo publi- 
kacijo zasnovali tako, da sega od osnovnih dejstev do vedno bolj 
zapletenih tem o podnebnih spremembah. Sledeči vprašalnik 
vam bo pomagal ugotoviti, pri katerem delu publikacije bi bilo 
najbolje začeti.

8



1. Od osemdesetih let 19. stoletja do danes se je Zemlja v 
povprečju ogrela za:

a) 0,3 °C.

b) 1 °C.

c) 3 °C.

2. Katero od naslednjih izjav je mogoče povezati s podnebnimi 
spremembami?

a) V zadnjem letu v Berlinu ni bilo snega, čeprav je običajno 10 
dni na leto sneženih.

b) V zadnjih 20 letih je v Berlinu redko snežilo, čeprav se je to v 
preteklosti dogajalo pogosto (več kot 10 dni na leto).

c) 18. marca 2017 je v Berlinu močno snežilo.

3. Kateri so toplogredni plini?
a) Amonijak (NH3), ogljikov dioksid (CO2), vodna para (H2O).
b) Metan (CH4), ogljikov dioksid (CO2), železo (Fe).
c) Metan (CH4), ogljikov dioksid (CO2), vodna para (H2O).

4. Podnebne spremembe nimajo vpliva na …

a) ... moč cunamijev.

b) ... kislost oceanov.

c) ... dvig morske gladine.

5. Kateri izmed naštetih dejavnikov ne vpliva na podnebje?

a) Izpusti dušikovega dioksida (NO2) iz mokrišč.

b) Zemljino kroženje okoli Sonca.

c) Plimovanje morja.

9



6. Kdo je trenutno največji svetovni onesnaževalec z ogljikovim 
dioksidom (CO2)?

a) Evropska unija.

b) Združene države Amerike.

c) Kitajska. 

7. 'Prašna skleda'(Dust Bowl) je povzročila selitve ljudi zaradi 
podnebnih sprememb v ...

a) ... Severni Ameriki.

b) ... Vzhodni Evropi.

c) ... Indiji.

8. Ogljikov dioksid (CO2) v ozračju ne ...

a) ... odbija sončnega sevanja.

b) ... zadržuje zemeljskega sevanja.

c) ... absorbira sončnega sevanja.

9. Kolikšen delež podnebnih sprememb od petdesetih let 20. 
stoletja dalje lahko povežemo s človekovimi dejavnostmi?

a) 10 %.

b) 50 %.

c) 95 %.

10. Katera od naslednjih trditev o ozonu ne drži?

a) Ozon je toplogredni plin.

b) Vdihavanje ozona škoduje zdravju.

c) Ozon oddaja UV sevanje.

1. Na katerem nivoju podnebnega strokovnjaka ste?
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11. Katera od naslednjih trditev o razmerju med bruto doma-
čim proizvodom (BDP) in emisijami toplogrednih plinov drži?

a) Emisije toplogrednih plinov na enoto BDP so od petdesetih 
let prejšnjega stoletja narasle.

b) Emisije toplogrednih plinov na enoto BDP so od petdesetih 
let prejšnjega stoletja upadle.

c) Emisije toplogrednih plinov niso povezane z BDP-jem.

Rešitve najdete na dnu te strani. Če ste na 10 ali več vprašanj od-
govorili pravilno, vam čestitamo – ste »podnebni strokovnjak«. 
Morda bi želeli začeti kar pri »poznavalskem« poglavju publika-
cije. Če ste pravilno odgovorili na 7 ali več vprašanj, ste na nivoju 
»nadaljevalca«, ostalim pa priporočamo, da začnejo s poglavjem 
za začetnike.

Rešitve:
1b, 2b, 3c, 4a, 5c, 6c, 7a, 8a, 9c, 10c, 11b. 
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V tem poglavju vam ponujamo le kratek vpogled v problem pod-
nebnih sprememb, ki je relevanten predvsem za začetnike. Ven-
dar pa lahko dobite več informacij v naslednjih poglavjih, kjer se 
stopnja težavnosti dvigne. :)

Globalno segrevanje se nanaša na nedavni in sedanji dvig pov-
prečne globalne temperature blizu Zemljinega površja. Vendar pa 
ne gre le za višanje temperatur, saj je to zgolj en element obširnej-
ših sprememb podnebja. Druge možne podnebne spremembe 
vključujejo spremembe vetrov, količino dežja, višino morske gla-
dine, taljenje ledenikov itd. Zemljino podnebje se je vedno spre-
minjalo – s človeškim vplivom ali brez njega, vendar spremembe 
niso bile nikoli tako hitre kot dandanes.
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Nekaj hitrih dejstev o podnebnih spremembah:

• Zemlja se je od predindustrijskih časov (1850–1880) segrela za 
približno 1 °C.

• Številne opažene spremembe od 50. let 20. stoletja dalje se niso 
zgodile že milijone let.

• Morski led, ki pokriva severni pol, ogromne ledene plošče Gren-
landije in Antarktike ter večina ledenikov po vsem svetu se krčijo.

• Morska gladina se je v 20. stoletju dvignila za približno 20 cm.

• Koncentracija toplogrednih plinov je zaradi človeške dejavnosti 
narasla in dosegla najvišjo raven v zadnjih 800.000 letih.

• Človeška dejavnost je nedvomno glavni krivec za zaznano se-
grevanje od 50. let prejšnjega stoletja dalje.

• Če bomo nadaljevali v tej smeri, bodo vročinski valovi pogostej-
ši in dlje trajajoči, pogostejše bodo ekstremne padavine, gladina 
morja se bo še najprej dvigala, ledeniki pa bodo izginili. Škoda 
za ljudi in ekosisteme zaradi podnebnih sprememb se bo torej 
povečala.

• Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prilagajanje podneb-
nim spremembam lahko znatno zmanjšata ta tveganja.[1,2]
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2.1. Vreme ≠ podnebje 
Vreme  opisuje trenutne razmere v ozračju ob določenem času 
na določeni lokaciji. Lahko ga izrazimo s pomočjo temperature, 
zračnega tlaka, oblačnostjo, intenzivnostjo dežja itd.

Podnebje obsega vreme na določeni lokaciji v daljšem časov-
nem obdobju (običajno 30 let). Lahko ga opišemo s povprečnim 
vremenom, vremenskimi ekstremi ali razponom vseh možnih vre-
menskih razmer.[3,4]

2. Nivo: začetnik
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2.2. Učinek tople grede
Na kakšen način steklo vpliva na povišanje temperature v topli 
gredi? Steklo je transparentno, zato prepušča sončno sevanje 
(svetlobo). To sevanje ogreje tla in se oddaja nazaj v obliki ze-
meljskega sevanja (toplota). A steklo tega sevanja ne prepušča, 
zato ostane toplota ujeta v topli gredi.

Nekateri plini v ozračju delujejo na podoben način, čeprav ne 
predstavljajo nobene fizične ovire, kot je steklo, ki pokriva toplo 
gredo. Sončna svetloba lahko doseže zemeljsko površje, a ti pli-
ni toploto blokirajo in zadržujejo blizu površja. Ta mehanizem se 
imenuje učinek tople grede.
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Najpomembnejši toplogredni plini v ozračju so (razvrščeni po 
njihovem prispevku k učinku tople grede):

1. Voda, tako v obliki pare (nevidna) kot v obliki oblakov (ki jih 
lahko jasno vidimo na lastne oči).

2. Ogljikov dioksid  (CO2).

3. Metan (CH4).[2]

Učinek tople grede je temeljni mehanizem za zagotavljanje udob-
nih življenjskih pogojev na Zemlji – brez njega bi bila Zemlja za 

približno 33 °C hladnejša, 
posledica česar bi bila pov-
prečna temperatura –18 °C!

Kljub temu pa imamo na 
Zemlji težave z učinkom 
tople grede. Količina toplo-
grednih plinov v ozračju hit-
ro narašča, saj izpuščamo 
čedalje več ogljikovega dio-
ksida (CO2), metana (CH4) in 
drugih toplogrednih plinov. 
To počnemo s sežiganjem 
fosilnih goriv – z namenom 

pridobivanja električne energije, zagotavljanja mobilnosti, ogre-
vanja in hlajenja stavb, pa tudi s kmetijstvom. To pomeni, da se 
učinek tople grede krepi, kar vodi v globalno segrevanje.

Kam vse to vodi? Kako bo svet izgledal leta 2100?

Glede na današnje emisije CO2 in trenutno stanje podnebne poli-
tike lahko pričakujemo, da se bo svet do leta 2100 segrel za 3 °C  
[glej tudi poglavje 4.2].

2. Nivo: začetnik
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Ali ste vedeli?

Na najbolj učinkovit toplogredni plin, vodno 
paro, človeške dejavnosti nimajo neposrednega 
vpliva. A toplejši zrak lahko sprejme več vodne pare, 
zato bo v toplejšem svetu dodatna vodna para v ozračju 
povzročila še dodatno segrevanje. 

