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POVZETEK 
 

V raziskovalni nalogi smo želeli raziskati, kakšno je življenje na podeželju in v mestu. Zakaj 

se ljudje odločajo za življenje v določenem okolju. Kaj je pomembno pri njihovih odločitvah. 

Kakšni so pogoji življenja na vasi in v mestu. Kako so ljudje zadovoljni s svojim načinom 

življenja.  

Zanimala nas je tudi velikost prostorov in število stanovalcev, ki tam živijo. Predpostavljali 

smo, da so ljudje včasih živeli na manjšem prostoru in več ljudi, kar je vplivalo na njihovo 

povezanost. Ljudje danes imajo več prostora, tudi zaradi večjih potreb in načina življenja. Manj 

so povezani med sabo. Predpostavljali smo, da so ljudje v mestu bolj osamljeni kot na vasi. 

Sestavili smo anketo, s katero smo anketirali  učence Osnovne šole Dobje in Osnovne šole 

Dramlje, ter tudi starejšo populacijo iz različnih okolij. 
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1 UVOD 
 

V raziskovalni nalogi smo želeli ugotoviti kako se ljudje počutijo v svojem bivalnem okolju, 

koliko ljudi živi v skupnem gospodinjstvu, na kolikšni tlorisni površini živijo, če se razumejo s 

sosedi, kaj jim je pomembno pri nakupu hiše/ stanovanja, zakaj se odločijo za življenje v mestu 

ali podeželju, ter v hiši ali v stanovanju. Primerjali smo življenje nekoč in danes, koliko jih je 

živelo v eni hiši, katere prostore so imeli in zakaj so jih uporabljali. Opisali smo kozjansko 

domačijo, ter narisali tloris, ter ga primerjali s tlorisom današnjih hiš. 
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1.1 Namen raziskovalne naloge 
 

Namen raziskovalne naloge je raziskati življenje v mestu in podeželju. Kako se ljudje počutijo 

in zakaj se odločajo za življenje v različnih okoljih.   

 

1.2 Hipoteze 
 

▪ Ljudje so bolj naklonjeni življenju na podeželju, kot v mestu. 

Pričakujemo, da je večina anketirancev bolj zadovoljna z življenjem na 

podeželju, kot v mestu.   

▪ Ljudje raje živijo v hiši, kot v stanovanju, saj bivanje v hiši pogojujejo z 

večjim stikom z naravo. 

Pričakujemo, da bi ljudje raje izbrali življenje v hiši, saj to pogojujejo z 

življenjem na podeželju in s tem večji stik z naravo. 

▪ Ljudje življenje v stanovanju pogojujejo z bližino storitev, institucij. 

Predvidevamo, da anketiranci bivanje v stanovanju pogojujejo z življenjem v 

mestu in s tem bližino storitev, šol, trgovin.  

▪ V hiši živi več generacij skupaj. 

Pričakujemo, da v hiši živi več ljudi skupaj in tudi več generacij.  

▪ Včasih je v hiši na manjši kvadraturi živelo več ljudi, zdaj pa na večji 

kvadraturi živi manj ljudi. 

Predvidevamo, da je včasih v manjših hišah živelo več ljudi skupaj, zdaj pa v 

večjih hišah živi manj ljudi.   

▪ Sodobni način življenja prinaša zahteve po spremembah in ugodnostih 

bivalnega prostora – po večjih prostorih. 

Predvidevamo, da so zdaj v hišah večji prostori in jih je več zaradi spremembe 

v načinu življenja.  

▪ Včasih so bili ljudje med seboj bolj povezani. 

Predvidevamo, da so bili včasih ljudje med seboj bolj povezani, da so se več 

družili. 

▪ Ljudje, ki živijo v mestih imajo več prostega časa. 

Predvidevamo, da imajo ljudje, ki živijo v mestu, v stanovanjih več prostega 

časa od ljudi, ki živijo na podeželju. 

 

 

 

1.3 Cilji raziskovalne naloge 
 

 

▪ Ugotoviti, zadovoljstvo ljudi z njihovim življenjem v mestu ali na podeželju. 

▪ Ugotoviti, kaj vpliva na odločitev kje bodo živeli.  

▪ Ugotoviti ali so ljudem pomembna dostopnost in bližina institucij. 

▪ Raziskati ali je ljudem pomemben stik z naravo in ljudmi.  

▪ Raziskati na kakšni bivalni površini bivamo, katere prostore uporabljamo. 

▪ Raziskati, potrebe po prostoru nekoč in danes. 
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▪ Raziskati tlorisno površino bivalnega prostora nekoč in danes.  

▪ Ugotoviti, ali v hiši živi res več generacij skupaj in da to vpliva tudi na 

povezanost med njimi 

▪ Ugotoviti kje imajo ljudje več prostega časa in ali to pomeni, da se tudi več 

družijo med sabo.  

 

 

 

1.4 Raziskovalne metode 
 

Kot raziskovalni problem smo si zadali vprašanje o prednostih in slabostih življenja v hiši in 

stanovanju, v mestu in na podeželju. Zanimalo nas je ali so ljudje zadovoljni s svojim bivalnim 

okoljem in prostorom in kako se je do danes življenje spremenilo. 

 

Ogledali smo si kozjansko domačijo ter proučili njene prostore in jo primerjali z zdajšnjimi  

hišami. Starejše ljudi smo vprašali o razlikah življenju danes in nekoč. 

 

Sestavili smo anketo, na temo bivalnega okolja in življenjskega prostora. Zanimalo nas je tudi 

koliko ljudi živi v skupnem gospodinjstvu ter na kakšni tlorisni površini. Z anketo smo želeli 

izvedeti ali so ljudje z življenjem v mestu in na podeželju ter v hiši in stanovanju, katere so 

prednosti in slabosti življenja v hiši in v stanovanju ter na podeželju in v mestu, kakšne so 

razlike v preživljanju prostega časa v mestu in na podeželju. 

Anketo so reševali učenci in učitelji osnovne šole Dobje in osnovne šole Dramlje, člani 

simbioze (nad 60 let), naključni anketiranci.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 ŽIVLJENSKI PROSTOR 

2.1.1 Podeželje 

Podeželje je skupek manjših mest in vasi. Po navadi je podeželje v dolinah na relativno visokih 

nadmorskih višinah. 

 

 
Slika 1: Podeželje (Foto: splet) 

2.1.2 Mesto 

Mesto je naselje, ki je upravno, gospodarsko in kulturno središče širšega območja. 

