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Avtor: (+oratorij) Rok Kastelic, Mateja Jakob (oratorij Kodeljevo) 

Ime velike igre: 

Detektivska igra 

Čas trajanja: 5 ur   

Idealno število otrok: 24 - 40 

Minimalno št. animatorjev: 15 

Kaj je pri igri še posebej 
dobro in kaj morda slabo? 

Otrokom daje možnost sprejemanja odločitev, ki vplivajo na 
sam potek igre. 

Treba je paziti, da ne pride do zmede med animatorji zaradi 
velikega števila nalog.  

Če je igra izvedena dobro se lahko otrok, zaradi njene dolžine 
in dinamičnosti, zelo vživi vanjo 

 

Opis igre: 
 

Igra je sestavljena iz dveh delov. 
 

1. Del 
Igre po otokih okoli cerkve – služenje vozovnic (za 

drugi del igre), pridobivanje dovoljenj in prvi podatki o 
zločinu 

 
2. Del 

Skupine hodijo po širši okolici in iščejo namige, kdo je 
morilec, in odkrivajo večjo razsežnost kriminalne 

združbe 
 

Praktični cilj igre: 
(kako se igra konča?) 

 
Odkritje vodje kriminalne združbe, morilca ter ostalih 

pomočnikov. 
 

Vzgojni cilji igre: 
(kaj bo otrok odnesel od 

igre?) 

 
Resnice ni lahko najti, večkrat se v svojih sodbah lahko 

zmotimo. 
 

Material in rekviziti, ki so 
potrebni za igro: 

 

 Spisane kartoteke 

 Trak za zavarovanje kraja zločina 

 Krofi (kakšnih 8) 

 Sestavine za peko krofov (moka, sol, mleko, sladkor, 
kvas, jajce, maslo, olje, limonina lupina, marmelada) – 
lahko tudi kakšna manjka… ni nobene katastrofe…  

 Listki z napotki, skriti v časopisih (ogromno časopisa) 

 Figura iz stiroporja 

 Airsoft pištola in metki 

 Dovoljenja za nošenje orožja 

 Zemljevidi z vrisanimi prevoznimi linijami 

 Laboratorijska halja in rokavice 

 Krvavi noži (kolikor je skupin) 



2 
www.gradiva.oratorij.net 

 

 

Opis igre 
 

Igra se začne z uvodno uprizoritvijo, ko na policijsko postajo pride prijava o umoru. Ko policisti dobijo 

prijavo se odpravijo na kraj zločina, otroci pa se morajo razvrstiti v skupine, ki bodo na lastno pest 

pomagale iskati krivca za zločin, saj je žrtev človek, ki so ga poznali, policisti pa ne zbujajo občutka, da 

bodo prišli stvari do dna. Skupine se nato odpravijo po otokih. 

 1. Del – otoki okoli cerkve 
 

1. INFO deska  

otok je ves čas odprt, št. animatorjev: 0 

Na tabli so obrazi in imena animatorjev, ki imajo policijsko kartoteko ali pa je za njimi 

trenutno razpisana tiralica. Poleg animatorjev je zraven še nekaj obrazov pravih zločincev. 

 

2. Policijska postaja in policijski arhiv 

Za ta otok je potrebno dežurnemu policistu prinesti krof, da te spusti v arhiv; otok je ves čas 

odprt; št. animatorjev: 1 

 »mlaka krvi« 

 Bele majice za umazat s »krvjo« (kolikor je skupin) 

 Kuponi za taksi, avtobus in vlak 

 Deska in tovor 

 (debele) okrogle palice 

 Trdna deska ali tram (za prenašanje otrok) in nekaj 
ovir za poligon 

 Narisani potniki in spisek krajev od kjer prihajajo + 
časovna razpredelnica klicev 

 Zemljevid z vrisanimi lokacijami 

 Vlak, avtobusa, taksija 

 Pismo z nalogo (v dodatkih) 

 Zvočni posnetek streljanja 

 Povoji 

 Spisek plačancev 

 Prstni odtisi na selotejpu 

 Nekaj denarja 

 Pismo s »prošnjo« (v dodatkih) 
 

Kako bi s stališča (zelo 
zahtevnega) udeleženca 

ocenil igro? 