?!



2.3. Pa kaj?
Morda se sprašujete: »Zakaj je to slabo?« Tu je samo nekaj pri-
merov, zakaj.

 - Ledeniki se talijo

Ledeniki so zbiralniki zamrznjene vode. Pozimi kopičijo vodo v ob-
liki snega, poleti pa jo sproščajo v obliki tekoče vode. Tako milijone 
ljudi oskrbujejo s pitno vodo. A v zadnjih nekaj desetletjih se je 
večina ledenikov zaradi globalnega segrevanja začela taliti ali pa 
so celo že popolnoma izginili, kar je razvidno iz primerjav z zgodo-
vinskimi fotografijami ledenikov, kot je na primer ledenik Pastirica 
(Pasterzengletscher) v Avstriji, ki je prikazan spodaj. To dogajanje 
ogroža oskrbo z vodo v mnogih državah in znatno prispeva k dvigu 
morske gladine.[4]

Ledenik Pastirica (Pasterzengletscher) leta 1994 in 2020.[5]

2. Nivo: začetnik
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 - Morska gladina narašča

Globalno segrevanje vodi do dviganja morske gladine, in sicer na 
dva načina. Prvič: toplejša voda ima manjšo gostoto, zato zavzame 
večjo prostornino. Drugič: taljenje kopenskega ledu iz ledenikov 
in ledenih plošč v oceane prinaša dodatno vodo. Od leta 1880 se 
je gladina morja dvignila za približno 20 cm in če se bo ta trend 
nadaljeval, naj bi do konca stoletja dosegla 1 m.[2] To znatno po-
večuje tveganje za poplave na obalnih območjih.[6] Nekateri otoki 
pa se lahko celo popolnoma utopijo v naraščajočem oceanu.

 - Ekstremno vreme postaja še bolj ekstremno

Težko je reči, ali so določeni vremenski dogodki (na primer or-
kani) neposredne posledi-
ce podnebnih sprememb, 
vendar obstajajo dokazi, da 
globalno segrevanje vodi 
do vedno močnejših eks-
tremnih vremenskih poja-
vov, kot so vročinski valovi, 
močne padavine in suše.[2] 
Primer tega je bil vročinski 
val leta 2003, ki je povzro-
čil smrt približno 20.000 
ljudi [7,8], saj je bilo to naj-
bolj vroče poletje v Zahod-
ni Evropi, vsaj od leta 1540 
dalje.[9,10] Na podlagi tre-
nutnih podnebnih trendov 
lahko pričakujemo, da bodo takšni ekstremni vročinski valovi vse 
bolj pogosti.
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2. Nivo: začetnik

 - Izumiranje posameznih vrst 

Vsaka vrsta na Zemlji se je razvila tako, da preživi v specifičnih 
okoljskih pogojih. Če se ti pogoji spremenijo, se morajo vrste pri-
lagoditi ali preseliti. Trenutno globalno segrevanje se odvija v tem-
pu, ki je za številne vrste prehiter, zato jim grozi izumrtje (nekate-
re pa so že izumrle). Poleg globalnega segrevanja naraščajoče 
ravni ogljikovega dioksida povzročajo tudi višjo kislost oceanov, 
kar škoduje številnim morskim vrstam, na primer koralam. Več in-
formacij in podrobnosti o tem, kako lahko podnebne spremembe 
ogrozijo rastline in živali, najdete v poglavju 3.6.

20

Bramble Cay Melomys je bil majhen glo-
davec, ki je živel na avstralskem otoku. 
Že od leta 2009 niso opazili nobenega 
primerka tega sesalca in avstralske ob-
lasti so nedavno razglasile, da gre za 
izumrlo vrsto. Najverjetnejši vzrok za 
izumrtje je dvig morske gladine zaradi 
podnebnih sprememb, ki jih je povzročil 
človek.



2.4. Taljenje morskega ledu
Predstavljajte si mejo belega, zrcalu podobnega ledu, obdanega 
s temno površino oceana. Led je bel, ker odbija večino sončne 
svetlobe. Ocean pa je temen, ker absorbira svetlobo in jo pretvori 
v toploto. Taljenje morskega ledu in manjšanje njegovega »po-
krova« tako pomeni, da čedalje več površine pokriva ocean, ki 
posledično absorbira več svetlobe. To vodi v močnejše segrevanje 
in posledično še hitrejše taljenje morskega ledu.

začaran krog
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2. Nivo: začetnik
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Na Arktiki že lahko opazimo taljenje morskega ledu in hitro rast 
temperature. Pokrov morskega ledu se je v zadnjih 40 letih zmanj-
šal za več kot 50 %, temperature pa so naraščale približno dva- 
krat hitreje kot v svetovnem povprečju. Če se bodo trenutni trendi 
nadaljevali, bi lahko bila do leta 2050 arktična poletja skoraj brez 
ledu. To bi bila dramatična sprememba, ki bi močno vplivala na 
arktične ekosisteme (vključno s severnimi medvedi).

Na Arktiki je čedalje manj morskega ledu.[11]



Severni medvedi lovijo tjulnja v Svalbardu na Norveškem.[12]

23

Ali ste vedeli?

Pogosto zmotno mišljenje je, da bo taljenje 
morskega ledu povzročilo dvig morske gladine. 
Če se plavajoči led stali, gladina morja ostane nespre-
menjena, saj je voda samo spremenila svoje agregatno sta-
nje iz trdnega v tekoče. Povsem drugačna zgodba pa je talje-
nje ledu na površini kopenske mase, na primer Grenlandije ali 
Antarktike. V tem primeru namreč v oceane priteka dodatna 
voda in posledično morska gladina naraste.

?!



Kar vidite na fotografiji, ni ogljikov dioksid (CO2), saj je ta člove- 
škemu očesu neviden. Kar lahko vidimo, je oblak, sestavljen iz 
majhnih kapljic vode in delcev, ki onesnažujejo.

2.5. Nekaj dejstev o ogljikovem 
dioksidu  (CO2)

• CO2 nima barve, okusa ali vonja.

• CO2 nastaja pri dihanju ljudi in živali ter izgorevanju 
materialov, kot so nafta, plin, premog itd.

• CO2 ni strupen.

• CO2 je dolgoživ. Ko je enkrat v ozračju, bo tam verjetno ostal 
desetletja ali celo stoletja.

• Trenutna koncentracija CO2 znaša približno 413 delcev na 
milijon ali 0,0413 % celotnega ozračja.

Elektrarna na premog.[13]

2. Nivo: začetnik
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3.

NIVO: 

Nadaljevalec

3.1. Kdo je najbolj odgovoren 
za podnebne spremembe?
Država, ki trenutno izpušča največ ogljikovega dioksida, je Kitajska 
z 29-odstotnim deležem v svetovnem proračunu, sledita ji ZDA 
(14 %) in EU (10 %).[14] A če želimo ugotoviti, katera država je naj-
bolj odgovorna za trenutno podnebno stanje, moramo upoštevati 
vse emisije od začetka industrijske revolucije v drugi polovici 18. 
stoletja.
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Ta perspektiva bistveno spremeni vrstni red prvih treh držav one-
snaževalk. Kitajska pade s prvega na tretje mesto, saj je odgovor-
na za 12 % emisij, ZDA in EU pa se znajdeta na prvih dveh mestih, 
saj je vsaka od njiju odgovorna za približno 25 % skupnih svetovnih 
emisij.

Seveda je del razloga za tako velik delež emisij teh držav njihovo 
veliko število prebivalcev. Če pogledamo emisije na osebo na-
mesto na državo, vidimo, da so razvite države in države proizvajal-
ke nafte (na primer države Perzijskega zaliva) med največjimi one-
snaževalci z ogljikovim dioksidom. Nekatere presegajo trajnostno 
mejo dveh ton emisij ogljikovega dioksida na osebo na leto, ki jo 
oceani, prst in rastline lahko absorbirajo, s faktorjem od 5 do 15. 

Emisije ogljikovega dioksida iz vseh razvitih držav predstavljajo 
približno 75 % vseh človeških emisij ogljikovega dioksida od leta 
1750 dalje. Zato lahko rečemo, da so razvite države najbolj odgo-
vorne za trenutne podnebne spremembe.[15]

Države po količini ogljikovega dioksida na prebivalca v letu 2012.[16]
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3.2. Projekcije temperatur v 
prihodnosti

Klimatologi ne morejo izvajati resničnih obsežnih poskusov v ozra-
čju, saj bi bili zaradi ogromne velikosti Zemlje nemogoči, lahko bi 
imeli veliko negativnih vplivov na okolje in ljudi ter bi pogosto tra-
jali dlje kot človeško življenje. Na srečo pa lahko izvajajo poskuse 
s pomočjo zmogljivih računalnikov, ki simulirajo vse pomembne 
procese, ki vplivajo na podnebje (na primer sončno in toplotno 
sevanje, vetrovi, oceanski tokovi in procesi povezani z oblaki).[17]
 
Podnebni modeli pomagajo znanstvenikom bolje razumeti seda-
nje podnebje, pa tudi možne podnebne razmere v prihodnosti. 
Seveda se raziskovanje izvaja na podlagi predpostavk o prihod-
njem globalnem razvoju in zlasti na podlagi predvidenih emisij 
toplogrednih plinov izraženih v obliki več scenarijev emisij. Primer 
takšnega scenarija je tako imenovani »bussiness as usual« scena-
rij emisij, ki ne predvideva sprememb v načinu delovanja družbe, 
gospodarstva in proizvodnje električne energije in zato vodi do 
največjih emisij toplogrednih plinov in največjega porasta tempe-
rature.

