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Ranljivost Gorenjske regije za podnebne spremembe
• ocena ranljivosti = temeljna informacija za oblikovanje ustreznih odzivov na izzive, ki jih prinašajo podnebne
spremembe
• zasnovana po metodi izdelani v projektu CLISP: Climate Change Adaptation by Spatial Planning in the Alpine Space
•
•
•
•
•

namen ocenjevanja ranljivosti prostora za PS v projektu CLISP:
identifikacija sistemov v alpskem območju, ki so pomembni za prostorsko načrtovanje in ranljivi za PS;
vključevanje koncepta ranljivosti kot osnove prilagajanja za PS v načrtovalsko prakso;
podpora v razpravi o možnih ukrepih za prilagajanje;
prispevek k podnebno varnemu in odpornemu prostorskemu razvoju;

•

ocena ranljivosti za alpske regije: Alessandria, Berchtesgadener Land,
Graubünden, Miesbach, Pinzgau-Pongau, Alto Adige/Südtirol, Liezen,
Oberösterreich, Gorenjska statistična regija

•

pri pripravi ocene ranljivosti GR sodelovali: EURAC, MOP, Direktorat
za prostor, RAGOR, UIRS, UL BF, Oddelek za krajinsko arhitekturo

Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS
• opredelitev ranljivosti v projektu CLISP – definicija IPCC, 2007
• Ranljivost opredeljuje stopnjo do katere je sistem občutljiv na negativne učinke podnebnih sprememb. Ranljivost
je funkcija značaja, velikosti in stopnje podnebnih sprememb ter nihanj, ki jim je sistem izpostavljen, njegove
občutljivosti in sposobnosti prilagajanja (IPCC, 2007).
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Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS
• izhodišče ocenjevanja ranljivosti regije za PS je identifikacija sistemov ali sektorjev, ki so občutljivi za PS in
pomembni za delovanje ali razvoj regije
• sodelovanje deležnikov pri izboru sistemov ali sektorjev za obravnavo: regija, RAGOR, MOP, Direktorat za prostor,
izdelovalci študije
• merila za izbor sistemov/sektorjev:
• pomembnost sistema/sektorja za prebivalce, njihovo varnost, zdravje in kakovost bivanja;
• pomembnost sistema/sektorja glede na njegov gospodarski pomen za regijo;
• pomembnost sistema/sektorja glede na njegovo prostorsko pojavnost.
•

izbrani sektorji: prostorski razvoj, poselitev, infrastruktura / turizem in rekreacija / energetika / kmetijstvo /
gozdarstvo

Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS
•

verige vplivov PS na sistem/sektor - splošna vzročno-posledična razmerja, ki vodijo do potencialnih vplivov

•

verige vplivov PS - podlaga za izbor sistemov/sektorjev in potencialnih vplivov

verige vplivov PS za sektor prostorski razvoj, poselitev, infrastruktura

Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS

PV: potencialni vpliv zaradi podnebnih sprememb
SP: sposobnost prilagajanja
model: primer kvantitativnega kazalnika
kombiniranje podatkov z uporabo primernih tehnik
združevanje na podlagi vnaprej dogovorjenih meril
rezultat združevanja podatkov
sestavljanje kazalnikov
kazalniki sposobnosti prilagajanja
i: posamezen vpliv zaradi podnebnih sprememb
X: posamezen sektor

Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS – izpostavljenost regije
• izpostavljenost opisuje dejavnike vplivov, ki izhajajo iz pričakovanih PS, kot so povišanje T, zmanjšanje količine
padavin v poletnem obdobju, zmanjšanje višine snežne odeje pozimi ipd.
• ocena izpostavljenosti prikaže lastnosti, velikosti in hitrosti sprememb podnebja, ki jim bo sistem podvržen v
določenem časovnem obdobju
•
•
•
•

ocena izpostavljenosti: na osnovi scenarijev PS za območje Alp/modelne regije
metoda oblikovanja scenarijev: EURAC Research, Bolzano
referenčno obdobje: 1961-1990; scenariji PS pripravljeni za obdobje 2011-2030 in 2031-2050
prostorska natančnost: 18x18km, 25x25km
regionalni klimatski model (RCM)
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Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS – izpostavljenost regije
SCENARIJI PS: sprememba temperature zraka
zima (DJF)

pomlad (MAM)

poletje (JJA)

jesen (SON)