 

 
Slika 2: Mesto (Foto: splet) 

 

2.1.3 Hiša 

Hiša je zgradba, namenjena za bivanje ljudi.  

 

 
Slika 3: Hiša (Foto: splet) 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Zgradba
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek
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2.1.4 Stanovanje 

 
Stanovanje je bivalni prostor človeka z osnovnimi hišnimi prostori.  

 

 
Slika 4: Stanovanje (Foto: splet) 

 

2.2 NAČIN ŽIVLJENJA 

2.2.1 Živim v mestu                                                              

 

V mestih je večja možnost zaposlitve in šolanja. Šole, vrtce, službe, trgovine… imamo blizu 

zato manj denarja porabimo za prevoz. 

 

V mestih je hitrejši ritem življenja, ki pa ni zdrav za ljudi saj povzroča stres, obremenitev, vpliva 

na počutje ter zdravje ljudi. Hrup ki je v mestu zelo vpliva na počutje in na kakovost spanja, 

čeprav se človek sčasoma navadi ampak le ti podzavestno vplivajo na naše razpoloženje. 

Tukaj je onesnažen zrak, ki povzroča na bolezni kot so astma, bolezni srca in ožilja, alergije in 

še vrsta drugih. Še posebej je pa to pomembno za starejše in otroke. 

 

2.2.2 Živim na podeželju 

 

Na podeželju imamo večji stik z naravo, ki nas pomiri in napolni z energijo. Tišina nas pomiri 

in se potem bolje počutimo. Tudi tukaj se ne moremo izogniti onesnaženemu zraku, ampak 

imamo naravne čistilce zraka to s gozd ter druga rastlinstva. Na podeželju je manj ljudi ki se 

med sabo dobro poznajo in so povezani ter sodelujejo. 

 

Na podeželju ni velike možnosti zaposlitve in šolanja. Nimamo blizu šole, vrtca, trgovine…. 

Zato porabimo veliko za prevoz 

 

2.2.3 Živim v stanovanju 

Če živimo v stanovanju, so stroški vzdrževanja nižji kot če živimo v hiši. Prav tako če nismo 

takšna oseba, ki rada pospravlja, je stanovanje (katero je manjše od hiše) zelo dobro, saj nam 

ni treba veliko pospravljati. Stanovanje je tudi varnejše pred vlomilci, ker je težje priti noter, 

saj če nas ni doma bodo tam najverjetneje še kakšni sosedje. Ko se mi vselimo v stanovanje je 

dobro to, daje stanovanje majhno in tako se večina neuporabne krame vrže stran. Ker pa je 

stanovanje manjše, je tudi manj površine za čiščenje. Dobro je tudi, če se to stanovanje nahaja 

v mestu se nam na delo ni treba odpeljati z avtom, lahko gremo peš ali z avtobusom in tako 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Prostor
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hi%C5%A1a
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zapravimo manj denarja za prevoz. Dobro je pa tudi vedeti, da ker je stanovanje manjše od hiše 

je tako tudi cenejše.  

Ker je stanovanje majhno, imamo po navadi zelo malo prostora. Če živimo kje v mestu se nam 

lahko zgodi, da pred stanovanjem ne dobimo parkirnega mesta.  

Ker je stanovanje majhno, imamo po navadi zelo malo prostora. Če živimo kje v mestu se nam 

lahko zgodi, da pred stanovanjem ne dobimo parkirnega mesta. Prav tako je slabo tudi to, da s 

stanovanjem ne dobimo vrta na katerem bi lahko gojili zelenjavo. Če živite v višjih nadstropjih 

lahko da ni dvigal in moramo prehoditi dolgo po stopnicah. Stanovanje se včasih nahaja tudi v 

motečih okoljih tako smo prisiljeni poslušati hrup sosedov, glasbe v lokalih in tako posledično 

pride tudi do slabše kakovosti spanca. Nismo povezani z naravo.  

 

2.2.4 Živim v hiši 

 

+ Ima več prostora zato je večja možnost kasnejše razširitve ali dograditve. Prostore lahko 

razporedimo po želji. Imamo lahko več prostorov za shranjevanje. Nudi boljšo kvaliteto bivanja 

in možnost ureditve vrta in zelenega kotička. Lahko imamo domače živali. 

Smo lahko bolj povezani z okoljem. Smo svoboda in večji stik z naravo. Pri hiši lahko imamo 
tudi vrt in več zasebnosti. 

- Stroški so večji in porabljen čas za vzdrževanja nepremičnine (barvanje oken in ograje, košnja 

trave, urejanje vrta …)če je lokacija hiše izven mesta se moremo vsak dan voziti v službo ter 

posledično večji stroški prevoza. Dražji  so tudi nakupi. 

 

2.3 KOZJANSKA DOMAČIJA 

 

Kozjanska domačija Repuš 13 je okoli 200 let stara in je ohranjena takšna kot je bila. Kozjanska 

hiša Ravno 13 je mlajša in samo na zunaj ohranjena takšna kot je bila. 

Hiši sta povezani preko skupnega lastnika Bojana Gučka, ki skupaj s svojo življenjsko 

sopotnico Andrejo skrbi za obe hiši. Njegovi starši so namreč ti dve hiši podedovali od treh 

sester, ki niso imele svojih otrok.  

  

Ko se je odločil, da bo ostal na majhni kmetiji, se je istočasno odločil, da bo skromne prihodke 

od kmetije skušal nadgraditi prav na temelju lastništva dveh opuščenih domačij, in sicer tako, 

da kakih 200 let staro hišo ohranja takšno kot je bila, mlajšo, a na prvi pogled zelo podobno 

tipično kozjansko hišo pa je temeljito preuredil tako, da je v njej mogoče obiskovalce tudi 

pogostiti in celo prenočiti. V ta namen je na podstrehi uredil dve sobi z vsem komfortom v 

povsem prvobitnem okolju, s tramovi in slamnatim stropom (streho) nad glavo.  

  

Tisto, kar je danes Kozjanska domačija je bilo dolga leta (vse od druge svetovne vojne naprej) 

pravzaprav shramba, saj sta lastnici Terezija in Veronika Gračner živeli v spodnji nekaj mlajši 

in nekaj večji hiši v vasi Ravno št. 13. Zato je hiša tudi na zunaj začela vidno propadati. Novi 

lastniki (družina Guček Pr' Poldek) in Turistično društvo Dobje so z obnovo začeli leta 1998 in 

jo do leta 2000 v celoti obnovili. Danes ta hiša pravzaprav ne zasluži naziva domačija, saj ob 
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hiši ni nobenega drugega objekta več. Res pa je, da je nekoč ob hiši stal tudi manjši kozolec, ki 

sta ga nekdanja lastnika (Neža in Martin Leskovšek) nadomestila z manjšo sobo (štiblc), ob hiši 

pa sta zgradila še lopo z majhnim hlevom. Vse skupaj je predstavljalo tipično Kozjansko 

domačijo.  

