


Sprememba kulture in okolje

3 velike spremembe
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Sprememba kulture in okolje

3 velike spremembe

• Kmetijska 
revolucija
– Pred 10 tisoč leti

• Industrijska 
revolucija
– Pred 150 leti

• Informacijska in 
globalizacijska
revolucija
– Pred 50 leti
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Sprememba življenjskega sloga
večji problem kot naraščanje prebivalstva



Naraščanje in neenakost

prebivalstva

Ekosistemske 

izgube

Podnebne

spremembe

Presenečenja

Eksponentna 

rast rabe virov

Zgrešen 

ekonomski 

model



Podnebne spremembe

Zakisanje oceanov

Tanjšanje ozonske plasti

Globalna raba 

sladke vode

Izguba 

Biodiverzitete

Biogeokemijsko 

obremenjevanje 

ciklov N in P 

Antropogeni 

Atmosferski 

aerosol 

Raba tal

Kemijsko 

onesnaževanje

Planetarne

meje



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 

? (lokalne meje 

določene)

Raba tal

≤15 % 

kopnega pod 

poljščinami

Kemijsko onasnaževanje

Plastika, homonski motilci, jedrski 

odpadki

?

Planetarne

meje
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In kaj imamo Zemljani od tega, da smo 

načeli planet?
• 8% odraslih kar 80% premoženja



Biodiverziteta upada





Biogeokemijski tokovi: človeški vpliv 

na globalna cikla N in P

zaradi pretiranih sprememb se že 

pojavljajo nelinearne spremembe 

vodnih sistemov, npr. anoskične

morske razmere in izumiranje vrst

• Samo okrog 14 % dušika iz mineralnih gnojil se 
“vgradi” v kmetijske rastline in še manj v našo 
hrano. 

• Vse ostalo se izgubi:
i. med pridelavo hrane, prevozi, pri aplikaciji 

gnojil, z pokvarjeno in zavrženo hrano
ii. odtekanje v podtalnico in v tekoče vode 
iii. v ostankih rastlin, živalskih odpadkih
iv. prehajanje v plinasto obliko in izpusti v 

ozračje.
• Nitrati se ne vežejo močno v tla (prst); zlahka pride 

do transporta na dolge razdalje, dušik tako konča v 
vodnih telesih



Obdelovalne zemlje na 

prebivalca je vsako leto manj



Ozonska luknja nad Antarktiko
(Dobsonove enote)



Zadrževanje aerosolov v atmosferi

• človeška aktivnost je 
podvojila koncentracijo 
aerosolov v ozračju od 
predindustrijske dobe

• vpliv na sevalno bilanco 
planeta

• lahko imajo posredno 
delovanje na hidrološki cikel 
(npr. Azijska monsunska 
cirkulacija) 

• majhni delci (PM2.5) 
zračnega onesnaževanja



Zakisanje oceanov
Izziv za morsko biodiverziteto in možnost oceanov za 

sprejemanje CO2

• pH je upadel za 0.1, 
30 % H+ več, 100 x 
hitrejše spreminjanje 
kot v predindustrijski 
dobi

• sprememba pH 
raztopitev CaCO3
(aragonita) – ogrodja 
morskih organizmov





2016 najtoplejše leto v zgodovini merjenj

https://i0.wp.com/www.chennairains.com/wp-content/uploads/2017/02/Weather_Update_2-2.png


Primer onesnaževanja: makro- in mikro-plastika v morjih

Povprečen 

Slovenec prispeva 

1kg plastičnih

odpadkov v 5 dneh



Kakšne izbire 
torej imamo?



KAKO OBVLADATI OKOLJSKE 

PROBLEME npr. EMISIJE TGP?

P populacija

BDP / P gospodarska aktivnost na osebo

E / BDP energijska intenzivnost gospodarstva

C / E ogljikova intenzivnost vira energije

C  =  P x  (BDP / P) x  (E / BDP) x  (C / E)

vsebnost ogljika v emisijah CO2

4 glavne 
spremenljivke



C  =  P  x  (BDP / P) x  (E / BDP) x  (C / E)

6.4x109 oseb x $6500/osebo x 0.012 GJ/$ x 15 kgC/GJ

Leto 2005

C = 7.5x1012 kgC = 7.5 milijard ton C

Leta 2016 (ocena)  10 milijard ton C

P = populacija, osebe
BDP / P = gospodarska aktivnost na osebo, $/osebo
E / BDP = energijska intenzivnost gospodarstva, GJ/$
C / E = ogljikova intenzivnost vira energije, kg/GJ
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Rast prebivalstva



SREČA
ŽIVLJENSKE 

RAZMERE EKONOMSKA 

BLAGINJA BDP

potrošnja

(Ne)zaposlenost

(Ne)varnost

Izobrazba

(Ne)tržne 
dejavnosti

Sosedske 
vezi

Zadovoljstvo 
z delom

Bogastvo

Zabava

(Ne)enakost

Zdravje

Okolje

Prijatelji

Dejavnosti

Genetika

Neto 
investicije

Razvrednotenja

Neto zaslužek 
poberejo tujci

Kriminal
Nesreče
Bolezni

Deutsche Bank Research, 2006

Sreča >> BDP



Družb
a

Okolje

GospodarstvoTrajnostni
razvoj?