REMO (Ensembles) A1B - 2050

Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS – izpostavljenost regije
SCENARIJI PS: sprememba temperature zraka
-

jasen trend segrevanja ozračja v
vseh sezonah; temperature naj
bi se v povprečju zvišale za 1-2°C;

-

najbolj se bodo ogrela poletja,
za med 0,7-2,8°C, zime za 12,7°C, jeseni za med 0,8-2,3°C,
pomladi za 0,3-2,1°C;

Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS – izpostavljenost regije
SCENARIJI PS: sprememba količine padavin
zima (DJF)

pomlad (MAM)

poletje (JJA)

jesen (SON)

CLM (Consortial) A1B - 2050

Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS – izpostavljenost regije
SCENARIJI PS: sprememba količine padavin
-

glede pričakovanih padavin
scenariji kažejo raznolike
rezultate;

-

štirje od šestih scenarijev
nakazujejo zmanjšanje količine
padavin v poletnem obdobju;
v ostalih sezonah scenariji ne
potrjujejo jasnih trendov, zgolj
šibke težnje povečanja količine
padavin

-

Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS – izpostavljenost regije
• število dni, ko je potrebno ogrevanje objektov
• ogrevanje objektov – temperaturni prag: povprečna dnevna T < 12°C (po metodi ZAMG, Central Insitute for
Meteorology and Geodynamics, Austria);
• scenariji PS nakazujejo trend zmanjšanja števila dni, ko bo potrebno ogrevanje objektov; do leta 2030 zmanjšanje
za 8-17 dni; do leta 2050 zmanjšanje za 15-27 dni.
• število dni, ko je potrebno hlajenje objektov
• hlajenje objektov – temperaturni prag: povprečna dnevna T > ali = 18,3°C (po metodi Prettenthaler-ja,
Prettenthaler in sod., 2007);
• scenariji PS kažejo trend povečanja števila dni, ko bo potrebno hlajenje objektov; do leta 2030 povečanje za 4-26
dni; do leta 2050 povečanje za 9-32 dni.
• rastna doba (RD)
• podaljšanje RD za 11-25 dni do l. 2030; podaljšanje RD za 18-40 dni do l. 2050.
• NEGOTOVOSTI
• omejeno poznavanje sedanjih razmer in procesov;
• omejeno poznavanje in negotovosti v prihodnosti z vidika uresničitve izbranih scenarijev izpustov TGP in delcev v
ozračje;
• negotovosti se povečajo v procesu prehoda iz globalnih scenarijev na regionalni nivo;
• rezultati prikazani kot srednje vrednosti za celotno regijo.

Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS – občutljivost regije
• občutljivost opisuje delovanje oz. odzivanje posameznega sistema ali sektorja na določeno izpostavljenost;
• ocena občutljivosti se pripravi na podlagi analize fizičnih in družbeno ekonomskih razmer po prostorskih enotah
ali po posameznih sistemih/sektorjih;
• ocena občutljivosti = analiza stanja ˄ uspešnost soočanja s PS (odzivnost sistemov/sektorjev na spremembe)
-

analiza stanja v regiji (demografsko stanje, ekonomsko socialne, prostorske značilnosti);
pregled stanja in značilnosti delovanja posameznih sistemov/sektorjev v regiji;
pregled vremenskih in podnebnih značilnosti v regiji (stanje, ekstremni vremenski dogodki, sprožanje
procesov, naravne »nesreče«);
poglobljeni intervjuji z občinskimi uradniki v občinah regije;
intervjuji s strokovnjaki na področju gozdarstva, kmetijstva;
anketa s turističnimi organizacijami in turističnimi delavci v regiji;
delavnice vpliv PS na prostorski razvoj v Gorenjski regiji, vpliv PS na turizem v Gorenjski regiji, vpliv PS na
energetski sektor v Gorenjski regiji;
pregled in analiza prostorskih dokumentov in programov na nivoju modelne regije in države z vidika
upoštevanja PS;

Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS – občutljivost regije
• kazalniki občutljivosti
sistem/sektor

kvantitativni kazalniki

prostorski
razvoj/poselitev/
infrastruktura

-

…

obseg poplavnih območij v regiji
obseg plazovitih območij v regiji
obseg poseljenih območij, območij družbene in
prometne infrastrukture na ogroženih zemljiščih
obseg planiranih poselitvenih površin in
infrastrukture na ogroženih zemljiščih
število ekstremnih vremenskih dogodkov /
sprožanja procesov v preteklosti
obseg škod zaradi ekstremnih vremenskih
dogodkov / sprožanja procesov
struktura gospodarskih dejavnosti / raznolikost
dejavnosti / zaposlitev po dejavnostih
število in obseg razvojnih projektov na
ogroženih območjih

kvalitativni kazalniki
-

-

-

struktura poselitve
zaznavanje ogroženosti zaradi naravnih
procesov in naravnih nesreč
razvojni programi in načrti na področju urejanja
prostora, poselitve, infrastrukture z vidika
soočanja z naravnimi procesi in PS
odzivanje in ukrepanje ob ekstremnih
vremenskih dogodkih / naravnih "nesrečah" v
preteklosti
organiziranost sistemov in obveščanja v primerih
ogroženosti

Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS – občutljivost regije
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Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS – občutljivost regije

analiza občutljivosti poselitve in infrastrukture zaradi pojavljanja poplav in plazov

poglobljeni intervjuji z občinskimi uradniki v občinah GR – območja pogostejšega
pojavljanja naravnih procesov in naravnih nesreč

Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS – potencialni vplivi
• potencialni vplivi so vplivi PS na naravne in človekove sisteme in jih identificiramo na podlagi soočanja dejavnikov
izpostavljenosti sistema/sektorja in njegove občutljivosti;
• matrika interakcij / verige vplivov PS na sistem ali sektor
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Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS – potencialni vplivi
• potencialni vplivi za sektor prostorski razvoj, poselitev in infrastruktura
Potencialni vplivi

kazalniki za ocenjevanje

P1

Spremembe pogostosti in intenzivnosti ekstremnih padavinskih dogodkov ("-")

kvalitativna ocena ("-")

P2

Zvišanje temperature / toplotni stres ("-")

kvalitativna ocena ("-")

P3

Spremembe vzorcev in hitrosti vetrov ("0")

kvalitativna ocena ("0")

P4

Spremembe pogostosti pojavljanja poplav ("-")

P5

Spremembe pogostosti pojavljanja snežnih plazov ("0")

P6

Spremembe pogostosti pojavljanja hudourniških procesov ("-")

območja pogostejšega pojavljanja hudourniških procesov ("-")

P7

Spremembe pogostosti pojavljanja plazov, skalnih podorov ("-")

območja pojavljanja plazov ("-")

poplavna območja / kvalitativna ocena("-")
območja pojavljanja snežnih plazov ("0")

• velikost in pomen vpliva ocenjena na podlagi kvalitativnih in kvantitativnih analiz (ali kombinacije obojega) in
izražena na 5-stopenjski lestvici
velik pozitiven vpliv (++)

pozitiven vpliv
(+)

nepomemben vpliv
(0)

negativen vpliv
(-)

velik negativen vpliv
(--)

Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS – potencialni vplivi

hidravlični modeli poplav (za Savo Dolinko in Selško Soro)

Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS – potencialni vplivi
potencialna območja sprožanja snežnih plazov

potencialna območja sprožanja hudourniških procesov/drobirskih tokov

potencialna območja sprožanja zemeljskih plazov

Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS – sposobnost prilagajanja regije
• sposobnost prilagajanja je opredeljena kot sposobnost sistema ali sektorja, da se prilagodi PS, zmanjša morebitno
škodo, izkoristi priložnosti oz. se sooči s posledicami (IPCC, 2007);
• sposobnost prilagajanja je spremenljivka, ki se nanaša na prihodnost, upoštevajoč trenutno stanje, delovanje in
odzivanje sistema/sektorja;
• ocena sposobnosti prilagajanja vključuje pregled splošnih političnih, pravnih, institucionalnih, finančnih, socialnih
in družbenih vidikov prilagajanja;
• ocena sposobnosti prilagajanja = pregled ukrepov za prilagajanje PS ˄ analiza dosedanje učinkovitosti ukrepov
prilagajanja
• CLISP: sposobnost prilagajanja obravnavana na treh ravneh

sposobnost prilagajanja za posamezen vpliv
K1,K2, …, K6

P1, P2, …, P7

E1, E2

G1, G2, G3,

G4

Z1, Z2, …, Z5

T1, T2, …, T5

V1, V2, …, V6

sposobnost prilagajanja sektorja
kmetijstvo

poselitev /
prostorski razvoj

energetika

gozdarstvo

zdravje

turizem

sposobnost prilagajanja regije

vodno
gospodarstvo

Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS – sposobnost prilagajanja regije
• sposobnost prilagajanja ocenjena na pet-stopenjski lestvici:
zelo visoka – ukrepi se v
veliki meri že izvajajo

visoka – ukrepi se deloma
že izvajajo

srednja – ukrepi so
načrtovani, odločitve za
izvajanje so še odprte

nizka – ukrepi se
načrtujejo, vendar se še
ne izvajajo

zelo nizka – ukrepi se ne
načrtujejo

(++)