  
Lesena hiša je bila zgrajena okoli leta 1830 in je objekt zelo skromnih dimenzij, kar že samo na 

sebi priča, da je bil to dom malega kmeta, kakršnih je bilo v zahodnem delu Kozjanskega nekoč 

zelo veliko. Prvotno socialno prepoznavnost je hiša ohranila vse do današnjih dni in v tem je 

tudi njena največja etnološka in kulturna vrednost. Je izjemno pomemben člen v prepoznavanju 

bivalne kulture 19. in 20. stoletja in gradbeniških prizadevanj na območju Kozjanskega in 

osrednje Slovenije. Po mnenju Vita Hazlerja jo odlikuje izjemna skladnost gradnje zidanega in 

lesenega dela in vrsta detajlov, ki odsevajo visoko stopnjo znanja obdelave materialov.  

Les nudi poleti prijeten hlad, pozimi pa ohranja toploto. Slamnata streha varuje pred dežjem in 

snegom, kamen skrbi za trdnost. Mah je izolator med bruni, gašeno apno pa zaščita lesa.   

  
Razporeditev prostorov v hiši je sila enostavna in značilna za hiše s črno kuhinjo. Iz 

predprostora (lupa) pridemo v dnevno – bivalni prostor (hiša) in v sila majhno le nekaj 

kvadratnih metrov veliko črno kuhinjo (kuhjo). Večnamenski prostor (hiša) je danes brez peči, 

na njenem mestu stoji štedilnik na drva in zaboj za drva. Poleg tega je v hiši še star šivalni stroj, 

visoka in nizka omara, miza s klopjo ob eni stranici, bogkov kot, čelešnik in rožni venec na 

steni. V štiblcu stoji visoka omara in srednje široka postelja s staro laneno posteljnino (hodne 

plahte). Na južni strani je hiša delno podkletena. Klet so imenovali keldr.  

 

 

 
Slika 5: Kozjanska domačija (Foto: splet) 

 

 

 
Slika 6: ,,Hiša,, 

 
Slika 7: Črna kuhinja 



 
16 

3 PRAKTIČNI DEL IN RAZPRAVA REZULTATOV  

3.1 Potek raziskovanja 
 

Sestavili smo anketo na temo bivalnega prostora. Anketirance smo spraševali v kakšnem okolju 

živimo ali so zadovoljni z okoljem v katerem živijo ter kakšne so prednosti in slabosti bivalnega 

okolja. Z odgovori ankete smo želeli ugotoviti ali so zadovoljni z bivalnim okoljem. 

Anketo so reševali učenci ter učitelji Osnovne šole Dobje in Osnovne šole Dramlje ter člani 

simbioze (nad 60 let) in naključni anketiranci. Na osnovi ponujenih odgovorov smo ugotavljali 

mnenja ljudi o kakovosti življenja v hiši in stanovanju ter življenja v mestu in na podeželju. 

Anketirali smo 105 ljudi različne starosti iz različnih bivalnih okolij. 

 

3.2 Predstavitev rezultatov ankete 

3.2.1 Življenje na podeželju 

 

 

Anketiranci so zadovoljni z življenjem na podeželju. 

 

 
Graf 1: Življenje na podeželju 

 

Kot prednosti življenja na podeželju so ljudje najbolj izpostavili stik z naravo, večje travnate 

površine, manjša onesnaženost. manj prometa. Večja povezanost in sodelovanje med ljudmi, 

več rastlin in manj ljudi se anketirancem ne zdi preveč pomembno. 

Kot negativna lastnost življenja na podeželju so anketiranci izbrali da ni veliko možnosti 

zaposlitve in šolanja. Kot manj negativna lastnost življenja na podeželju se po njihovem mnenju 

zdita da ni blizu veliko vrtcev, šol, trgovin in da za prevoz v večja mesta porabimo veliko 

denarja. 
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Graf 2: Prednosti življenja na podeželju 

 

 

 
Graf 3: Prednosti življenja v mestu 

 

Ljudje so bolj naklonjeni življenju na podeželju kot v mestu. 

Hipoteza je potrjena saj je ljudem pomemben stik z naravo, travnatimi površinami, 

manjšo onesnaženostjo okolja in manj prometa. 

 

3.2.2 Življenje v mestu 

 

Anketiranci niso zadovoljni z življenjem v mestu. 

 

 
Graf 4: Zadovoljstvo z življenjem v mestu 

 

Kot prednosti življenja v mestu so ljudje najbolj izpostavili da se v mestih nahaja več šol, 

bolnišnic in da je tam večja možnost zaposlitve in šolanja. Kot manj pomembno prednost so 
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izbrali manjšo porabo denarja za prevoz, več prometnih povezav ter da so tam kina, muzeji, 

gledališča.  

Kot slabosti so anketiranci izbrali da je slab stik z naravo, ni veliko rastlin, večja onesnaženost 

in velik hrup. Za manj pomembno negativno lastnost so izbrali hitrejši ritem življenja, ni 

gozdov, premalo travnatih površin. 

 

 
Graf 5: Prednosti življenja v mestu 

 

3.2.3 Življenje v hiši 

 

Večina anketirancev živi v hiši in so s tem zadovoljni.  

 

 
Graf 6: Kje živim 

 

 

 

 
Graf 7: Zadovoljstvo z življenjem v hiši 
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Graf 8: Prednosti življenja v hiši 

 

Kot največjo prednost so ljudje izbrali da ima hiša več prostorov, da lahko imajo vrt in zelene 

kotičke, lahko imajo domače živali in da je povezanost z okoljem večja. Kot manj pomembna 

prednost izbrali več zasebnosti, da lahko prostore razporedimo po želji, da imajo več prostora 

za shranjevanje in da je kvaliteta življenja boljša ter večja možnost kasnejše razširitve ali 

dograditve hiše. 

Kot slabosti življenja v hiši so anketiranci izbrali da so stroški vzdrževanja hiše večji, in da se 

daljši čas vozimo v službo. Vendar pa kot manj pomembna slabost hiše pa je bilo izbrano to, 

da so nakupi dražji. 

