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Projekt  » Policija za otroke« 
 
 
Varnost in dobrobit otrok je odgovornost nas vseh. Otrokom moramo posredovati informacije in 
jih okrepiti, da se bodo v stiski in v zanje nevarnih situacijah znali zaščititi in poiskati pomoč. 
Preventiva, katere cilj je zagotoviti, da otroci ne bodo utrpeli škode zaradi nasilja ali zlorabe, je 
prava pot. 
 
V letu 1995 je Ministrstvo za notranje zadeve v okviru preventivnega projekta »Policija za otroke« 
pričelo z izvajanjem lutkovne predstave »ENA ENA TRI - Mali Ojoj«, avtorice Svetlane Makarovič. 
 
Predstava je namenjena predšolskim otrokom in mlajšim šolarjem do 5. razreda osnovne šole. 
Otroci se v živalskih likih prepoznajo in se s spremljanjem prisrčnih in hkrati šaljivih prizorov 
učijo, kako se izogniti potencialni nevarnosti. Predstava otrokom ponuja telefonsko številko 113 
preko katere lahko pokličejo na pomoč policista. Predstavitev policistov, njihovih vozil, opreme 
in službenih živali je sestavni del projekta, ki policijo približa otrokom. 
 
Predstavo »ENA ENA TRI«, ki jo izvaja ekipa gledališča LUTKE ZAJEC, si je ogledalo že veliko 
otrok po Sloveniji. Od premiere leta 1995 do danes je bilo odigranih že kar 850. ponovitev. S 
projektom bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2011/2012, saj je predstava pri otrocih in 
odraslih zelo dobro sprejeta in prepoznana kot pomemben vir informacij za otrokovo varnost.  
 
Informacije o izvedbi predstave vam bo posredoval izvajalec Jože Zajec (tel. 01 541 76 73 ali 041 
665 876). Dodatne informacije o projektu »Policija za otroke« lahko dobite na policijskih upravah 
po Sloveniji ali na Generalni policijski upravi Ministrstva za notranje zadeve (tel. 01 428 45 21). 
 
Ministrstvo za notranje zadeve krije stroške prevoza izvajalcev, stroške izvedbe predstave pa 
nosi naročnik. 
 
V želji po sodelovanju za varnost otrok vas lepo pozdravljamo, 
 

 
 

       Janko GORŠEK 
GENERALNI DIREKTOR POLICIJE 

 
 
 
 
 

 


	P O L I C I J A
	Janko GORŠEK
	GENERALNI DIREKTOR POLICIJE

