
VODNI DETEKTIVI - ZMAGOVALCI 
 
Tudi to šolsko leto, že devetnajsto zapored, so učenci 6., 7., 8. in 9. razredov aktivno sodelovali na 

nacionalnem raziskovalnem natečaju VODNI DETEKTIV, ki ga organizira Inštitut za celostni razvoj in 

okolje (ICRO) iz Domžal v sodelovanju z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje ( MAO) in Fakulteto 

za gradbeništvo in geodezijo, pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, Boruta 

Pahorja. 

 

Letošnja tema natečaja je bila » MODRO ZELENA MESTA«. 

Natečaja se je udeležilo 29 šol iz cele Slovenije, sodelovalo  pa je 1120 učencev. 

Veliko truda smo vložili v raziskovalno nalogo in bili nagrajeni.  

 

OSVOJILI SMO PRVO NAGRADO ZA RAZISKOVALNI PROJEKT  TRETJE TRIADE.  

 

Tema je povezana s prilagoditvijo naših naselij na izzive prihodnosti, ki jih prinašajo globalne 

klimatske spremembe. Naša naselja na to niso pripravljena, saj se soočamo z vse bolj intenzivnimi 

vremenskimi pojavi, obsežnimi poplavami in hudo poletno vročino ter sušo. Zato se bodo morala 

spremeniti in preplesti z modro zeleno infrastrukturo. 

 

Člani ekološkega krožka smo celostno obravnavali lokalno območje preko ankete, analize gradnje 

hiš, prilagoditve le teh na vremenske razmere, vključenost zelenih površin v naselje in okolico hiš, 

ugotavljali pomen rastlin za okolje. Zgodovinsko smo obravnavali naselja v odnosu do varnosti pred 

poplavami in rezultate primerjali z današnjim časom. Primerjali smo pridelovanje poljščin nekoč in 

danes na kmetiji v hribovitem delu občine s kmetijo v dolini. 

Gojili smo pšenico in papriko v različnih razmerah in primerjali njihovo rast. 

Naredili smo tudi maketo šole z bližnjo okolico. 

 

 Naloga bo razstavljena v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.  Vsem sodelujočim na natečaju,  

MAO podarja vstopnico za razstavo Živeti z vodo, ki bo odprta jeseni v Muzeju za arhitekturo in 

oblikovanje. Zaključna prireditev natečaja bo oktobra 2018, vabljene so vse nagrajene šole. 

 

Mentorice: Tatjana Tomašič, Mojca Tkalec Zoran, Romana Vrhovec, Tatjana Cvelbar in Nina Nadu. 

 
 
Videm, 22. 6. 2018                                 
                                                                                                       Zapisala : Tatjana Tomašič 
 

 
 



 
 

 



 

 



 
 