 

Ljudje raje živijo v hiši, kot v stanovanju, saj bivanje v hiši pogojuje z večjim stikom z 

naravo. Hipoteza je potrjena saj ljudem pomembna prostornost, da lahko imajo vrt in 

zelene kotičke ter domače živali in povezanost z naravo. 

 

3.2.4 Življenje v stanovanju 

 

Anketiranci z življenjem v stanovanju niso zadovoljni. 

 

 

 
Graf 9: Ali ste zadovoljni z življenjem v stanovanju? 
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Kot pomembnejše prednosti življenja v stanovanju so anketiranci izbrali nižje stroške 

vzdrževanja, manj dela z vzdrževanjem, manj pospravljanja, v bližini imajo službo in šolo 

kamor se lahko odpravijo peš (manj stroškov prevoza) ter da je stanovanje cenejše od hiše. 

Ampak kot manj pomembne prednosti življenja v stanovanju so izbrali manj površin za 

čiščenje, da če se nahajamo v višjem nadstropju (brez dvigala) nabiramo kondicijo in da je 

stanovanje varnejše pred vlomilci. 

Za slabosti bivanja v stanovanju so ljudje izpostavili pomanjkanje prostora, nimajo vrta, veliko 

hrupa in včasih ni parkirnega mesta. Kot manj izpostavljene slabosti so izbrali da vzdrževanje 

bloka ni odvisno od njih temveč se je treba prilagajati drugim, da je povezanost z okoljem 

manjša, če se nahajajo v višjih prostorih, lahko da ni dvigal zato je treba veliko hoditi. 

 

 
Graf 10: Slabosti življenja v stanovanju 

 

 

 
Graf 11: Prednosti življenja v stanovanju 



 
21 

 

Ljudje življenju v stanovanju pogojujejo z bližino storitev, institucij. Hipoteza je potrjena 

saj se veliko ljudi odloči za življenje v mestu zaradi bližine storitev in institucij. 

 

3.2.5 Prosti čas 

 

Anketiranci, ki živijo v mestu imajo večina več kot 3 ure prostega časa dnevno. 

 

 
Graf 12: Prosti čas ljudi v mestu 

 

Večina anketirancev, ki živi na podeželju imajo 2-3 ure prostega časa. 

 

 
Graf 13: Prosti čas ljudi na podeželju 

 

Ljudje, ki živijo v mestih imajo več prostega časa. Hipoteza je potrjena, saj imajo glede 

na rezultate ankete ljudje, ki živijo v mestu več prostega časa. 

 

3.2.6 Povezanost s sosedi 

 

Večina anketirancev je povezana s sosedi. 

 

 

 
Graf 14: Povezanost s sosedi 
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3.2.7 Bivalni prostor in število ljudi 

 

Večina ljudi v živi v stanovanju s tlorisno površino 100m na kvadrat 

 
Graf 15: Tlorisna površina stanovanj v mestu 

 

Večina ljudi živi v hiši s tlorisno površino 100m na kvadrat 

 
Graf 16: Tlorisna površina stanovanja na podeželju 

 

 

Večina anketirancev je označilo, da v skupnem gospodinjstvu živijo 4 ljudje 

 

 
Graf 17: Število ljudi v gospodinjstvu 

 

Večina anketirancev živi v hiši s starši in otroci. 

 

 
Graf 18: Sorodstvene vezi ljudi, ki živijo skupaj v hiši 

 

V hiši živi več generacij skupaj. Hipoteza ni potrjena, saj je večina anketirancev 

odgovorila, da živijo v hiši le štirje člani (starši in otroci). Torej v hišah večinoma ne živio 

več generacij, ampak je posamezne družine, to so starši in otroci.    
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Večina anketirancev živi v stanovanju s starši in otroci. 

 
Graf 19: Sorodstvene vezi ljudi, ki živijo skupaj v stanovanju 

 

 

Večina anketirancev ima v hiši naslednje prostore: spalnico, stranišče, kuhinjo, kopalnico, 

dnevno sobo, shrambo, kurilnico, hodnik in otroško sobo. 

 
Graf 20: Prostori v hiši 

 

Večina anketirancev imajo v stanovanju spalnico, kuhinjo, kopalnico, dnevno sobo ter otroško 

sobo. 

 
Graf 21: Prostori v stanovanju 
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3.2.8 Nakup hiše ali stanovanja 

 

Večini anketirancev je pri nakupu stanovanja pomembna oddaljenost trgovine, banke, šole, 

vrtca, bolnišnice. Pomembno jim je urejen javni prevoz in promet, da je okolje kriminalno 

varno, da je čas vsakodnevne vožnje do službe, šole, vrtca. Manj pomembna je oddaljenost 

igrišča, parka, gozdov ter urejenost pločnikov in kolesarske steze, postavitev javne razsvetljave 

in najbližjega soseda. 

 
Graf 22: Razlog za nakup hiše 

 

Anketirancem je najbolj pomembna oddaljenost trgovine, šole, vrtcev, čas vsakodnevne vožnje 

do službe, šole, vrtcev in urejen javni prevoz in prometa. Manj pomembno jim pa je oddaljenost 

igrišč, parkov, gozdov, je kriminalno varno, urejeni pločniki in kolesarske steze, postavitev 

javne razsvetljave, oddaljenost najbližjega soseda. 

 

 
Graf 23: Razlog življenja v mestu 
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Anketirancem so se za življenje v hiši odločili zaradi večje prostornosti, lahko imajo vrt in 

zelene kotičke, boljša kvaliteta bivanja. Manj pomembno jim je manj pospravljanja, 

pomanjkanje prostora in nižji stroški vzdrževanja. 

 
Graf 24: Razlogi življenja v hiši 

 

Anketiranci so se za življenje v stanovanju odločili zaradi manj pospravljanja, ker je stanovanje 

cenejše od hiše in nižjih stroškov vzdrževanja. Manj pomembno jim je da se daljši čas vozijo v 

službo, prostore lahko razporedijo po želji in lahko imajo domače živali. 

 

 
Graf 25: Razlog za življenje v stanovanju 

 

Anketiranci so se za življenje na podeželju odločili zaradi manjše onesnaženosti, večjega stika 

z naravo in zaradi večjega števila rastlin. Manj pomembno jim je da ni veliko možnosti 

zaposlitve, ni blizu  šol, vrtcev, trgovin in da pridemo v mesto porabimo veliko za prevoz. 
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Graf 26: Razlog za življenje na podeželju 

 

Anketiranci so se za življenje v mestu zaradi večje možnosti zaposlitve in šolanja, tam so šole, 

bolnišnice,… in več prometnih povezav. Manj pomembne so jim travnatih površin, hitrejšega 

ritma življenja in ni gozdov. 