3. Nivo: nadaljevalec
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3.3. Podnebne spremembe: od 
preteklosti do danes 
Spremembe v okolju v preteklosti so bile večinoma zgolj del na-
ravnih procesov. V zadnjih 2,5 milijona letih se je podnebje Zemlje 
pogosto spreminjalo – od izredno nizkih temperatur v ledenih do-
bah (v povprečju 5 °C hladnejših kot danes) do višjih temperatur v 
toplih obdobjih (podobnih kot danes). Te spremembe so posledi-
ca kombinacije različnih dejavnikov: sprememb energijskega toka 
Sonca, spreminjanja razdalje med Zemljo in Soncem, vulkanskih 
izbruhov in sprememb koncentracij toplogrednih plinov. Večine 
takšnih naravnih sprememb ne moremo zaznati, ker se dogajajo v 
obdobjih nekaj sto do tisoč let, človeško življenje pa v primerjavi 
s tem mine, kot bi trenil. Danes smo v enem izmed toplih obdobij 
med dvema ledenima dobama: zadnja se je končala pred približno 
12.000 leti, naslednja pa naj bi se začela v približno 50.000–70.000 
letih.[18,19]

Vendar pa trenutno hitro višanje temperature po vsem svetu in 
podobna rast koncentracije toplogrednih plinov nista naključje. Fi-
zikalno povezavo med obema trendoma so potrdile tako opazo-
valne kot računalniške študije podnebnih modelov. Po navedbah 
v poročilu Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC) 
je večina izmerjenega dviga povprečnih globalnih temperatur od 
sredine 20. stoletja dalje zelo verjetno posledica opaznega po-
rasta koncentracije antropogenih (= človeško ustvarjenih) toplo-
grednih plinov.[2] To pušča zelo malo prostora za dvom o vplivih 
človeka na podnebje. Dandanes ima človeška družba pomemben 
vpliv tako na podnebje kot na večino sestavnih delov okolja, ki 
nas obdaja. Zemlja se je od obdobja 1850–1880 segrela za prib-
ližno  1 °C. Ta vrednost se zdi majhna v primerjavi s temperaturnimi 
razlikami med ledenimi dobami in toplimi obdobji, med različnimi 
deli dneva, dnevi v letu ali različnimi geografskimi lokacijami. A v 
zadnjih 50 letih je bila stopnja segrevanja izjemno hitra v primerjavi 
s podnebnimi spremembami, ki jih je Zemlja prestala v preteklih 
milijonih let. Zdi se, da se bo ta trend v prihodnosti še pospešil, 
kar je še posebej zaskrbljujoče. Otroci, rojeni v letu 2020, lahko 
v primeru nadaljevanja sedanjih trendov v času svojega življenja 
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pričakujejo povišanje temperature za približno 2 °C. Tako hitro po-
višanje temperature se na Zemlji v zadnjih 65 milijonih let – od 
izumrtja dinozavrov dalje – še ni zgodilo.

3. Nivo: nadaljevalec

Spremembe globalnih temperatur od leta 1850 dalje.[20]
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Spremembe v povprečni svetovni temperaturi v preteklem milijonu 
let.[21]

3.4. Podnebne spremembe, človeške 
migracije in družbeni konflikti

Človeška vrsta (homo sapiens) obstaja približno 200.000 let, a za-
nimivo je, da se je civilizacija začela razvijati šele pred približno 
12.000 leti, in sicer s pojavom prvih stalnih naselbin in z začetki 
kmetijstva. Začetek človeške družbe tako sovpada z začetkom 
obdobja razmeroma stabilnega podnebja s temperaturnimi ni-
hanji, ki v svetovnem povprečju ne presegajo ±1 °C. Stalno pod-
nebje je tako očitno ključnega pomena za zanesljivo oskrbo s 
hrano. Spodaj prikazujemo nekaj primerov, kako so (regionalne) 
podnebne spremembe postavile na glavo razvoj družbe, kar bi 
nas moralo opozoriti na škodljivo zvišanje temperature za 3 °C ali 
več, do katerega bi lahko prišlo do konca stoletja.
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Rimski imperij, 300–500 pr. n. št. 
Neugodne podnebne spremembe so bile verjetno povod za ve-
like selitve narodov v začetku srednjeveškega obdobja, ki so pri-
vedle do propada Rimskega imperija in kasneje do preoblikovane 
etnične slike Evrope, to pa je vodilo do podobne etnične strukture 
prebivalstva, kot jo lahko opazujemo danes (kljub povsem dru-
gačnim političnim mejam).[22,23]

Srednja Amerika, 800–900 pr. n. št. 
Izredno napredna Majevska civilizacija, ki je prevladovala na ob-
močjih sedanje Mehike in njenih sosednjih držav,  je v 9. stoletju 
nenadoma propadla. Najverjetnejši dejavnik, ki je prispeval k pro-
padu, so bile ponavljajoče se hude suše po obsežnem krčenju 
gozdov.[22-24]

   Osrednje območje ZDA, 1930–1940
Dobri pogoji za kmetijstvo so bili tudi razlog, da so se priseljenci iz Evro-
pe ustalili na severnoameriških Velikih planjavah. Vendar pa je v tride-
setih letih vztrajna suša, ki je trajala približno 10 let, prizadela osrednje 
območje ZDA. To je povzročilo izsušitev zemlje, izsušila kar je privedlo 
do pogostih peščenih viharjev. Včasih so oblaki prahu in peska za-
temnili nebo in segali 
vse do mest vzhodne 
obale, kot sta New 
York in Washington. 
Ogromne peščene 
nevihte so zmanjše-
vale vidljivost na me-
ter ali manj. Ta pojav, 
imenovan ‘Prašna 
skleda’ (Dust Bowl), 
je prizadel površino 
približno 400.000 km2 
v osrednjih državah 
ZDA. To je povzročilo 
izseljevanje kmetov iz 
prizadetih držav v so-
sednje regije.[25]

3. Nivo: nadaljevalec
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3.5. Podnebne spremembe in zdravje

Ko ste razmišljali o pojmu ‘podnebne spremembe’, morda niste 
razmišljali o človekovem zdravju. Pa vendar sta naše počutje in 
zdravje močno povezana z okoljem, v katerem živimo, zlasti z zra-
kom, vodo in kakovostjo prsti.

Zato lahko pričakujemo, da bodo spremembe okolja vodile do 
spremembe zdravstvenega stanja ljudi. Podnebne spremembe 
lahko zmanjšajo blaginjo in zdravje s pogostejšimi pojavi smrto-
nosnih vremenskih dogodkov, kot so poplave, orkani ali ekstre-
mne suše.

Najbolj neposredno povezana in smrtonosna posledica segreva-
nja planeta je verjetno naraščajoča pogostost in dolžina vročinskih 
valov. Ekstremna vročina izrazito poveča število bolezni dihal, srca 
in ožilja ter z njimi povezanih smrtnih primerov, zlasti pri starejših 
in otrocih. Na primer – evropski vročinski val leta 2003 je povzročil 
več kot 20.000 smrtnih primerov v zahodnoevropskih državah, ki 
niso prilagojene oziroma navajene na vročino.[7] Če emisij toplo-
grednih plinov ne bomo bistveno in hitro zmanjšali, lahko v drugi 

Levo: zemljevid območij, ki jih je ‘Prašna skleda’ prizadela v obdobju 
1930–1940; desno: ogromen oblak prahu za tovornjakom v Koloradu 
v maju leta 1936.[26]
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polovici 21. stoletja pričakujemo približno 50-odstotni porast vro-
činskih valov v Evropi in Severni Ameriki.[2]  

3.6.  Se lahko živalske in 
rastlinske vrste prilagodijo?

Slika prikazuje največjo hitrost, s katero se lahko posamezna vrsta seli 
čez pokrajine, v primerjavi s predvideno hitrostjo podnebnih sprememb, 
izraženo s pomikom podnebnih pasov (npr. tropsko, kontinentalno 
podnebje ipd.) proti tečajema v številu kilometrov na desetletje.[6] 

3. Nivo: nadaljevalec

Seveda se drevo ne more premakniti nikamor, a z raznašanjem 
semen se lahko določene vrste dreves počasi razširijo na nova 
ozemlja. Zaradi segrevanja podnebja na primer pričakujemo, da 
se bo gozdna meja dvignila na višjo nadmorsko višino.