Zelo dolga. Zanimiva zgodba. Imel sem občutek, da sem 
sprejemal odločitve, ki bi lahko spremenile potek igre. 
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V arhivu so podrobne kartoteke vseh zločincev. Skupina naj si v svoj zvezek prepiše čim več 

podatkov preden jih dežurni policist nažene ven. Vrnejo se lahko z novim krofom, da jih spet 

spusti noter. 

Če skupine želijo dokazovati, da vedo kdo je zločinec jim dežurni policist vedno odgovarja, da 

imajo premalo dokazov. 

 

3. Krof 

otok je ves čas odprt; št. animatorjev: 1 

Otroci morajo najti sestavine za peko krofov in jih dati v lonec. S tem pomagajo peku pri peki 

in v zameno jim ta da en krof. Sestavine (moka, sol, mleko, sladkor, kvas, jajce, maslo, olje, 

limonina lupina, marmelada) so skrite v okolici. Večina skupin bo morala priti 2x. 

 

4. Splošni arhiv 

Samo 1x, 1 animator 

V velikem kupu časopisov se skrivajo listki z napotki. Najti jih morajo vsaj 10, potem pa lahko 

še malo iščejo za uporabnimi članki. Animator jim namigne, da je tisto kar jih najbolj zanima v 

policijskem arhivu. 

 

5. Strelske vaje 

Samo 1x, 1 animator 

Z airsoft pištolo streljajo figuro iz stiroporja ali kartona. Ko vsi pridejo na vrsto (in so približno 

uspešni) dobijo dovoljenja za posedovanje orožja. 

 

6. Trgovina in orožarna 

Ves čas odprta, 1 animator 

- pištole,  da se lahko branijo v primeru kakšnih neželenih situacij (do katerih pa ne bo prišlo).  

- zemljevid (nujno), da se orientirajo v drugem delu igre (na njem so tudi avtobusne in 

železniške linije) 

 

7. Laboratorij 

otok je ves čas odprt, št. animatorjev: 1 

V laboratorij prinesejo vzorec krvi, las ali kakšen drug forenzični dokaz. Čez 5 minut dobijo 

rezultat DNK testa. (med potekom raziskave lahko gredo stran) 

 

8. Kraj zločina 

Ko policisti že opravijo svoje,  umaknejo trak in ta otok se odpre (kakšno uro po začetku igre), 

potem je otok ves čas odprt, št. animatorjev: 0 

Voditelj skupine vodi svojo skupino pri pazljivem iskanju dokazov. Ko skupina odide, dokaze 

ponovno nastavi nekdo, ki je blizu (policijski arhiv). 

- nož v smeteh 

- mlaka krvi na tleh 

- kakšen las (od nekoga, ki ni kriv, ampak je tam slučajno izgubil las) 

 

9. Taksist 

Samo 1x, 2 animatorja 
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Animator štopa čas, ki ga skupina porabi, da iz lokacij pripelje potnike. Potniki so razporejeni 

po okolici cerkve, animator bere klice po razpredelnici (tako da je za vse skupine enako). 

Navodilo kje je potnik je lahko tudi kot uganka. Skupini se najbolj splača razdeliti, tako da 

hodita po dva otroka skupaj. Ko najdejo in prinesejo vse potnike, animator preveri, če so iz 

pravih lokacij in pogleda koliko časa so porabili.  

Skupina dobi telefonsko številko taksista in kupon za zastonj vožnjo (za drugi del igre). 