 

 
Graf 27: Razlog za življenje v mestu 
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3.3 Življenje nekoč in danes 
 

Zanimalo nas je kako se je spremenilo življenje od nekoč do danes. Kako so živeli včasih, kako 

so preživljali prosti čas, kako so uporabljali prostore v hiši, kako veliki so bili, koliko jih je 

živelo v hišah. Ker smo želeli dobiti čim bolj točne odgovore smo se pogovarjali s starimi starši 

in starejšimi sosedi. Ugotovili smo, da so včasih bile hiše manjše, saj so bile v večini namenjene 

spanju, saj so čez dan so kmetje delali na njivi, travniku, pasli živino.  Prav tako je bila v uporabi 

kuhinja, vendar so bile veliko manjše, saj je to bila le črna kuhinja v kateri je bil štedilnik. Danes 

pa imamo v kuhinjah več gospodinjskih aparatov, kot so štedilnik, hladilnik, pomivalni stroj, 

teh včasih ni bilo. V eni hiši je tudi lahko živelo zelo veliko članov (npr. pri naših starih starših: 

pradedek in prababica, stara mama in stari ate, moja mami, teta in stric). Tako je bilo pri večini 

hiš. Danes je pa seveda čisto drugače, saj v večjih hišah živi manj ljudi.  

Zelo dobro je vidno, da v današnjem času uporabljamo veliko več tehnologije, kot recimo pred 

tridesetimi leti. S tehnologijo se je tudi zelo spremenil način življenja. Včasih so na kmetijah 

delo opravljali večinoma ročno, vendar danes imamo v pomoč veliko strojev. Včasih so se 

veliko bolj družili med sabo. Danes pa je prihod sodobne tehnologije, računalniki, tablice, 

pametni telefoni zmanjšal komunikacijo in druženje med ljudmi. Zaradi potreb sodobnega časa, 

kot so delo za službo tudi doma, delo na računalniku za šole potrebujemo v hišah in stanovanjih 

prostor tudi za to. Posledično je to dodaten prostor v hiši in stanovanju. Danes imamo tudi več 

pohištva, pripomočkov, ki jih včasih ni bilo zato potrebujemo tudi več prostorov.  

 

3.3.1 Stare hiše 

 

Razporeditev prostorov v hiši je sila enostavna in značilna za hiše s črno kuhinjo. Iz 

predprostora (lupa) pridemo v dnevno – bivalni prostor (hiša) in v sila majhno le nekaj 

kvadratnih metrov veliko črno kuhinjo (kuhjo). Večnamenski prostor (hiša) je danes brez peči, 

na njenem mestu stoji štedilnik na drva in zaboj za drva. Poleg tega je v hiši še star šivalni stroj, 

visoka in nizka omara, miza s klopjo ob eni stranici, bogkov kot, čelešnik in rožni venec na 

steni. V štiblcu stoji visoka omara in srednje široka postelja s staro laneno posteljnino (hodne 

plahte).Na južni strani je hiša delno podkletena. Klet so imenovali keldr. Stranišče je bilo zunaj, 

kopalnice pa včasih niso imeli.  

  

 
Slika 8: Tloris Kozjanske domačije 



 
28 

3.3.2 Današnje hiše 

 

 
Slika 9: Tloris današnjega stanovanja (Foto: splet)  

 

 

Nekoč je bila »hiša« glavni prostor v hiši. V njej so imeli dnevni prostor, jedilnico, praktično 

vse se je dogajalo v »hiši« zato so posledično preživeli več časa skupaj in bili bolj povezani. 

Danes imamo več prostorov, posebej dnevno sobo, jedilnico, kuhinjo. In posledično se vsak 

zadržuje v svojem prostoru in tako so družine manj povezane med sabo. Včasih so vsi spali v 

»hiši« ponekod pa v »mali hiši« to je prostor, ki je bil dodan »hiši« starši so spali posebej, stari 

starši in otroci pa so spali skupaj, danes pa imajo otroci vsak svojo sobo, starši pa spalnico. 

Danes imamo v hišah in stanovanjih posebej stranišče in kopalnico. Imamo tudi shrambo, 

pralnico. Včasih pa so imeli hrano v kleteh oz. keldrih, ker je bilo dovolj hladno, pralnih strojev 

ni bilo, zato takšnih prostorov  niso potrebovali, oblačila pa so prali v potokih.  

Novejše tlorisne zasnove hiš in stanovanj težijo k temu, da je dnevno bivalni prostor (kuhinja, 

jedilnica in dnevna soba) čim bolj povezan, in so lahko družinski člani ob vsakodnevnih 

opravilih več časa skupaj. 

 

 
Slika 10: Tloris današnjega stanovanja (Foto: splet) 

 

01 Vetrolov 6,07 m² 

02 Kabinet 12,63 m² 

03 Dnevni prostor 44,59 m² 

04 Tehnični prostor 4,61 m² 

05 Kopalnica 3,69 m² 

06 Hodnik 5,22 m² 

07 Otroška soba 1 12,48 m² 

08 Otroška soba 2 12,48 m² 

09 Spalnica 14,94 m² 

10 Garderoba 8,19 m² 

11 Kopalnica-starši 6,12 m² 

02 otroška soba 
 

D Bivalni prostor s kuhinjo 
 

G garderoba 
 

K kopalnica 
 

O1 otroška soba 
 

PR predprostor 
 

S spalnica 
 

W wc 
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3.3.3 Razmišljanja  

 

Nekoč so ljudje poleti delali na poljih, kosili travnike, želi pšenico in otroci so se igrali zunaj. 

Zato so se v hišah malo zadrževali, ker se je vse odvijalo zunaj. Predvsem v poletnem času. 

Pozimi pa so več zadrževali v hišah. Opravljali dela, se družili, molili, prepevali. V hišah je 

živelo veliko ljudi, ki so bili različnih generacij. Med sabo so se veliko družili. V hišah niso 

imeli veliko prostor niti kopalnice. Vodo so si nosili iz potokov. 

Tudi stranišč niso imeli v hiši, imeli so jih zunaj. 

Nekoč niso imeli vodovodov in električnih napeljav ter ogrevanja. Kvaliteta življenja se je 

izboljšala. Ljudje več ne skrbijo samo za prehrano. Ljudje so v službah in s tem si zagotavljajo 

eksistenčni minimum. Opravljajo dela in s tem zadovoljujejo svoje potrebe. Danes imamo vse 

dobrine lahko dostopne, zato zdaj živimo bolje kot nekoč. Zdaj imamo telefone, računalnike, 

raznovrstna oblačila in pestro hrano. Vse imamo v dosegu, nekoč pa tega ni bilo.  

