
RAZISKOVANJE POSLEDIC PODNEBNIH SPREMEMB IN ANTROPOGENIH 
POSEGOV V PORE�JU REKE MURE S PREDLOGI UKREPOV 

ANKETA 

Smo dijakinje Gimnazije Franca Mikloši�a iz Ljutomera in smo vklju�eni v projekt z 
naslovom »Raziskovanje posledic podnebnih sprememb in antropogenih posegov v pore�ju 
reke Mure s predlogi ukrepov«, ki ga izvaja Društvo geografov Pomurja. V sklopu projekta 
bomo izvedli raziskavo o hidroenergetski izrabi reke Mure in geografskih posledicah, ki bi jo 
ta izraba povzro�ila.  

Pred vami je anketa, ki smo jo pripravili z namenom, da ugotovimo, ali se podnebne 
sprememb že dogajajo oz. jih prebivalstvo ob Muri že zaznava, kako so ljudje osveš�eni o 
omenjenem problemu, kakšen je odnos prebivalstva do izgradnje hidroelektrarn na reki Muri 
in kakšne alternative so nam na voljo. 

Zaradi ve�je objektivnosti vas prosimo, da anketo vestno izpolnite. Anketa je anonimna. 
Rezultati ankete bodo uporabljeni v omenjeni raziskavi oz. projektu. 
 
starost:  do 15 let 15-30 let 31 – 65 let nad 65 let 

spol: M Ž 

dokon�ana izobrazba: osnovna šola  poklicna/srednja šola  višja/visoka šola 

status: u�enec/dijak u�itelj  odgovoren za okoljske odlo�itve (župan, svetnik) drugo  
 
 
PODNEBNE SPREMEMBE 

1. V primerjavi z vremenom prejšnjih let se vam zdi, da so dandanes: 

- poletja: a) toplejša  b) hladnejša  c) ni sprememb 

- zime:  b) toplejše  b) hladnejše  c) ni sprememb 

- pozimi: a) ve� snega  b) manj snega  c) ni sprememb 

- poleti: a) ve� naravnih katastrof b) manj naravnih katastrof c) ni sprememb 
 
2. Se strinjate s trditvami nekaterih strokovnjakov in politikov, da se dogajajo podnebne 
spremembe: 

DA NE 
 
- V primeru, da ste odgovorili z DA, obkrožite pojave, ki so po vašem posledica podnebnih 
sprememb in so zaznavni v doma�em okolju (možnih je ve� odgovorov) : 

a) neurja 

b) suše 
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c) presihanje vodotokov 

d) nižanje nivoja podtalnice 

e) pogost pojav bolezni pri ljudeh (alergije, rak...) 

f) bolezni rastlin in živali 

g) drugo: 
 
3. Kaj po vašem mnenju najbolj pripomore k podnebnim spremembam? (možnih je ve� 
odgovorov) 

a) promet 

b) industrija 

c) proizvodnja elektri�ne energija 

d) gospodinjstva 

e) kmetijstvo 

e) drugo:_____________________________________________________ 
 
4. Ste po vašem mnenju v zadnjih desetih letih utrpeli škodo zaradi klimatskih sprememb? 

DA NE 
 
 
GRADNJA HIDROELEKTRARN NA REKI MURI 

5. Podpirate gradnjo hidroelektrarn na reki Muri v Sloveniji: 

DA NE 
 
- V primeru, da ste odgovorila z DA obkrožite dejstvo, ki najbolj vpliva na vašo odlo�itev: 

a) proizvedli bomo ve� elektri�ne energije 

b) ve�je možnosti zaposlitve 

c) zmanjšana nevarnost suš 

d) drugo: 
 

- V primeru, da ste pri predhodnem vprašanju odgovorili z NE, obkrožite dejstvo, ki najbolj 
vpliva na vašo odlo�itev: 
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a) uni�ene bodo naravne lepote ob Muri 

b) poplavljene bodo kmetijske površine 

c) videz pokrajine ob Muri se bo spremenil 

d) drugo:  
 
6. V primeru, da na reki Muri ne zgradimo novih hidroelektrarn, ste pripravljeni zmanjšati 
porabo elektri�ne energije? 

DA NE 
 
7. Napišite tri na�ine, kako lahko vsakodnevno var�ujete z elektri�no energijo in s tem 
pripomorete k zmanjšanju porabe elektri�ne energije: 

- 

- 

- 
 
8. Bi po vašem mnenju izgradnja hidroelektrarn pripomogla h klimatskim spremembam v 
pokrajini ob Muri? 

DA NE 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje! 