Ko se podnebje na določenem območju spreminja, se morajo 
vrste prilagoditi ali se preseliti tja, kjer so pogoji za življenje boljši. 
Nekatere vrste se lahko na lokacije z ugodnejšimi pogoji selijo 
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lažje kot druge. Vrste, ki se ne morejo dovolj hitro prilagoditi ali 
migrirati, so tako izpostavljene visokemu tveganju za izumrtje.

Že sredi stoletja bi lahko zaradi velikih sprememb podnebja števil-
ni ekosistemi postali močno obremenjeni, zlasti tisti, ki so striktno 
povezani z določenimi vrstami dreves ali drugih rastlin. Drevesa 
ne morejo migrirati dovolj hitro, da bi lahko sledila tempu podneb-
nih sprememb, če bomo nadaljevali s trenutnim trendom emisij 
toplogrednih plinov (ki vodijo do povišanja temperature za okoli 
3°C do konca stoletja). Dejansko bi bila drevesa ogrožena že v sve-
tu, ki je toplejše za 2 °C. Posledično so tudi nekatere živalske vrste, 
kot so glodavci, pod velikim pritiskom podnebnih sprememb, saj 
so tesno vezane na določeno vrsto drevesa ali vegetacije. Druge 
vrste, na primer večina žuželk ali hitro premikajočih se sesalcev, 
se hitreje prilagodijo spreminjajočemu podnebju.

Treeline rising
to higher
elevations
Gozdna meja
se dviguje



4.

NIVO: 

POZNAVALEC

4.1. Zunanji stroški in 
zapornikova dilema
V ekonomskem smislu so podnebne spremembe ena največjih 
tržnih nepopolnosti, kar smo jim bili priča.[27] Tržne nepopolnosti 
so opredeljene kot situacije, v katerih trg ne optimizira blaginje 
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družbe. To pomeni, da bi lahko bil teoretično vsaj nekdo na bolj-
šem, ne da bi bil zaradi tega kdo drug na slabšem. Razlog za to je, 
da stroški, povezani z emisijami toplogrednih plinov, niso vključeni 
v tržno ceno in jih zato ne krijejo tisti, ki so zanje odgovorni. Na-
mesto njih jih morajo pokrivati drugi, na primer države v razvoju in 
prihodnje generacije. Takšni stroški se imenujejo ‘zunanji stroški’, 
emisije toplogrednih plinov pa so tako imenovani negativni učinki 
oziroma ‘negativne eksternalije’. Drugi primeri negativnih zunanjih 
stroškov so:

1) Tovarna, ki onesnažuje okolje z nevarnimi snovmi in škoduje ras-
tlinam, živalim in ljudem.

2) Kadilec na avtobusni postaji, zaradi katerega drugi ljudje nehote 
vdihavajo dim.

3) Glasna zabava, ki sosedom preprečuje spanje.

V primerjavi s temi tremi primeri imajo emisije toplogrednih plinov 
veliko širši (prostorski in časovni) vpliv. Medtem ko so gospodar-
ske koristi dejavnosti, ki proizvajajo toplogredne pline, ponavadi 
lokalne in takojšnje, so z njimi povezani stroški globalni in dol-
goročni. Obratno so koristi zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
globalne in dolgoročne, stroški pa lokalni in takojšnji. Zato imajo 
države močno motivacijo za »šlepanje« (v smislu lastnega profita 
na račun znižanih emisij toplogrednih plinov v drugih državah, ne 
da bi same kaj spremenile).
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Najboljši izid za oba zapornika bi bil, če bi oba priznala krivdo, saj 
bi tako vsak od njiju v zaporu preživel le eno leto. Za posameznega 
zapornika pa bi, ne glede na odločitev drugega, zanikanje pred-
stavljalo boljšo opcijo, saj bi to zanj pomenilo manj let v zaporu. 

4. Nivo: poznavalec
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Položaj držav je podoben položaju zapornikov v zapornikovi dilemi 
iz teorije iger. V tem primeru je dvema zapornikoma, ki sta bila 
sostorilca kaznivega dejanja in se ne smeta pogovarjati med sabo, 
ponujena sledeča kupčija: lahko priznata, da sta sokriva kaznivega 
dejanja, ali pa to zanikata. Na podlagi njunih odločitev bosta obso-
jena na eno od naslednjih kazni:

• Če oba priznata krivdo, bo vsak od njiju preživel eno leto v 
zaporu.

• Če zapornik A prizna krivdo, B pa jo zanika, potem bo zapornik 
A v zaporu preživel tri leta, B pa bo izpuščen (in obratno).

• Če oba zapornika zanikata krivdo, bo vsak od njiju v zaporu 
preživel dve leti.

Kazni za zapornika so prikazane v spodnji matriki (spodnji levi kot 
za zapornika A, zgornji desni kot za zapornika B):



Primerjajmo na primer levi (prizna) in desni (ne prizna) stolpec za 
zapornika B: ne glede na odločitev zapornika A bi bilo zanikanje 
krivde zapornika B boljša odločitev zanj, enako velja za zapornika 
A. Zato bi racionalni (in sebični) zaporniki vedno zanikali krivdo in 
preživeli v zaporu dve leti, čeprav bi bil v primeru obojestranskega 
priznanja izid ugodnejši. 

Zdaj pa si predstavljajmo, da so zaporniki države, leta v zaporu 
pa njihovi stroški. Vsaka država se lahko odloči, ali želi vlagati 
v zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ali pa bo še naprej 
nadaljevala z onesnaževanjem. Za poenostavitev predpostavi-
mo, da sta na svetu samo dve državi, strošek zmanjšanja emi-
sij toplogrednih plinov za vsako državo so 3 krompirji (enota 
ni pomembna), strošek podnebnih sprememb pa 4 krompirji 
(medtem ko lahko vsaka država z zmanjšanjem emisij ta strošek 
razpolovi). V tem primeru stroškovna matrika izgleda takole:

Tako kot za zapornika bi tudi za obe državi najboljši izid prineslo 
sodelovanje, vlaganje v zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
in posledično izogib stroškom, ki so povezani s podnebnimi spre-
membami. To bi pomenilo, da bi skupaj porabili 6 krompirjev. Vse-
eno pa bi, neodvisno od odločitve druge države, posamična dr-
žava najbolj profitirala, če ne bi naredila ničesar (primerjajmo spet 
levi – zmanjša emisije – in desni – ne naredi ničesar – stolpec za B). 
To pomeni, da bi morali obe plačati stroške podnebnih sprememb 
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in skupaj porabiti 8 krompirjev. Čeprav gre za zelo poenostavljen 
primer, zapornikova dilema dobro razloži, zakaj je bilo doslej tako 
malo narejenega za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Za re-
šitev problema podnebnih sprememb in doseg najboljšega mo-
žnega izida za vse bi morale vse države med seboj sodelovati. 
Na srečo smejo v resničnem svetu – za razliko od zapornikov v 
zapornikovi dilemi – države med seboj komunicirati.

4.2. Zelo kratka zgodovina 
podnebnih pogajanj
Ker so podnebne spremembe globalni problem, ki ne spoštuje 
političnih meja, je za njegovo reševanje potrebno mednarodno 
sodelovanje. Z državami, ki zastopajo predvsem lastne (gospo-
darske) interese, pa to ni vedno enostavno.

1.) 1992, Združeni narodi
Leta 1990 Medvladni forum za podnebne spremembe (IPCC) 
objavi prvo podnebno poročilo, v katerem navaja, da so emisije 
toplogrednih plinov odgovorne za vsaj polovico opaženega se-
grevanja v 20. stoletju. Na Svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju 
leta 1992 v Riu de Janeiru to vodi k ustanovitvi političnega telesa 
v okviru Združenih narodov – Okvirne konvencije Združenih naro-
dov o spremembi podnebja (UNFCCC). Njegova vloga je dogo-
varjanje o stabilizaciji koncentracij toplogrednih plinov v ozračju 
na ravni, ki bi preprečila nevarne posledice.

4. Nivo: poznavalec
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2.) 1997, Kjoto
Vladni predstavniki se nato vsako leto sestajajo na tako imenovanih 
‘Konferencah pogodbenic’ (COP, “Conference of the Parties“). Leta 
1997 podpišejo Kjotski protokol, mednarodno pogodbo, ki bogate, 
industrializirane države zavezuje k zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov.
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3.) Vendar pa sledeča leta prinesejo veliko težav pri izvajanju Kjot-
skega protokola. Nekatere bogate države, predvsem ZDA, se ne 
strinjajo več glede zmanjšanja emisij, razen če bi to veljalo za vse 
države, vključno z državami v razvoju.

4.) Ta argument sta uporabljali predvsem Kitajska in Indija, državi 
v razvoju, ki sta sčasoma postali večji onesnaževalki z emisijami 
toplogrednih plinov kot ZDA ali EU.