Danes bi mogoče spremenila  ritem življenja. Čeprav se zdi, da živimo bolje, večkrat nimamo 

časa drug za drugega. 

 

 

Za razmišljanja o kvaliteti življenja nekoč in danes se zahvaljujeva: babici Dragici Tovornik, 

babici Hedviki Vidic, gospe Zaliki Guček in gospodu Dragotu Gučku.   

 

 

Hipoteza, da je včasih v hiši na manjši kvadraturi živelo več ljudi, zdaj pa na večji 

kvadraturi živi manj ljudi je potrjena, saj je včasih v hiši živelo po osem ali več ljudi v 

manjši hiši, danes pa v veliki hiši živi  manj ljudi. 

 

Sodobni način življenja prinaša zahteve po spremembah in ugodnostih bivalnega prostora 

– po večjih prostorih. Hipoteza je potrjena. Danes imamo več prostorov v hiši. V hiši 

imamo kopalnico, stranišče, pisarno, otroci imajo svoje sobe. Način izobraževanja, dela 

doma in v službi je prinesla potrebo po več prostorih in tudi ločenih prostorov. Včasih so 

bili ljudje med seboj bolj povezani. Zaradi samega prostora, so bili bolj skupaj in 

posledično so se več družili in bili bolj povezani, tudi zaradi njihovega načina  življenja   

 

Včasih so bili ljudje med seboj bolj povezani. Hipoteza je potrjena saj je bil počasnejši 

ritem življenja, v hišah je živelo več generacij skupaj. Zdaj pa živimo v dobi interneta. 
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4 ZAKLJUČEK 
 

Z anketo smo ugotovili, da anketiranci raje živijo  na podeželju v hiši. Naša želja je bila, da 

potrdimo hipoteze, kar se je res zgodilo. Anketiranci  raje živijo na podeželju kot v mestu ter 

raje stanujejo v hiši kot v stanovanju. Anketiranci ki živijo v mestu imajo več prostega časa. 

Večina jih je povezanih s sosedi. Večina anketirancev živi v stanovanju ter hiši s tlorisno 

površino 100m². V hišah živijo 4 ljudje, ki pa so starši, otroci ali stari starši. V hišah ter 

stanovanjih v večini imajo naslednje prostore: stanovanju spalnico, kuhinjo, kopalnico, dnevno 

sobo ter otroško sobo. Ko se anketiranci odločajo o nakupu stanovanj jim je pomembno 

oddaljenost trgovine, šole, vrtce, čas vsakodnevne vožnje do službe, šole, vrtcev in urejen javni 

prevoz in prometa. 

 

 

 

Na začetku smo si postavili naslednje hipoteze: 

 

▪ Ljudje so bolj naklonjeni življenju na podeželju, kot v mestu. (Potrjena) 

▪ Ljudje raje živijo v hiši, kot v stanovanju, saj bivanje v hiši pogojujejo z večjim 

stikom z naravo. (Potrjena) 

▪ Ljudje življenje v stanovanju pogojujejo z bližino storitev, institucij.         

(Potrjena) 

▪ V hiši živi več generacij skupaj. (Potrjena) 

▪ Včasih je v hiši na manjši kvadraturi živelo več ljudi, zdaj pa na večji kvadraturi 

živi manj ljudi. (Potrjena) 

▪ Sodobni način življenja prinaša zahteve po spremembah in ugodnostih bivalnega 

prostora – po večjih prostorih. (Potrjena) 

▪ Včasih so bili ljudje med seboj bolj povezani. (Potrjena) 

▪ Ljudje, ki živijo v mestih imajo več prostega časa. (Potrjena) 
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6 PRILOGA - ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

6.1 Anketni vprašalnik ,,Živim v hiši,, 
 

 

 



ŽIVIM V HIŠI
polni

1. SPOL

Označite samo en oval.

ŽENSKA

MOŠKI

1. 

2. STAROST

Označite samo en oval.

OD 6-12 LET

OD 13-15 LET

OD 16-20 LET

OD 21-25 LET

OD 26-35 LET

OD 36-55 LET

VEČ KOT 55 LET

Drugo:

2. 

ŽIVIM V HIŠI https://docs.google.com/a/osdobje.si/forms/d/1i6pywzCJSIxXQOHk...

1 od 12 6. 03. 2017 09:11



V KAKŠNEM OKOLJU ŽIVITE?

Označite samo en oval.

NA PODEŽELJU

V MESTU

Drugo:

3. 

STE ZADOVOLJNI Z ŽIVLJENJEM NA PODEŽELJU? (Odgovorite če živite na podeželju)

Označite samo en oval.

Da

Ne

Drugo:

4. 

STE ZADOVOLJNI Z ŽIVLJENJEM V MESTU? (Odgovorite če živite v mestu)

Označite samo en oval.

Da

Ne

Drugo:

5. 

ŽIVIM V HIŠI https://docs.google.com/a/osdobje.si/forms/d/1i6pywzCJSIxXQOHk...

2 od 12 6. 03. 2017 09:11



KJE ŽIVITE?

Označite samo en oval.

V HIŠI

V STANOVANJU

Drugo:

6. 

STE ZADOVOLJNI Z ŽIVLJENJEM V HIŠI? (Odgovorite če živite v hiši)

Označite samo en oval.

Da

Ne

Drugo:

7. 

STE ZADOVOLJNI Z ŽIVLJENJEM V STANOVANJU? (Odgovorite če živite v stanovanju)

Označite samo en oval.

Da

Ne

Drugo:

8. 

ŽIVIM V HIŠI https://docs.google.com/a/osdobje.si/forms/d/1i6pywzCJSIxXQOHk...

3 od 12 6. 03. 2017 09:11



KAKŠNE SO PREDNOSTI ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU?

Izberite vse primerne odgovore.

STIK Z NARAVO

RASTLINE (NARAVNI ČISTILCI ZRAKA)

MANJ LJUDI

VEČJA POVEZANOST IN SODELOVANJE MED LJUDMI

MANJ PROMETA

MANJŠA ONESNAŽENOST

VEČJE TRAVNATE POVRŠINE

Drugo:

9. 

KATERE SO SLABOSTI ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU?

Izberite vse primerne odgovore.