 

10. Avtobus 

Samo 1x, št. animatorjev: 1 

Na dolgi deski ali tramu (mora biti dovolj močno, da se ne zlomi prav hitro) morajo prenesti 

čim več svojih članov na drugo stran poligona. To morajo narediti tolikokrat, da vse skupaj 

čez prepeljejo 15 oseb. Ko na eni strani zmanjka potnikov, se morata voznika zamenjati in 

nova voznika morata voziti v drugo smer. Ko prevozijo 15 potnikov (številko se lahko 

spreminja) dobi skupina mesečno vozovnico (za drugi del igre). 

 

11. Železniška postaja 

Samo 1x, 1 animator 

Skupina pomaga tovoriti tovor z tovornega vlaka. Na deski je tovor, ki ga morajo 

prepeljati na cilj. Peljejo ga tako, da pod desko vstavljajo okrogle palice po katerih 

desko s tovorom pripeljejo do cilja. 

Skupina dobi kupon za zastonj vožnjo z vlakom (za drugi del igre). 

 

OTOK LOKACIJA ANIMATOR 

INFO deska   

Policijska postaja in policijski arhiv   

Krof   

Splošni arhiv   

Strelske vaje   

Trgovina in orožarna   

Laboratorij   

Kraj zločina   

taksist   

Avtobus   

Železniška postaja   

 

 2. Del – otoki po širši okolici  
 

Na začetku drugega dela se skupine na slepo pošlje raziskovat, pogledat domove ljudi, ki so 

sumljivi , park za katerega so v člankih v arhivu ugotovili da je tarča vandalov … 

Ko pridejo nazaj, tam nekdo oznanja na ves glas, s časopisom v roki, da je policija odkrila 

skrivališče večje kriminalne združbe, katere člani pa so sedaj na begu; na žalost so tudi 

njihove identitete neznane. 
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Vsi gredo v skrivališče kriminalcev (vendar jim je dostopna le ena soba, ostale še preučujejo 

policisti), kjer najdejo zemljevid njihovih aktivnosti. Iz tega zemljevida si te podatke prerišejo 

na svoje zemljevide in se potem odpravijo po otokih s pomočjo prevoznih sredstev, ki so jim 

na voljo. 

Najprej morajo na vlak, ki jih pelje v malo stran od cerkve, v kakšen miren park, na travnik, 

prazno parkirišče… Od tam se potem naprej vozijo z dvema avtobusnima linijama, na obeh 

vozita dva avtobusa, ki naj bi bila vedno na nasprotnih straneh svoje ciklične poti, ali pa s 

taksijem, ki pa je na voljo zgolj enkrat a jih lahko odpelje kam kamor avtobus ne more. Poti 

prevoznih sredstev je seveda potrebno prilagoditi glede na vašo okolico. (Spodaj med dodatki 

lahko najdeš zemljevid, kako je to izgledalo pri nas na Kodeljevem. ) 

 

Za vlak je najbolje, da se kar primejo med seboj za ramena in gredo v vlakcu za strojevodjo 

kamor jih že ta vodi. Pred tem jim seveda pobere karte. 

Za avtobuse je najbolje narediti velike lesene okvirje in na njih pritrditi kartonaste stene 

avtobusa. Okvirji naj bodo dovolj veliki, da se v avtobus lahko poleg njegovih dveh šoferjev 

zbaše cela skupina otrok. V vsakem avtobusu morata biti dva animatorja, saj je velik lesen 

okvir preokoren in pretežek, da bi ga nosil en sam. 

Taksi pa naj bo kakšen voziček ali kolo s prikolico ali pa kaj takšnega. 

 

1 Lokacija  predaje »robe« 

Brez animatorja 

V peskovniku najdejo sled čevlja in papirnat robček. Skupina ne ve točno kaj bi si mislila. 