4. Nivo: poznavalec
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5.) Kjotski protokol državam dopušča, da zmanjšajo del lastnih 
emisij izven svojih meja s cenejšimi naložbami v državah v razvo-
ju (tako imenovani ‘mehanizem čistega razvoja’). Vendar pa tudi 
države v razvoju nočejo zmanjšati emisij.

6.) Tako se Kjotski protokol žal ne izkaže za najbolj učinkovitega. 
Kljub ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov se te še na-
prej eksponentno povečujejo. Vse države priznavajo, da je treba 
za zaščito podnebja storiti več, vendar nobena noče konkretno 
ukrepati.

7.) 2015, Pariz
18 let po Kjotskem protokolu države končno dosežejo sporazum 
na 21. Konferenci pogodbenic (COP) v Parizu. Zavežejo se, da bodo 
zvišanje globalne povprečne temperature obdržale pod 2 °C v 
primerjavi s predindustrijskimi temperaturami in si prizadevale, da 
dvig omejijo na 1,5 °C, kar bi znatno zmanjšalo tveganja zaradi pod-
nebnih sprememb. T. i. Pariški sporazum podpišejo vse države član-
ice Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja 
(UNFCCC).[28]
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8.) Svet do 2020
V vmesnem času je razvoj podnebnih ukrepov raznolik. Evropska 
unija je sprejela evropski zeleni dogovor, usmerjen v doseganje 
trajnostnega evropskega gospodarstva in spreminjanje okoljskih 
in podnebnih izzivov v priložnosti. Združene države Amerike so 
pod vlado Donalda Trumpa, ki aktivno zavrača okoljske in pod-
nebne omejitve, odstopile od Pariškega sporazuma. Toda v letu 
2020 je novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden obljubil bolj ak-
tivno vlogo ZDA pri zasledovanju ambicioznih podnebnih ciljev. 
Kitajska je istočasno obljubila ambiciozno podnebno strategijo, na 
podlagi katere naj bi dosegla ogljično nevtralnost do leta 2060.

Švedska najstnica Greta Thunberg je v letu 2018 začela s ‘šolsko 
stavko za podnebje’. Ta je zrastla v močno gibanje Petki za priho-
dnost (FFF), ki je pomagalo postaviti podnebje v ospredje pozor-
nosti javnosti in medijev. 

Kljub temu da ga je v 2020 zasenčila pandemija COVID-19, novo 
podnebno gibanje skupaj z nedavnimi ambicioznimi političnimi 
podnebnimi zavezami daje upanje, da se lahko svet s kolektiv-
nimi ukrepi izogne najhujšim posledicam podnebnih sprememb.

4. Nivo: poznavalec
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9.) Kam gremo?
Ali lahko ocenimo, kakšna bo temperatura leta 2100 ob upošte-
vanju trenutnih trendov emisij toplogrednih plinov in do zdaj spre-
jetih političnih zavez? Da, lahko. S pomočjo sedanjih podnebnih 
modelov pridemo do vrednosti segrevanja 2,9 °C (z razponom 
negotovosti med 2,1 °C in 3,9 °C). Vrednost je tako veliko višja od 
segrevanja za 1,5–2 °C, ki je bilo predvideno v Pariškem podneb-
nem sporazumu. 
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Povprečno dvigovanje globalne temperature do leta 2100.[29]
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4.3. Obnovljivi viri
Brez pomoči fosilnih goriv človeštvo ne bi nikoli doseglo takšnega 
razvoja in premika iz kmetijske družbe v industrializiran in v končni 
fazi v sedanji digitaliziran svet. Veliko povpraševanje po fosilnih 
gorivih je odgovorno za največji del sedanjih podnebnih spre-
memb ter širše okoljske in zdravstvene težave. Podjetja z največ-
jimi globalnimi emisijami CO2 v zgodovini so naftne korporacije.

Vodilnih deset podjetij, ki so v lasti vlagateljev ali države, in njim 
pripisane emisije CO2 in CH4.[30]
      
Medtem ko je delež fosilnih goriv v proizvodnji energije v zadnjih 
desetletjih ostal nespremenjen in znaša približno 80 %, smo se 
trenutno znašli pred enim od glavnih premikov v proizvodnji ener-
gije po vsem svetu. Ali bodo obnovljivi viri energije lahko poganjali 
prihodnji svet? 

4. Nivo: poznavalec
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4.3.1. Vodna energija (hidroenergija)
Hidroenergija je edini »tradicionalni« obnovljivi vir energije, ki se 
za proizvodnjo električne energije uporablja že od zgodnjih začet-
kov oskrbe z električno energijo v 19. stoletju. Njen delež v proi-
zvodnji elektrike je stalen in znaša približno 15–20 %. Hidroenergija 
je tudi eden najcenejših energetskih virov.[32] Vendar pa je ta 
vir možno koristiti le v regijah, bogatih z vodo: vodna elektrarna 
(hidroelektrarna) je načeloma povezana z umetnim jezerom, ki 
pokriva veliko površino. Zato potencial hidroelektrarne ne more 
naraščati v nedogled in je v nekaterih razvitih državah skoraj že 
dosegel maksimalne vrednosti. Poleg tega so akumulacijska jeze-
ra znaten vir metana, močnega toplogrednega plina, ki povečuje 
vpliv hidroelektrarn na podnebje.[33,34] 
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Ko je elektrarna na obnovljive vire enkrat nameščena, energijo 
proizvaja brezplačno (z izjemo potrebnega vzdrževanja). Sonce, 
veter in reke nam ne pošiljajo računov.

Skupni stroški tehnologij, ki temeljijo na obnovljivih virih energije so 
postali konkurenčni fosilnim gorivom.[31] 



Če povzamemo: čeprav obstaja še veliko potenciala za nove hi-
droelektrarne, to verjetno ni vir, ki bi lahko vodil do energetske 
transformacije oskrbe z električno energijo.

4.3.2. Veter 
Vetrna energija hitro povečuje svoj delež proizvodnje električne 
energije v delih sveta z dovolj močnimi in stalnimi vetrovi. Te regije 
najpogosteje najdemo ob obalah ali celo na morju blizu obal z 
ugodnejšimi vetrovnimi razmerami.

Zlasti severni Atlantik, njegove obale in sosednja morja so izkazali 
zmožnost ustvariti velik delež proizvodnje vetrne energije. Nove 
tehnologije in naložbe so znatno znižale ceno tovrstne proizvo-
dnje. Na primer: stroški vetrne energije na morju v Združenem 
kraljestvu so se v samo dveh letih prepolovili, zaradi česar je ta 
postala cenejši energetski vir kot večina neobnovljivih virov.[35]

V nedavni študiji so izpostavili, da bi severnoatlantske vetrne elek-
trarne lahko zagotovile elektriko za vso Evropo – tudi v primeru 
šibkih vetrov – medtem ko bi letna vetrna energija v severnem 
Atlantiku lahko zadoščala za pogon sveta.[36]

4.3.3. Sončna energija 
Sončna oz. fotovoltaična energija je na poti k temu, da postane naj-
cenejši vir nove električne energije v mnogih delih sveta.[37] Son-
ce je vir življenja in gonilna sila našega podnebja. Ali lahko postane 
tudi gonilo naše civilizacije? Stave so visoke. Stroški  fotovoltaične 
energije so se v samo šestih letih zmanjšali za trikrat in postali 
konkurenčni fosilnim gorivom glede na stroške proizvodnje. Tako 
sončna kot vetrna energija sta po namestitvi popolnoma ogljično 
nevtralni in tudi če upoštevamo celoten proizvodni cikel, imata 10 
do 100-krat manjši ogljični odtis kot fosilna goriva.[38]

Zanimivo je, da bi območje velikosti 500 x 500 km (podobno ve-
likosti Združenega kraljestva) z 20-odstotno učinkovitostjo lahko 

4. Nivo: poznavalec
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proizvedlo dovolj energije, da bi bile zadoščene potrebe celot-
nega sveta po električni energiji. Čeprav ta ideja seveda (še) ni 
tehnično izvedljiva, ponazarja fascinanten potencial proizvodnje 
sončne energije. Poleg tega lahko fotovoltaika decentralizira trg 
električne energije in tako vsak lastnik hiše postane v veliki meri 
energetsko neodvisen. Dobra možnost, kajne?