(+)

(0)

(-)

(--)

• sposobnost prilagajanja Gorenjske regije ocenjena na podlagi analize in pregleda prostorskih dokumentov občin,
prostorskih dokumentov in usmeritev na državni ravni ter informacij pridobljenih v poglobljenih intervjujih s
strokovnjaki s posameznih področji, poglobljenih intervjujih z občinskimi uradniki v občinah regije, z anketo med
predstavniki turističnih organizacij v regiji in na podlagi informacij pridobljenih na delavnicah
• primer ocenjevanja sposobnosti prilagajanja za sektor prostorski razvoj/poselitev/infrastruktura
prostorski razvoj / poselitev / infrastruktura
Sposobnost prilagajanja za sektor
Ozadje sektorja
Institucionalna
ureditev

Kulturni in socialni
vidik

Sposobnost prilagajanja za potencialni vpliv
Ukrepi sektorja

Ozaveščanje /
izobraževanje

Ekonomski vidik

Zakonodajni in
institucionalni
ukrepi za
prilagajanje

Potencialni vplivi - ukrepi

Preventivni ukrepi

Blaženje razmer
zaradi višjih ali
ekstremnih
temperatur na urbanih
območjih

"0"
"0"
"+"
"0"

Ukrepi glede snežnih
plazov, hudourniških
procesov in skalnih
podorov

"+"

"0"
"+"

Strukturni ukrepi na
področju poplavne
varnosti

"-"

"-"

"0"

"+"

"+"

"+"

Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS – ranljivost regije
• ranljivost je sinteza dejavnikov izpostavljenosti, občutljivosti, potencialnih vplivov in sposobnosti prilagajanja;
• ocena ranljivosti se opredeli s soočanjem ocene potencialnega vpliva za sistem/sektor in ocene sposobnosti
prilagajanja;
• ocena ranljivosti = rezultat soočanja kvantitativnih in kvalitativnih podatkov, ki opisujejo kazalnike vseh
spremenljivk in je podana v kvalitativni obliki;
• soočanje ocene potencialnega vpliva in sposobnosti prilagajanja = združevanje ocen
• pravila za združevanje ocen so določena vnaprej in prikazana v matriki soočanja potencialnih vplivov in
sposobnosti prilagajanja

potencialni vplivi

sposobnost prilagajanja
--

-

0

+

++

--

--

--

--

--

-

-

--

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

+

+

+

ranljivost je srednja = nepomemben vpliv : sposobnost prilagajanja je srednja

++

+

+

++

++

++

ranljivost je velika = negativen vpliv : nizka sposobnost prilagajanja

ranljivost je zelo majhna = velik pozitiven vpliv : zelo velika sposobnost prilagajanja

ranljivost je majhna = pozitiven vpliv : visoka sposobnost prilagajanja

ranljivost je zelo velika = velik negativen vpliv : zelo nizka sposobnost prilagajanja

Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS – ranljivost regije
• primer ocene ranljivosti za sektor prostorski razvoj/poselitev/infrastruktura
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Ocena ranljivosti za sektor poselitev in prostorski razvoj ("-")

Ukrepi sektorja ("0")

Ekonomski vidik ("-")

"0"

Kulturni in socialni vidik ("0")

"-"

Institucionalni ukrepi (+)

Plazovi (P7)

"-"

Preventivni ukrepi ("+")

Hudourniški
procesi (P6)

Potencialni vpliv

Zakonodajni in institucionalni
ukrepi za prilagajanje ("0")

Snežni plazovi
(P5)

Spremembe vzorcev
hitrosti vetrov (P3)

Ozaveščanje / izobraževanje ("-")

sektor
Zvišanje
temperature /
toplotni stres (P2)

Poplave (P4)

potencialni vpliv
Ekstremni
padavinski dogodki
(P1)

Ozadje sektorja ("0")

Sposobnost prilagajanja za sektor poselitev
in prostorski razvoj ("0")