NI VELIKA MOŽNOST ZAPOSLITVE IN ŠOLANJA

NI BLIZU VELIKO VRTCEV, ŠOL, TRGOVIN...

DA PRIDEMO V VEČJA MESTA PORABIMO VELIKO DENARJA ZA PREVOZ

Drugo:

10. 

KATERE SO PREDNOSTI ŽIVLJENJA V MESTU?

Izberite vse primerne odgovore.

VEČJA MOŽNOST ZAPOSLITVE IN ŠOLANJA

TAM SO ŠOLE, BOLNIŠNICE,...

MANJŠA PORABA DENARJA ZA PREVOZ

VEČ PROMETNIH POVEZAV

TAM JE KINO, MUZEJ, GLEDALIŠČA,...

VEČ PROSTEGA ČASA

Drugo:

11. 

KATERE SO PREDNOSTI ŽIVLJENJA V HIŠI?

Izberite vse primerne odgovore.

VEČ PROSTOROV

VEČJA MOŽNOST RAZŠIRITVE ALI DOGRADITVE HIŠE

PROSTORE LAHKO RAZPOREDIMO PO ŽELJI

VEČ PROSTOROV ZA SHRANJEVANJE

BOLJŠA KVALITETA BIVANJA

LAHKO IMAMO VRT IN ZELENE KOTIČKE

LAHKO IMAMO DOMAČE ŽIVALI

VEČJA POVEZANOST Z OKOLJEM

VEČ ZASEBNOSTI

Drugo:

12. 

ŽIVIM V HIŠI https://docs.google.com/a/osdobje.si/forms/d/1i6pywzCJSIxXQOHk...

4 od 12 6. 03. 2017 09:11



KATERE SO SLABOSTI BIVANJA V HIŠI?

Izberite vse primerne odgovore.

VEČJI STROŠKI VZDRŽEVANJA HIŠE

NAKUPI SO DRAŽJI

DALJŠI ČAS SE VOZIMO V SLUŽBO...

Drugo:

13. 

KATERE SO PREDNOSTI BIVANJA V STANOVANJU?

Izberite vse primerne odgovore.

NIŽJI STROŠKI VZDRŽEVANJA

MANJ POSPRAVLJANJA

VARNEJŠE PRED VLOMILCI

ČE SE NAHAJAMO V VIŠJEM NADSTROPJU (BREZ DVIGALA) NABIRAMO

KONDICIJO

MANJ DELA Z VZDRŽEVANJEM

MANJ POVRŠIN ZA ČIŠČENJE

V BLIŽINI IMAMO SLUŽBO IN ŠOLO KAMOR SE LAHKO ODPRAVIMO PEŠ (MANJ

STROŠKOV PREVOZA)

STANOVANJE JE CENEJŠE OD HIŠE

Drugo:

14. 

KATERE SO SLABOSTI BIVANJA V STANOVANJU?

Izberite vse primerne odgovore.

POMANJKANJE PROSTORA

VČASIH NI PARKIRNEGA MESTA

NIMAMO VRTA

ČE STE V VIŠJIH PROSTORIH, LAHKO DA NI DVIGAL ZATO VELIKO HODIMO

VZDRŽEVANJE BLOKA NI ODVISNO OD NAS, TREBA SE JE PRILAGAJATI DRUGIM

MANJŠA POVEZANOST Z OKOLJEM

VELIKO HRUPA

Drugo:

15. 

KOLIKO PROSTEGA ČASA IMAŠ ČE ŽIVIŠ V MESTU? (dnevno)

Označite samo en oval.

1 URA

2-3 URE

VEČ KOT 3 URE

Drugo:

16. 

ŽIVIM V HIŠI https://docs.google.com/a/osdobje.si/forms/d/1i6pywzCJSIxXQOHk...

5 od 12 6. 03. 2017 09:11



KOLIKO PROSTEGA ČASA IMAŠ ČE ŽIVIŠ NA PODEŽELJU? (dnevno)

Označite samo en oval.

1 URA

2-3 URE

VEČ KOT 3 URE

Drugo:

17. 

ALI STE POVEZANI S SOSEDI?

Označite samo en oval.

DA

NE

DELNO

Drugo:

18. 

ŽIVIM V HIŠI S TLORISNO POVRŠINO? (odgovorite, če živite v hiši)

Označite samo en oval.

50m²

100m²

100-150m²

150-200m²

200-250m²

NAD 250m²

Drugo:

19. 

ŽIVIM V STANOVANJU S TLORISNO POVRŠINO? (odgovorite, če živite v stanovanju)

Označite samo en oval.

50m²

100m²

100-150m²

150-200m²

200-250m²

NAD 250m²

Drugo:

20. 

ŽIVIM V HIŠI https://docs.google.com/a/osdobje.si/forms/d/1i6pywzCJSIxXQOHk...

6 od 12 6. 03. 2017 09:11



KOLIKO VAS ŽIVI V SKUPNEM GOSPODINJSTVU?

Označite samo en oval.

2

3

4

5

6

7

NAD 7

Drugo:

21. 

V HIŠI ŽIVIMO:

Izberite vse primerne odgovore.

starši

stari starši

otroci

vnuki

tete, strici

nečaki, nečakinje

sestrične, bratranci,

Drugo:

22. 

V STANOVANJU ŽIVIMO:

Izberite vse primerne odgovore.

starši

stari starši

otroci

vnuki

tete, strici

nečaki, nečakinje

sestrične, bratranci,

Drugo:

23. 

ŽIVIM V HIŠI https://docs.google.com/a/osdobje.si/forms/d/1i6pywzCJSIxXQOHk...

7 od 12 6. 03. 2017 09:11



V HIŠI IMAMO NASLEDNJE PROSTORE:

Izberite vse primerne odgovore.

SPALNICA

WC

KUHINJA

KOPALNICA

DNEVNA SOBA

PRALNICA

SHRAMBA

KURILNICA

DRVARNICA

GARAŽA

HODNIK

OTROŠKA SOBA

PISARNA

JEDILNICA

Drugo:

24. 

V STANOVANJU IMAMO NASLEDNJE PROSTORE:

Izberite vse primerne odgovore.

SPALNICA

WC

KUHINJA

KOPALNICA

DNEVNA SOBA

PRALNICA

SHRAMBA

KURILNICA

DRVARNICA

GARAŽA

HODNIK

OTROŠKA SOBA

PISARNA

JEDILNICA

Drugo:

25. 

ŽIVIM V HIŠI https://docs.google.com/a/osdobje.si/forms/d/1i6pywzCJSIxXQOHk...