Dnevni delež vetra v proizvodnji elektrike v Nemčiji. Delež lahko v 
nekaj urah naraste do 50 % in pade na 5 %.[39]
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4.3.4.  Pozor – električno omrežje

Predstavljajte si sončen, zelo vetroven dan v Nemčiji, kjer je delež 
tako vetrne kot sončne energije eden največjih v Evropi. Oskrba z 
energijo dosega najvišjo raven, ki presega povpraševanje po ener-
giji v Nemčiji. Nemško elektroenergetsko omrežje se mora zato – 
vsaj za nekaj ur – spoprijeti s preveliko zalogo energije, kar ceno 
spusti proti ničli ali celo pod njo. Za porabo električne energije 
bi bili plačani! Po drugi strani pa bi nasprotna situacija – npr. zelo 
miren zimski dan – povzročila velik primanjkljaj v oskrbi z energijo.
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Visok delež obnovljivih virov zato upravljavcem omrežij prinaša 
nove izzive. Elektroenergetsko omrežje je treba prilagoditi, da 
vzdrži velika nihanja v oskrbi z električno energijo in prenese ele-
ktrično energijo tja, kjer je potrebna. A na vidiku so tudi takojšnje 
rešitve: v primerih velike zaloge energije bi lahko energijo porabili 
za črpanje vode v višje ležeče rezervoarje. Obratno pa bi načrpana 
voda lahko zagotovila hidroenergijo za zapolnitev energetske vr-
zeli v primerih nezadostne proizvodnje vetrne in sončne energije

Razviti svet ima še nekaj lahko dosegljivih možnosti: še vedno 
obstajajo veliki potenciali za zmanjšanje porabe energije! Na pri-
mer – boljšo izolacijo hiš in implementacijo pametnejših hladilnih 
sistemov je mogoče doseči brez velikih naložb v obnovljive vire 
energije.
 
In da ne pozabimo ... Najcenejša energija je tista, ki 
je ne porabimo!

V proizvodnji energije iz obnovljivih virov sta zlasti vetrna in sončna 
energija – za razliko od fosilnih goriv – precej nestabilna energet-
ska vira.

Dogaja se tudi hitra elektrifikacija sektorja mobilnosti, kar bi lahko 
še povečalo povpraševanje po električni energiji, po drugi stra-
ni pa znižalo ravni onesnaženosti zraka. Sprememba je možna, a 
moramo nujno ukrepati na vseh ravneh, da jo dosežemo dovolj 
hitro!

Tomaz
.
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4.4. In če se izkaže, da podnebne 
spremembe niso tako slabe, kot 
predvidevajo?
Kaj pa, če se izkaže, da številne podnebne napovedi pretirava-
jo glede škodljivih vplivov podnebnih sprememb, ki jih povzroča 
človek? Kakšne posledice bi imelo to za nas? Bi morali priti do 
bistveno drugačnih zaključkov glede ukrepov? Ne, glavni sklepi o 
potrebnih usmeritvah družbe bi ostali enaki, ker:

1. V današnjem svetu, odvisnem od fosilnih goriv, imajo države z 
velikimi zalogami nafte in zemeljskega plina velik vpliv na global-
no politiko. Samo od njihovih interesov je odvisno, koliko svojih 
virov izvozijo in po kakšni ceni. V tovrstnem svetu se posamezne 
države ne morejo zanašati samo na lastne vire, temveč so pogosto 
v celoti odvisne od srečnih lastnikov naftnih in plinskih korporacij, 
kar bi ob neomejenem nadaljevanju porabe fosilnih goriv velja-
lo še naprej. Nasprotno pa bi povečanje lokalnih obnovljivih virov 
energije zagotovilo večjo neodvisnost držav od pritiskov velikih 
proizvajalcev nafte in plina in tako ne bi bile več odvisne od ne-
stabilnih cen nafte, temveč bi imele bolj neodvisen trg električne 
energije.

2. Izgorevanje fosilnih goriv, zlasti premoga, ne predstavlja nevar-
nosti samo za podnebje, temveč tudi za zdravje prebivalcev in 
ekosistemov v bližini elektrarn. V državah z manj strogimi okoljski-
mi predpisi imamo žal še vedno težave, podobne tistim, s katerimi 
sta se sredi 20. stoletja srečevali Evropa in Severna Amerika (na 
primer smog).



Strip Joela Petta za USA Today, 2009.[40]

4. Nivo: poznavalec
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5.

SKLEPI

5.1. Veter sprememb
 
V enem stoletju je naša družba naredila velikanske korake – od 
kočij do letal, od prvih motornih vozil do mednarodne vesoljske 
postaje. Premagali smo številne nevarne bolezni, podvojili priča-
kovano življenjsko dobo in početverili prebivalstvo. Hkrati smo 
tudi porabo energije povečali za več kot desetkrat. Prav tako so se 
povečale emisije toplogrednih plinov, tesno povezane s svetovno 
gospodarsko rastjo. Gospodarske krize so občasno upočasnile 
naraščanje emisij, vendar ga nikoli niso ustavile.
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Vendar se zdi, da se ta trend že več kot desetletje obrača, saj je 
bila prej gospodarska rast približno dvakrat hitrejša od povečanja 
emisij ogljikovega dioksida. V obdobju med letoma 2014 in 2016 
pa so emisije ogljikovega dioksida kljub nadaljnji gospodarski ras-
ti ostale celo nespremenjene. Zdi se, da sta gospodarska rast in 
emisije ogljikovega dioksida prvič ločeni.[41,42] Spomladi 2020 pa 
se so po globalnem izbruhu pandemije COVID-19 in posledičnih 
ukrepih zapiranja, ki so jih sprejele številne vlade, začeli dogajati 
zanimivi pojavi. Globalne emisije CO2 so se v 2020 v povprečju 
zmanjšale za 7 % v primerjavi z letom 2019.[43] Možno je torej, da 
je svet že prešel vrh izpustov toplogrednih plinov, še posebej, če 
se bo v ekonomsko okrevanje po koncu pandemije vključilo nače-
la trajnostnega razvoja. Na tak način bi lahko preprečili globalno 
segrevanje za več kot 2 °C, v skladu s podnebnimi cilji iz Pariškega 
sporazuma.[44]
 
Poleg tega smo – čeprav se je pred približno desetletjem cena 
električne energije iz obnovljivih virov v primerjavi s tradicional-
nimi viri, kot sta premog ali nafta, zdela pretirano visoka – našli 
inovativne načine, kako obnovljive vire danes narediti ekonomsko 
konkurenčne tradicionalnim virom energije z visokimi izpusti to-
plogrednih plinov in to z le malo politične pomoči. 
 
Prihodnost je tu. Kmalu družbe ne bodo več poganjala neobno-
vljiva fosilna goriva, ampak bo delovala s pomočjo obnovljive 
energije! Toda – kako kmalu je kmalu? Ali bo to dovolj kmalu, da 
se preprečijo škodljive spremembe za ljudi in ekosisteme? Verje-
tno ne. No, vsaj brez vaše in naše pomoči ne. Ne moremo samo 
čakati, da spremembe pridejo same od sebe ali s strani politike 
in ne moremo zanikati, da je problem neizbežen in kompleksen. 
Preoblikovati moramo način oskrbovanja naše družbe z energijo, 
a to ni dovolj. Del ogromnega vpliva in moči podjetij, ki upravljajo 
s fosilnimi gorivi, moramo prerazporediti med ljudi. Oblikovalce 
politik moramo prepričati o resnosti problema. In tu potrebujemo 
vašo pomoč, pri čemer zgolj kritiziranje ali celo predlaganje spre-
memb ne bo dovolj. Potrebno je aktivno ukrepanje!
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5.2. Kaj lahko naredim?

5.2.1. Varčujte
Čeprav so podnebne spremembe globalni problem, lahko vsi 
prispevamo k njegovemu reševanju (ali pa ga vsaj zmanjšamo) z 
zmanjšanjem lastnih emisij toplogrednih plinov. To ne pomeni, da 
moramo živeti v jamah in vsak dan jesti surov krompir. Tudi majhne 
spremembe v našem načinu življenja, brez velikih odrekanj, imajo 
lahko velik vpliv. Hkrati lahko celo prihranimo nekaj denarja.
  1. Reciklirajte! Pri recikliranju aluminija za proizvodnjo novega se 
porabi 20-krat manj energije kot pri običajni proizvodnji aluminija. 
Recikliranje papirja pa naj bi zmanjšalo porabo energije za približ-
no 60 % v primerjavi s proizvodnjo novega papirja.[45]

5. Sklepi
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Zgolj opazovanje problema ni dovolj.



Naše povpraševanje po govedini povzroča vzrejo večjega števila krav, 
kar pa povečuje količine metana (CH4  ) zaradi njihovega prdenja.[48,49]