 

2 Priča 

1 animator 

Priča (po možnosti oblečena v pijančka) vidi ali skupina prihaja iz smeri, kjer se je zgodila predaja 

»robe« , če prihaja iz napačne smeri, se za njih ne zmeni. Če pa prihajajo iz prave smeri, jih 

povpraša kam grejo itd. in jim kar vsiljivo začne govoriti kako je videl oz. prisluškoval predaji 

»robe«. Pijanček se lahko pri govorjenju malo zapleta in kar nekaj pribija, se malo zmede… 

vendar vseeno pove, da je pred samo predajo jasno slišal, da so ljudje govorili, da pride šefica z 

denarjem osebno, ker take naloge ne more nikomur zaupati. Potem še nekako pove, da so bili 

zmenjeni, da se dobijo v peskovniku, čeprav on ne ve kaj naj bi si o tem mislil.  

Skupini postane jasno, da mora nazaj do peskovnika, saj bo tam našla sledi, ki ji bodo pomagale 

pri iskanju šefice kriminalcev. 

 

3 Pismo  z nalogo 

brez animatorja 

Na zemljevidu je ta lokacija označena z »nabiralnik« 

Ko skupina pride, začne raziskovati in ko najde nabiralnik ter ključ, ki ga odpira, preberejo pismo v 

katerem šef(ica) nezadovoljno okara svojega pajdaša, da ni dobro izvršil (ta prvega) umora in da 

so zaradi njega odkrili njihov glavni štab. Potem mu tudi reče naj poskrbi za tistega izdajalca, ki 

živi na koncu Menardove. Ta jih je namreč izdal policiji. 

 

4 Zadnje besede  

1 animator  
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Ko animator vidi, da skupina prihaja k njemu, sproži zvočni posnetek streljanja in nekajkrat 

zavpije (lahko se tudi polije s paradižnikovo mezgo), potem se uleže na tla. Ko skupina priteče do 

njega jih prosi za pomoč; pove jim kje so povoji… skupina mu poskusi pomagati. Čez nekaj časa 

pove, da mu je hladno in da ne bo preživel.  (zelo dramatično) Nato jim zašepeta: »Morilec ni 

glavni, vsega je kriva ona…« in potem umre.  (podrobnejše za animatorja v dodatkih na koncu) 

 

5 Najdba morilčeve obleke 

Brez animatorja  

Pred hišo enega izmed animatorjev najdejo obleko umazano od krvi, ter zraven nekaj denarja. 

Obleko vzamejo in jo lahko, ko obiščejo vse kraje na zemljevidu, odnesejo v laboratorij. 

 

6 Prisluškovanje osumljencu   

1 animator   

Osumljenec je nekje za vogalom in se pogovarja po telefonu. Otroci iz tega kar pove, razberejo, 

da sedaj pridno dela in ne počne ničesar kriminalnega več.  Na koncu se izkaže, da je osumljenec 

vedel, da mu prisluškujejo, zato je vse zaigral. Kasneje, ko ga mučijo (v zaključku igre) jim prizna, 

da je vedel, da so pri njem in je svoj telefonski pogovor le zaigral. 

Animator mora dolgo časa nakladati in imeti zanimiv »pogovor po telefonu.«  

 

7 Pismo  s »prošnjo« 

Brez animatorja 

Skupina najde majhno darilce in pismo, v katerih šefica prosi enega izmed animatorjev, ki bo v tej 

igri prevzel to nalogo, da bi ji ta pomagal pri urejanju nekih birokratskih zadev (ta namreč dela na 

ministrstvu za notranje zadeve) . Da bo v zameno dobil dobrega odvetnika, ki ga bo rešil v 

sodnem primeru njene povzročitve prometne nesreče. 

 

OTOK LOKACIJA ANIMATOR 

1. Predaja »robe«  / 

2. priča  1 animator 

3. pismo z nalogo  / 

4. pomoč ranjencu  1 animator 

5. obleka od morilca  / 

6. prisluškovanje  1 animator 

7. pismo s »prošnjo«  / 

Skrivališče kriminalcev  (na začetku in na koncu) policist 

Ministrstvo za notranje zadeve  »Janez Pravičnik« + kakšen  policist 
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Zaključek 

 

Ko pridejo nazaj do cerkve, je tam spet nekdo s časopisom, ki oznani, da je policija zapustila 

kriminalni štab in da sedaj lahko pridejo vsi vanj. 