Metoda izdelave ocene ranljivosti za PS – ranljivost regije
• skupni rezultati ocenjevanja ranljivosti
Sistem/sektor
prostorski razvoj / poselitev / infrastruktura
turizem
energetika
gozdarstvo
kmetijstvo

potencialni vpliv
0
0
0
0

sposobnost prilagajanja sektorja
0
0
+
0
0

sposobnost prilagajanja regije
dejavnik/merilo

Politični okvir
("+")

tema

opis

kazalnik

Politična volja
za prilagajanje

Pobude politik, resolucije,
strategije, programi ali akcijski
načrti za spodbujanje
prilagajanja podnebnim
spremembam
Formalni postopki sodelovanja
so urejeni z zakonodajo,
zavezujočimi določbami;
neformalne oblike komunikacije
potekajo v obliki informiranja,
pogovorov, političnega
sodelovanja
Trendi gibanja prebivalstva
(kvantitativni in kvalitativni
podatki): območja s posebnimi
problemi, demografsko
ogrožena območja ipd.
Starostna struktura prebivalstva

Državne in/ali regionalne pobude, ki se posredno ali
neposredno nanašajo na podnebne spremembe

Sodelovanje
med vodilnimi
na področju
prilagajanja
podnebnim
spremembam
Število
prebivalcev

Demografske
značilnosti ("0")

Ozaveščanje
/izobraževanje
("-")

Struktura
prebivalstva
Trend staranja
prebivalstva

Ozaveščenost/
informiranost,
odprtost za
inovacije in
spremembe

Demografski razvoj
(spremembe povprečne starosti
prebivalstva v zadnjem
obdobju)
Dostop do informacij
(dostopnost novih tehnologij)

Informacije o podnebnih
spremembah (znanstvene
študije, raziskovalni projekti)
Ozaveščanje: seznanjanje z
vplivi podnebnih sprememb,
nujnosti prilagajanja in
možnostih prilagajanja

ocena
(++,+,0,-,--)

"+"

Pogostost in uspešnost sodelovanja med udeleženimi
sektorji/organi oblasti
"+"

Trendi gibanja v zadnjih 10 letih
"0"

Prebivalstvo glede na starost:
do 15 let, 15-65 let, več kot 65 let
Primerjava povprečne starosti prebivalstva v zadnjih
10 letih

Pokritost z informacijsko tehnologijo (število
gospodinjstev z dostopom do interneta, delež
gospodinjstev s širokopasovnim dostopom)
Poročila in raziskave o nedavnih spremembah ali
poročila o spremembah v preteklosti;
raziskovalni programi za prilagajanje podnebnim
spremembam
Posredovanje informacij o podnebnih spremembah in
prilagajanju nanje

"+"

"0"

"-"

"0"

"-"

ocena ranljivosti sektorja za PS
0
0
0
0

Sintezna karta ranljivosti regije za podnebne spremembe

Ranljivost poselitve in infrastrukture v regiji
Površina in delež ranljivih poselitvenih območij v regiji
Stopnja ranljivosti
poselitev

zelo majhna / majhna

srednja

velika

zelo velika

skupaj

površina (ha)

949 ha

580 ha

796 ha

1.852 ha

4.178 ha

delež (%)

22,71 %

13,89 %

19,05 %

44,35 %

100 %

• 21% objektov v regiji se nahaja na zemljiščih, ki imajo zelo neugoden ali neugoden vpliv na stabilnost;
• na območjih večje nevarnosti pojavljanja plazov se nahaja 2,4% objektov, na območjih srednje nevarnosti 11,1% objektov v regiji;
• v neposredni bližini voda je zgrajenih 8% objektov, 0,5% objektov se nahaja na območjih pogostejših poplav, 1,5% na območjih
katastrofalnih poplav;

Površina in delež ranljivih infrastrukturnih objektov (ceste, železnice) v regiji
prometna
infrastruktura

Stopnja ranljivosti
zelo majhna / majhna

srednja

velika

zelo velika

skupaj

površina (ha)

286 ha

112 ha

575 ha

42 ha

1.015 ha

delež (%)

28,11 %

11,07 %

56,58 %

4,16 %

100 %

• dobre 3% infrastrukturnih objektov se nahaja na območjih, kjer je nevarnost pojavljanja plazov velika, 18% infrastrukturnih objektov se
nahaja na območjih s srednjo nevarnostjo pojavljanja plazov;
• 38% infrastrukturnih objektov se nahaja na zemljiščih z nagibom nad 15%

capitalising climate change knowledge for adaptation in the alpine space
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