  2. Oblecite se topleje in znižajte raven ogrevanja (ali hlajenja) v 
stanovanju za 1 °C.
  3. Približno 20 % emisij CO2 v EU prihaja iz cestnega prometa. Z 
javnim prevozom, kolesom ali hojo lahko prihranite CO2, denar in 
živce. 
  4. Poskusite se izogniti letenju z letalom, kadar je to mogoče. 
Razmislite o drugih možnostih javnega prevoza (vlaki, avtobusi, 
souporaba avtomobilov, aktivna mobilnost) za razdalje, manjše od 
1000 km. Upoštevajte, da lahko že zgolj en »tropski« dopust na 
leto celo podvoji vaš letni odtis CO2.
  5. Ugasnite luči, kadar jih ne potrebujete. Gospodinjstva predsta-
vljajo 30 % porabe električne energije v EU, zato lahko delni prihra-
nek le-te precej vpliva na skupno porabo električne energije.
  6. Kupujte lokalno in sezonsko hrano in na ta način prihranite emi-
sije, povezane s prevozom na dolge razdalje in hlajenjem hrane, 
ki je zrasla daleč stran. Na ta način boste tudi neposredno podprli 
kmete iz vaše regije.
  7. Jejte manj mesa, zlasti rdečega, in drugih živalskih izdelkov. 
Živalski proizvodi zahtevajo nekajkrat več virov (voda, zemlja) kot 
rastlinski proizvodi in imajo bistveno večji ogljični odtis.[46] Po-
leg tega krave izpuščajo tudi velike količine metana, ki je močan 
toplogredni plin. Če začnete le z zmanjšanjem porabe rdečega 
mesa (govedina, jagnjetina), lahko že to občutno zmanjša vaš 
osebni ekološki odtis.[47] 
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  8. Pri nakupu nove električne naprave se odločite za energetsko 
učinkovito. Najdete jih zlahka – označene so z znakom »A+« ali 
celo »A++«. To je dobro sprejet energetski standard, ki dokazuje 
energetsko učinkovitost naprave.   
  9. Segrevanje in vrenje vode porabi veliko energije. Na primer, 
ogrevanje vode od 20 °C do 100 °C porabi enako količino energije 
kot dvigovanje te vode z gladine morja na 34 km nadmorske viši-
ne (kar je skoraj štirikratnik višine Mount Everesta!). Segrejte samo 
količino vode, ki jo resnično potrebujete. Ko ogrevate vodo, pa na 
ponev položite pokrov ali – še bolje – uporabite električni grelnik 
za vodo.
  10. Pri tuširanju (če ni predolgo ;)☺) se porabi veliko manj tople vode 
kot pri kopanju.
 11. Najprej izdelki »iz druge roke« (ang. second hand). Namesto 
da kupujete novo pohištvo, električne naprave, oblačila itd., ki za 
proizvodnjo potrebujejo energijo, lahko visokokakovostne izdelke 
kupite na trgu rabljenih izdelkov (v »second hand« trgovinah). Prav 
tako ne zavrzite določenega izdelka, če ga ne potrebujete več. 
Morda bi ga želel imeti kdo drug.
 12. Preden kupite nekaj novega, premislite, ali to 
res potrebujete. Če je odgovor nikalen, preprosto ne 
kupujte. Če je odgovor pritrdilen, pa se zavedajte, da 
obstaja veliko različnih izdelkov, ki izgledajo/delujejo 
skoraj enako. Poskusite kupiti izdelek, ki je okolju naj-
bolj prijazen, na primer tistega z evropskim okoljskim 
logotipom ali oznako FSC (Forest Stewardship Coun-
cil).
 13. Ko pozimi zračite in je ogrevalni sistem vklopljen, 
ne puščajte predolgo odprtih oken. Raje popolnoma odprite okna 
za kratek čas, namesto da bi jih dlje časa pustili delno odprta.

  14. Kupite energetsko učinkovite žarnice, ki imajo daljšo življenj-
sko dobo in porabijo približno 5-krat manj električne energije v 
primerjavi s standardnimi.
  15. Električnih naprav ne puščajte v stanju pripravljenosti, temveč 
jih popolnoma izklopite. Če bi se vsi prebivalci EU odločili, da ne 
bodo imeli nobene naprave v stanju pripravljenosti, bi to prihranilo 
približno 10 % celotne porabe električne energije v stanovanjih.[50] 
 

5. Sklepi
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 16. Posadite drevo na svojem vrtu, v 
svoji soseski, v šoli. Drevo lahko v svo-
ji življenjski dobi skladišči več kot eno 
tono CO2 (kar je približno ena osmina 
letnih emisij CO2 povprečnega prebi-
valca Evropske unije).
 17. Pri nakupu novega avtomobila upo-
števajte njegovo energetsko učinko-
vitost. S tem ne boste le prihranili ve-
like vsote denarja, ampak tudi znatno 
zmanjšali vaše osebne emisije CO2.
  18. Če imate možnost, na streho svo-
jega doma namestite sončne panele ali 
toplotne kolektorje. Na ta način lahko 
neposredno prispevate k sistemu obnovljive energije.

5.2.2. Informirajte (se)
Izobraževanje je gonilo napredka. Če so ljudje bolje informirani 
in ozaveščeni o globalnem segrevanju, je bolj verjetno, da bodo 
ukrepali proti njemu – zmanjšali lastne emisije CO2, se zavzemali 
za strožje okoljske standarde, načrtovali strategije z nizkimi emisi-
jami itd. Podpora ljudi je ključnega pomena za prehod na ogljično 
nevtralno gospodarstvo. 

Izobraževanje se ne dogaja samo v učilnicah, ampak se lahko zgo-
di povsod. Vi kot prijatelj, sošolec, sestra ali brat, hči ali sin lahko 
informirate in ozaveščate ljudi okoli sebe. Tu je nekaj primerov, kaj 
lahko storite:
   1. Sami bodite informirani, da boste lahko ovrgli lažne argumente 
in odgovarjali na vprašanja o trenutno zelo pomembni in pogos-
to obravnavani temi podnebnih sprememb (glejte tudi naslednje 
poglavje – Miti o podnebnih spremembah).  
  2. Informirajte sebe in druge o tem, kam gre vaš/njihov denar. 
Ugotovite, ali vaša banka, pokojninski sklad in ponudniki izdel-
kov in storitev, ki jih plačujete, vlagajo v umazana fosilna goriva. 
Vi in vaša denarna poraba ste del velike sestavljanke in celo vaše 
majhne finančne odločitve lahko naredijo razliko in pomagajo pri 
globalnih naporih za umik financiranja fosilnih goriv.[51]
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  3. Informirajte sebe in druge 
o podnebnih strategijah vaših 
izvoljenih lokalnih in državnih 
politikov. Izvolitev odgovornih 
političnih strank in kandidatov 
predstavlja veliko prednost pri 
podnebnih ukrepih in okoljski 
trajnosti.
  4. Informirajte sebe in druge o 
tem, od kod prihaja vaša elek-
trika in koliko odstotkov priha-
ja iz obnovljivih virov energije. 
Ugotovite, kakšen je potencial 
vaše države in območja, da 
uskladite stabilno energijsko 
oskrbo z največjim možnim 
deležem obnovljive energije.
  5. Zavzemajte se za učinkovi-
tejše podnebne spremembe 
in energetsko politiko s po-
zitivnim učinkom na okolje in 
družbo. 
 6. Organizirajte kampanje in 
okrogle mize ter povabite stro-
kovnjake k razpravi o pojavu 
podnebnih sprememb. 
  7. Ozaveščajte ljudi (zlasti mlado generacijo) o negativnih učinkih 
podnebnih sprememb in o tem, kako lahko ukrepamo proti njim.

Nazadnje je izobraževalni pripomoček tudi publikacija, ki jo imate 
v rokah, verjeli ali ne! Ko jo boste preleteli in končali z uporabo, jo 
delite s prijatelji, namesto da jo zavržete. Ali pa jo pustite na jav-
nem mestu, kjer jo bo lahko še kdo drug pregledal med čakanjem 
na avtobus, zobozdravnika ali prijatelja.

5. Sklepi
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5.3. Miti o podnebnih spremembah

V življenju je zdravo biti skeptičen, vsaj dokler skepticizem temelji 
na uveljavljenih dejstvih in dobro utemeljenih argumentih in ne na 
sledenju prikritemu namenu (na primer, če se ne želimo počutiti 
slabo zaradi letenja v London za konec tedna). Na žalost je v kon-
tekstu podnebnih sprememb pogosto ravno obratno – ljudje se 
oklepajo lažnih argumentov, ki jih prepričujejo, da niso odgovorni 
in da je vse v redu. Tu je nekaj priljubljenih primerov takšnih mitov o 
podnebnih spremembah in uravnoteženih odzivov nanje (povzeto 
po spletni strani skepticalscience.com). 

 - Podnebje se je spreminjalo že v preteklosti.
To drži in iz preteklosti vemo, da je bila večina hitrih podnebnih 
sprememb povezana s spremembami emisij toplogrednih plinov 
– tako kot danes – in da so bile pogosto zelo uničujoče za življenje 
na Zemlji. Človeške emisije dandanes naraščajo veliko hitreje, kot 
so naravne emisije med katerimi koli preteklimi hitrimi podnebni-
mi spremembami, in bodo verjetno imele posledice brez primere.