 

 Lahko grejo v štab  Lahko takoj nesejo  

krvavo obleko v 

laboratorij 

 Lahko gredo na 

ministrstvo posvarit 

Janeza Pravičneža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začnejo lov na morilca. Ko ga najdejo mu začnejo groziti, ga mučijo, mu ponudijo, da se bodo 

zavzeli zanj na sodišču…  Morilec se izgovarja, da ni imel izbire, da je šefica imela ujetega 

njegovega družinskega člana in jo je zato moral ubogati in da mu je žal za vse slabo kar je storil.  

Razloži tudi, da je imel poštni nabiralnik pred hišo nekoga, ki so ga ustrahovali, zato da ga nebi 

bilo mogoče prelahko razkriti. Izvedo, da ga je šefica vedno nagovarjala izza vrat na vrhu 

nebotičnika in da je nikoli ni videl v obraz. 

Potem pride policist, ki, ko skupina odide iskat šefico, ostane z morilcem (tako da ga lahko 

zaslišijo tudi ostale skupine). 

 

Skupina pride v sobo na vrh zvonika, kjer res najde talko, ki pove kdo je morilec in pove, da je res 

sestra od morilca (čeprav ne ve, da je on moril). Skupina skozi okno pogleda proti hiši in vidi 

šefico, kako prestavlja še več denarja iz kovčka. 

Gredo dol (pazljivo po stopnicah!) in jo ujamejo.  

 

Ko čakajo, da tudi ostale skupine ugotovijo kdo je morilec in zberejo zadostne dokaze, se lahko 

skupine, ki so že končale, posvetijo iskanju dodatnih dokazov, za katere jim je prej zmanjkalo časa 

(krvava majica, spisek plačancev in plačnikov) in najdejo tudi ostale pomočnike kriminalne 

združbe. 

 

Če je še čas, se lahko igro zaključi na sodišču, kjer skupine predstavljajo dokaze. Če ima kakšna 

kakšen dokaz, ki ga druge nimajo, se ji to tudi šteje v dobro.  

Igra se konča z sodnikovim udarcem s kladivom po mizi in spoznanjem , da je šefica kriva. 

Najdejo skriti denar, na 

njem so prstni odtisi 
Najdejo spisek komu je 

šefica plačala za usluge 

ali pa jih je izsilila 

Kri je od žrtve. 

Laborant jih napoti na 

lov za prstnimi odtisi. 

Gredo na prvotni kraj 

zločina, kjer najdejo 

prstne odtise. 

Laborant jim pove, da 

so to odtisi od morilca 

(pove kdo to je, 

skupina ugotovi, da 

mora biti on morilec ) 

Janez Pravičnež pove, 

da ga nadleguje neka 

ženska in da je ta 

grozila njegovi tajnici 

Dobili niso nobenega 

dokaza, tako da je bilo 

to zaman 
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Dodatki 
 

 

Dr. Groza, ti gnili nesposobnež! 
 

Ker si svojo nalogo krepko zavozil nam je policija na 
sledi, mislim, da ko boš to bral, da bodo že vdrli v 

naš štab. Na srečo imam še dodatno skrivališče, kjer 
me boš lahko našel, ko opraviš nalogo. Saj veš kje 

me najdeš! 
Kakorkoli, izdal me je tisti brezveznik s konca 

Menardove ulice, veš kateri. Najdi ga in se ga znebi! 
In tokrat opravi svoje delo bolje kakor prvič, sicer 

se bo zgodilo saj veš kaj. 
Pazi se policije, še bolj pa nekih nadležnih mulcev, 
ki ji pomagajo. Ne vem od kod so se vzeli ti majhni 

smradi… Kakorkoli, niso tako neumni kot izgledajo.  
Srečno, ko opraviš pa veš kje me najdeš. 
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Navodila animatorju na otoku  » zadnje besede« 
 