Ponovni pogled na 
trajnost



Družb
a

Okolje

GospodarstvoTrajnostni
razvoj?
Seveda ne!

Ponovni pogled na 
trajnost



Živeti znotraj okoljskih mej

Ekosistem

Viri in 

ekosistemske

storitve

Odpadki in 

emisije

Družbeno-gospodarski sistemi

za izpolnitev socialnih poteb in 

zagotovitev vrednot

Energijski
sistem

Prehranski 
sistem

Sistem
mobilnosti

Politika

Vrednote

Tehnologija

Znanost

Industrija

Trg



Potrebujemo celovite in 

sistemsko naravnane politike
Nizko ogljično gospodarstvo

Dekarbonizacija

Učinkovitost rabe virov

Krožno gospodarstvo

Materia

li
Voda TGP Tla

Hrana
Transport Energija Prebiva
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Parcialne, necelovite rešitve

• Klimatske naprave: rešujejo en problem kratkoročno, na dolgi 
rok problem še povečajo, saj porabijo ogromno energije in še 
dodatno ogrevajo okolje

• Tehnični sneg : potrebuje veliko energije in vode, ta je fosilna 
in zaradi nadaljnjega ogrevanja je snega še manj

• Bio-goriva, rešujejo problem CO2 izpustov, potrebujejo pa 
dodatna tla, vodijo v izsekavanje gozdov, poraba gnojil in 
vode, zmanjševanje biodiverzitete

• Oboroževanje, ukrepi za obrambo pred migranti: jemljejo 
denar, čas, ustvarjajo politične napetosti in ne odpravljajo 
vzrokov migracij, še zlati ne okoljskih



Celovitejše rešitve

• Nič zavržene hrane : rešujemo mnogo okoljskih problemov 
hkrati: tla, dušik, voda, fosilna goriva, zrak

• Več hrane rastlinskega izvora

• Manj potrošništva (še vedno kupimo lahko vse kar 
potrebujemo, ne pa vse kar hočemo imeti)

• Varčevanje z vodo in energenti – energetsko učinkovite 
stavbe in prevoz

• Izobraževanje, ozaveščanje, nematerialna rast 



www.gtinitiative.org/perspectives/taxonomy.html

Možne prihodnosti



Conventional Worlds Barbarization Great Transitions

Globalni scenariji

policy reform

market forces

breakdown

fortress world

new sustainability

eco-communalism



Rezervni slajdi



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


PNAS - 2015





http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VWOPTtPl2OPQKM&tbnid=prq94TyV_cDbDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hangthebankers.com/tag/geo-engineering/&ei=6K8-UvrRJs3IswbV14D4Ag&psig=AFQjCNGpoIFG1hPxHYcfzyigIw-AHBIDwQ&ust=1379926367181478


Povprečni Slovenec 

113 kWh/dan≈ 11,3 t CO2/ leto
+
Neto uvožena energija v izdelkih in 
storitvah iz drugih držav (uvožena 
hrana, tehnika, tekstil, drugi izdelki....)
2 do 4 t CO2/ leto

•Povprečni Britanec 125 kWh/dan

• Povprečje za ZDA  250 kWh/dan

Koliko energije pravzaprav porabimo?



Delež (%)obnovljivih virov 
narašča,  a je še vedno zelo 

majhen



Ogrevanje, hlajenje

38 kWh/d

Potovanja z letalom

30 kWh/d

Vožnja z avtom

40 kWh/d

„javni sektor“: 4 kWh/d

Transport stvari: 12 kWh/d

Stvari: 48 kWh/d +

Gnojila: 3

Hrana: 12 kWh/d

Elektronski pripomočki: 5

Svetloba: 4kWh/d

Koliko energije pravzaprav porabimo?



ali 

1,2 ha na 

osebo

126 

kWh/dan





1,5 ton CO2 na leto

4 tone CO2 na leto

3,5 ton CO2 na leto

4 tone CO2 na leto

13 ton CO2 na leto 3,1 tone CO2 na leto



Zakaj se je težko dogovoriti? Kaj je 
pravično?



Intenzivnejša svetovna tekma za vire

• Uporaba svetovnih virov se je povečala 10-krat od 1900

• Evropska ekonomija temelji na uvozu neobdelanih materialov

(Krausmann et al., 2009)

Milijarde ton



SOER2015 / Global megatrends /

Globalna izguba biodiverzitete se bo nadaljevala

z največjimi vplivi na revne ljudi v državah v razvoju

Source: OECD Environmental Outlook to 2050.

Povprečno število vrst

(v odstotkih) Pojekcije osnovane na

izhodiščnem scenariju

Svet Japonska

Koreja

Evropa Južna

Afrika

IndonezijaJužna

Azija

Kitajska Brazilija Severna 

Amerika



V zadnjih 100 letih je na kopnem več sušnih razmer 

bolj sušno                  bolj mokro



Vremensko pogojene naravne nesreče
1980 – 2015



650.000 let

180

1850280

CO2 (ppm) v ozračju
400 2016

+43%





COP 21 v Parizu: posvečen predvsem 
blaženju podnebnih sprememb







Projekcije sprememb podnebja
2081–2100 glede na 1986–2005







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



European plastics demand by segment 

(Plastics-Europe 2014) 