64

5. Sklepi

 - Krivo je Sonce.
Res je, da je Sonce pomembno gonilo Zemljinega podnebja. 
Vendar se v zadnjih približno 35 letih Sončeva energija zmanjšuje, 
medtem ko se Zemlja segreva. To pomeni, da Sonce ne more biti 
glavni vzrok za sedanje segrevanje na Zemlji.

 - Globalno segrevanje ni slabo.
Negativni vplivi – dviganje morske gladine, taljenje ledenikov (kar 
ogroža oskrbo z vodo milijonov ljudi), propadajoči ekosistemi, bolj 
ekstremno vreme, še hujše onesnaženje zraka itd. – daleč prese-
gajo kakršne koli pozitivne učinke, ki bi jih lahko imelo globalno 
segrevanje.

 - Ni soglasja.
97 % vseh podnebnih strokovnjakov se strinja, da smo ljudje vzrok 
za sedanje globalno segrevanje. Predstavljajte si, da se posvetu-
jete s petimi različnimi zdravniki in štirje (torej 80 %) trdijo, da ste 
bolni in da morate nujno na operacijo, medtem ko eden pravi, da 
je vse v redu in vam ni treba storiti ničesar. Bi šli na operacijo ali ne?

 - Podnebje se ohlaja.
Čeprav je res, da se je globalno segrevanje med letoma 1998 in 
2012 upočasnilo, so številne študije to nenavadno obdobje pripi-
sale naravnim nihanjem oziroma naravni spremenljivosti.[52] Ven-
dar pa se segrevanje v zadnjih letih spet nadaljuje. Leto 2016 je 
bilo najtoplejše od začetka meritev temperature (okoli leta 1880), 
z 1,02 °C nad povprečjem obdobja 1951–1980.[53] To je bilo tretje 
leto zapored, ko je bil postavljen nov rekord v globalnem tempe-
raturnem povprečju. Leto 2020 bo verjetno izenačeno z 2016 kot 
najtoplejše zabeleženo leto.[54]

 - Podnebni modeli so nezanesljivi.
Podnebni modeli se razlikujejo od vremenskih – ne napovedujejo 
posameznih dogodkov, temveč dolgoročne trende. Za določene 
dni lahko zato znatno precenijo ali podcenijo temperaturo, dol-
goročno pa ta notranja spremenljivost doseže neko povprečje. 
Modeli uspešno reproducirajo temperaturne trende, opažene 
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v 20. stoletju. To pomeni, da zajemajo fizikalne mehanizme, po-
membne za dolgoročne trende, in so zanesljivo orodje za predvi-
devanje podnebnih razmer v prihodnosti.

 - Evidentiranje temperatur ni zanesljivo.
Po vsem svetu je približno 30.000 postaj za merjenje površinske 
temperature. 7.000 teh postaj ima dolgotrajne evidence in vse ka-
žejo jasen trend segrevanja.

 - Vodna para je najmočnejši toplogredni plin.
To drži, vendar ne vpliva na vlogo ostalih toplogrednih plinov, prej 
obratno: ob globalnem segrevanju (zaradi drugih toplogrednih 
plinov) lahko zrak sprejme vedno več vodne pare, kar ogrevanje 
še dodatno poveča. Tako drugi toplogredni plini vodno paro spre-
menijo v še močnejši toplogredni plin. 

 - CO2 in temperatura nista medsebojno povezana.
Kratkoročna podnebna spremenljivost lahko kljub naraščajočim 
emisijam CO2 vodi v obdobja ohladitve (kot je bilo opaženo na 
primer v letih 2002–2008). Vseeno pa obstaja jasna dolgoročna 
povezava med koncentracijo CO2 in globalno povprečno tempe-
raturo.

H
2O

Vodna para (H2O)
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 - Človeške emisije CO2 so le majcen del vseh emisij 
CO2.

Naravni viri CO2 so uravnoteženi z naravnimi ponori CO2. Kljub 
temu da človeške emisije predstavljajo le približno 4 % celotnih 
emisij, porušijo naravno ravnovesje in dodajo kapljo čez rob. So vir 
dodatnih 35 % CO2, ki se je v atmosferi nabiral od predindustrijskih 
časov (koncentracija CO2 se je povečala z 270 na 400 ppm).

Viri in ponori ogljikovega dioksida na leto v giga tonah (Gt).[2]

 - Ledeniki se širijo.
Mogoče nekateri, ampak večina ledenikov (okoli 90 %) se tali. To 
predstavlja resne težave mnogim državam, ki se za oskrbo z vodo 
zanašajo na ledenike, in prispeva k dvigu morske gladine.
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- Danes je bilo zelo mrzlo, kje so podnebne spre-
membe?
Vremenskih dogodkov ne smemo zamenjevati z dolgoročni-
mi podnebnimi trendi. Hladni dnevi, meseci ali celo leta so del 
naravne spremenljivosti in nimajo nič skupnega z dolgoročnim 
trendom, ki kaže naraščajoče globalne temperature. To je podob-
no, kot če bi na podlagi višine posameznih valov morja poskušali 
ugotoviti, ali gladina narašča ali pada. Valovi prikrivajo počasno 
spremembo plime in oseke, kot lahko tudi vreme prikriva počasno 
spremembo podnebja. 

 - CO2 ni na rekordni ravni.
Res je, koncentracije CO2 so bile do približno 3 milijonov let nazaj 
pogosto višje kot danes, globalne temperature pa so bile kljub 
temu včasih nižje (na primer pred približno 450 milijoni let, ko je 
nastopila kratka ledena doba, čeprav so bile ravni CO2 visoke, ver-
jetno nad 2000 ppm). Kako je to mogoče? Pomembno je upošte-
vati vse dejavnike, ki določajo globalno temperaturo. Poleg ravni 
toplogrednih plinov je to tudi raven sončnega sevanja. Takrat je 
bilo Sonce za 4 % manj močno kot danes. To dvigne prag kon-
centracije CO2 za poledenitev na 3000 ppm, kar pomeni, da je v 
primeru padca koncentracije CO2 pod 3000 ppm možen nastop 
ledene dobe.

 - To je naravni cikel.
Podnebne spremembe so rezultat sprememb v energetskem 
ravnovesju Zemlje. To se ne zgodi samo po sebi, temveč zahte-
va zunanje sile, kot so spremembe Sončeve aktivnosti, vulkanski 
izbruhi ali atmosferski toplogredni plini. Razen človeških emisij to-
plogrednih plinov ni drugih znanih sil, ki bi lahko pojasnile vzrok 
globalnega segrevanja v zadnjih 100 letih.
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 - Znanstveniki ne morejo predvideti vremena.
Vreme in podnebje se razlikujeta. Vreme je kaotično in ga je zato 
težko napovedati za več kot 10 dni vnaprej. Podnebje pa opisuje 
povprečno vreme v nekem dolgem obdobju, kar odstrani vremen-
sko spremenljivost (na primer vremenski cikloni, deževja, suše itd.) 
in omogoča zanesljive dolgoročne projekcije. To je kot metanje 
kovancev – težko je predvideti, ali bo pri določenem kovancu pad-
la cifra ali mož, vendar je na zelo velikem številu vrženih kovancev 
mogoče oceniti povprečno število padlih cifer in mož.

 - CO2 je dober za rastline.
Drži, da rastline potrebujejo CO2 za fotosintezo in s tem za svojo 
rast. V tem smislu bi bilo njegovo povečanje koristno. A za rast 
potrebujejo tudi druge elemente, na primer vodo. Zaradi global-
nega segrevanja se povečuje pogostost hudih suš, kar zmanjšuje 
oskrbo rastlin z vodo.[1,2] Tako skupen učinek povečanja emisij 
CO2 na rastline morda sploh ne bo pozitiven.

 - Število severnih medvedov narašča.
Po omejitvi lova na severne medvede leta 1973 se je njihovo šte-
vilo začasno povečalo. Vendar se danes populacija severnih med-
vedov v povprečju zmanjšuje in vrsti grozi izumrtje. Vzrok za to je, 
da so severni medvedi odvisni od morskega ledu, ki jim omogoča 
lažje prehranjevanje (npr. lov na tjulnje) in je pomemben tudi pri 
nekaterih ostalih vidikih njihovega preživetja. Taljenje arktičnega 
morskega ledu jim tako zmanjšuje možnosti za lov in kopičenje 
maščobnih zalog. Poleg tega morajo zaradi krčenja in fragmenta-
cije morskega ledu preplavati daljše razdalje. Manj je tudi tjulnjev, 
ki so glavni vir hrane severnih medvedov.
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Slovar kratic
CO2 = ogljikov dioksid
CH4 = metan
IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change (slo. Med-
vladni forum za podnebne spremembe) – organ Združenih naro-
dov, katerega cilj je izbor in objava najnovejših poročil o podnebju
UNFCCC =  United Nation Framework Convention on Climate Change 
(slo. Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja)
COP = Conference of the Parties (slo. Konferenca pogodbenic)
ppm = parts per million (slo. število delcev na milijon) – merska 
enota za delež določenega plina v atmosferi
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