Ko vidiš da izstopijo iz BUSA, sproži streljanje in se zvij po tleh 

 

Omeniti moraš naslednje točke: 

 

1. Morilec beži tam zadaj, ampak pomagajte mi… 

2. Da te obvežejo s povojem 

3. Da ti postaja hladno in te je strah ;) 

4. Da je morilec po prvem umoru odvrgel  svoje obleke pred sosednjo hišo od 

njegovega nabiralnika 

5. Da ti je žal za zločine… 

6. (počasi se približuje smrti) Da ni kriv morilec, ampak da ga preganja njegova šefica… 

 

Saj se boš znašel, samo vsako od teh točk moraš nujno malo omenit, zato da bo 

zgodba tekla. 

 

 

 

Pozdravljena! 
 

Lep pozdrav, Manca. Sicer se še ne poznava, vendar se nate obračam z majhno prošnjo. Vem, da si 

obtožena odgovornosti za hudo prometno nesrečo in jaz ti želim pomagati v tem sodnem primeru. 

Seveda v zameno za drobno uslugico, ki bi jo ti, kot tajnica na ministrstvu za notranje zadeve, z 

lahkoto opravila. Ne želim preveč podrobno razlagati zadeve, dovolj je, da veš, da boš s svojim 

dejanjem moji podzemni organizaciji pridobila nekaj časa pred policijsko preiskavo in s tem ohladitev 

sledi.  Vse kar moraš storiti je, da pomotoma vržeš stran neke (pomembne) dokumente, ki jih ima 

tvoj sodelavec  oziroma nadrejeni, Janez Pravičnik. Preglej, kaj ima na mizi in mu malo prebrskaj po 

predalih; dokumenti so označeni z oznako »zaupno« poleg njih pa je pripis »xxxxx«. Vse skupaj vrzi v 

smeti, potem pa jih odnesi v veliki smetnjak, in to ne v tistega za recikliranje, ker tega manjkrat 

praznijo. Ko to opraviš ti v roku 24 ur priskrbim odvetnika, ki te bo pripravil za pričanje na sodišču, ki 

ga imaš naslednji teden. Da se boš lažje odločila, ti poleg pisma prilagam še majhno darilce; še veliko 

podobnih boš dobila, če mi boš pomagala. 

 

Srečno in lep pozdrav, xxxxx. 
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Vozovnice (avtobusne, za vlak): 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 8 9 6 
Velja 5 dni 

Aa  potniški vlak  III. 

Cerkev 

Xy 

D   14.00  ½  D  2.00 

 

D   14.00  ½  D  2.00 

Cerkev 

Xy 

Aa  potniški vlak  III. 

Velja 5 dni 

3 8 9 6 
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Še popotnica voditelju igre za na konec 
 

Igra je zakomplicirana in je zanjo potrebno kar nekaj priprave rekvizitov in tudi razlaganja pravil in 

zadolžitev animatorjem. 

Igro je seveda mogoče spremeniti in jo na kakšnih delih poenostaviti, v vsakem primeru pa jo je nujno 

potrebno prilagoditi potrebam svojega oratorija in okolice. 

 Ta izdelana različica igre je tu predvsem v pomoč pri iskanju idej in v spodbudo k novim izzivom. 

Srečno! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

Pogoji uporabe: 

Gradivo lahko uporabljate za delo v skupinah, pod pogojem, da ne gre za komercialno uporabo. Za te 

namene ga lahko prosto reproducirate in predelujete, vendar morate pri tem navesti avtorja originalnega 

gradiva. Brez dovoljenja Gradiva ni dovoljeno objaviti v tiskanih, elektronskih ali katerih koli drugih medijih. 