8 od 12 6. 03. 2017 09:11



KO SE ODLOČATE ZA NAKUP STANOVANJA VAM JE POMEMBNO:

Izberite vse primerne odgovore.

ODDALJENOST TRGOVINE, BANKE,ŠOLE, VRTCA, BOLNIŠNICE,...

UREJEN JAVNI PREVOZ IN PROMET

UREJENI PLOČNIKI IN KOLESARSKE STEZE

ČAS VSAKODNEVNE VOŽNJE DO SLUŽBE, ŠOLE, VRTCA,..

ODDALJENOST NAJBLJIŽEGA SOSEDA

POSTAVJENOST JAVNE RASVETLJAVE

JE OKOLJE KRIMINALNO VARNO

ODDALJENOST IGRIŠČA, PARKA, GOZDOV,...

Drugo:

26. 

KO SE ODLOČATE ZA NAKUP HIŠE VAM JE POMEMBNO:

Izberite vse primerne odgovore.

ODDALJENOST TRGOVINE, BANKE,ŠOLE, VRTCA, BOLNIŠNICE,...

UREJEN JAVNI PREVOZ IN PROMET

UREJENI PLOČNIKI IN KOLESARSKE STEZE

ČAS VSAKODNEVNE VOŽNJE DO SLUŽBE, ŠOLE, VRTCA,..

ODDALJENOST NAJBLJIŽEGA SOSEDA

POSTAVJENOST JAVNE RASVETLJAVE

JE OKOLJE KRIMINALNO VARNO

ODDALJENOST IGRIŠČA, PARKA, GOZDOV,...

Drugo:

27. 

ŽIVIM V HIŠI https://docs.google.com/a/osdobje.si/forms/d/1i6pywzCJSIxXQOHk...

9 od 12 6. 03. 2017 09:11



ZAKAJ BI RAJE ŽIVELI V HIŠI?

Izberite vse primerne odgovore.

VEČ PROSTOROV

VEČJA MOŽNOST RAZŠIRITVE ALI DOGRADITVE

PROSTORE LAHKO RAZPOREDIMO PO ŽELJI

VEČ PROSTOROV ZA SHRANJEVANJE

BOLJŠA KVALITETA BIVANJA

LAHKO IMAMO VRT IN ZELENE KOTIČKE

LAHKO IMAMO DOMAČE ŽIVALI

VEČJA POVEZANOST Z OKOLJEM

VEČ ZASEBNOSTI

BOLJ SMO POVEZANI S SOSEDI

NIŽJI STROŠKI VZDRŽEVANJA

MANJ POSPRAVLJANJA

VARNEJŠE PRED VLOMILCI

MANJ DELA Z VZDRŽEVANJEM

V BLIŽINI IMAMO SLUŽBO IN ŠOLO KAMOR SE LAHKO ODPRAVIMO PEŠ (MANJ

STROŠKOV PREVOZA)

POMANJKANJE PROSTORA

Drugo:

28. 

ŽIVIM V HIŠI https://docs.google.com/a/osdobje.si/forms/d/1i6pywzCJSIxXQOHk...

10 od 12 6. 03. 2017 09:11



ZAKAJ BI RAJE ŽIVELI V STANOVANJU?

Izberite vse primerne odgovore.

VEČ PROSTOROV

PROSTORE LAHKO RAZPOREDIMO PO ŽELJI

BOLJŠA KVALITETA BIVANJA

LAHKO IMAMO VRT IN ZELENE KOTIČKE

LAHKO IMAMO DOMAČE ŽIVALI

VEČJA POVEZANOST Z OKOLJEM

VEČ ZASEBNOSTI

BOLJ SMO POVEZANI S SOSEDI

DALJŠI ČAS SE VOZIMO V SLUŽBO...

NIŽJI STROŠKI VZDRŽEVANJA

MANJ POSPRAVLJANJA

VARNEJŠE PRED VLOMILCI

ČE SE NAHAJAMO V VIŠJEM NADSTROPJU (BREZ DVIGALA) NABIRAMO

KONDICIJO

MANJ DELA Z VZDRŽEVANJEM

MANJ POVRŠIN ZA ČIŠČENJE

V BLIŽINI IMAMO SLUŽBO IN ŠOLO KAMOR SE LAHKO ODPRAVIMO PEŠ (MANJ

STROŠKOV PREVOZA)

STANOVANJE JE CENEJŠE OD HIŠE

NIMAMO VRTA

Drugo:

29. 

ZAKAJ BI RAJE ŽIVELI NA PODEŽELJU?

Izberite vse primerne odgovore.

STIK Z NARAVO

RASTLINE (NARAVNI ČISTILCI ZRAKA)

MANJ LJUDI

VEČJA POVEZANOST IN SODELOVANJE MED LJUDMI

MANJŠA ONESNAŽENOST

VEČJE TRAVNATE POVRŠINE

NI VELIKO MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

NI BLIZU VRTCEV, ŠOL, TRGOVIN...

DA PRIDEMO V VEČJA MESTA PORABIMO VELIKO DENARJA ZA PREVOZ

HITREJŠI RITEM ŽIVLJENJA

ONESNAŽEN ZRAK

HRUP

MANJŠA ONESNAŽENOST

PREMALO TRAVNATIH POVRŠIN

Drugo:

30. 

ŽIVIM V HIŠI https://docs.google.com/a/osdobje.si/forms/d/1i6pywzCJSIxXQOHk...

11 od 12 6. 03. 2017 09:11



Uporablja tehnologijo

ZAKAJ BI RAJE ŽIVELI V MESTU?

Izberite vse primerne odgovore.

STIK Z NARAVO

RASTLINE (NARAVNI ČISTILCI ZRAKA)

VEČJA POVEZANOST IN SODELOVANJE MED LJUDMI

MANJŠA ONESNAŽENOST

NI VELIKO MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

HITREJŠI RITEM ŽIVLJENJA

ONESNAŽEN ZRAK

HRUP

MANJŠA ONESNAŽENOST

NI GOZDOV

PREMALO TRAVNATIH POVRŠIN

TAM JE KINO, MUZEJ, GLEDALIŠČA,...

VEČ PROMETNIH POVEZAV

TAM SO ŠOLE, BOLNIŠNICE,...

VEČJA MOŽNOST ZAPOSLITVE IN ŠOLANJA

Drugo:

31. 

ŽIVIM V HIŠI https://docs.google.com/a/osdobje.si/forms/d/1i6pywzCJSIxXQOHk...

12 od 12 6. 03. 2017 09:11


