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Povzetek

Članek analizira uradne statistike  o mladoletniškem
prestopništvu v Sloveniji zadnjih 30 let. Pregleduje
slovenske študije mladinske odklonskosti z uporabo
ankete samoprijave ter opisuje mednarodno študijo
International self-reported delinquency study-II, v
kateri jesodelovalatudiSlovenija.Nakoncuanalizira
podatke,naosnovikaterihjemogočeoblikovatisklepe
o obsegu mladinskega prestopništva v Sloveniji v
primerjavi z izbranimivzhodno- in zahodnoevropskimi
državami.Slovenskipodatkisepritemnanašajonapet
mest,medkaterimi staposebej izpostavljeniLjubljana
inCelje.
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Uvod

Izraz prestopništvo se običajno uporablja za označevanje
celoteprestopniškihvedenjmladihoseb.Prestopniškavedenjaso
(v širšem smislu) tista, ki pomenijo 'prestopke', namreč prestope
ali kršitve vedenjskih pravil. V ožjem smislu, kadar govorimo
o tej temi v kontekstu kazenskega prava in kazenskega pregona
storilcev, pa se ta izraz nanaša samo na tiste prestopke, ki so v
kazenskempravuopredeljenikotkaznivadejanja.Prestopniškemu
vedenjuv širšemsmislubi lahko rekli tudiodklonskost,vožjem
smislu pa kriminaliteta. Podobno se glede na kontekst različno
uporablja starostna opredelitev tega prestopništva. Če govorimo
v kazenskopravnem kontekstu, uporabljamo izraz 'mladoletniško'
prestopništvo, sicer pogosto 'mladinsko'. Prvo se nanaša na
mladoletnike, kazenskopravno kategorijo, ki obsega skupino
mladih, (po določilih slovenskega kazenskega prava) starih
od14do17 let (torej obdobje štirih let), drugopa je precej bolj
neopredeljenoinlahkoobsegatudidelkazenskopravnekategorije
'otrok'(do14let)indelpolnoletnih(od18letdalje,mordado19,
20,21…let).

Vsebina mladinskega prestopništva je zelo heterogena. Vanj
sodi vse, kar v nekem času in prostoru neka družba ocenjuje kot
(zamlade)nedovoljenoalinesprejemljivooz.karkazenski zakon
opredeljujekotkaznivadejanja.Polegklasičnihalikonvencionalnih
prepovedanih  dejanj (kaznivih dejanj ali takih, ki predstavljajo
kršitvemoralnihpravil),kotsotatvine,dejanjatelesneganasiljain
spolnonasilje, sodijov ta krog tudi vedenja, ki predstavljajobolj
hitro spreminjajoč se sklop značilnosti življenjskih stilov. Vanj
sodijo marsikatera vedenja, povezana z uporabo drog, spolnostjo
patudidenimooblačenjeminpriljubljenoglasbo.Nekateraodteh
odklonskih ali kaznivih vedenj sodijo v tako imenovane statusne
prekrške, torej v prekrške, ki so povezani s starostnim statusom
storilca.Tosovedenja,kisokaznivaaliobsojanjavrednale,čejih
storijo(pre)mladeosebe,mladoletnikialiotroci,nepatudi,če jih
storijoodrasli/polnoletni.

Zaradi zgoraj opisane heterogenosti mladoletniškega/
mladinskega prestopništva pa tudi zaradi razmeroma hitre
spremenljivosti ocen o tem, kaj je za mladostnike prepovedano,
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je cilj, vsebinsko obravnavati vsa ta vedenja skupaj, največkrat
preambiciozen in teoretično ne najbolj smiseln. Morda pa je le
smiselno obravnavati mladoletniško prestopništvo kot celoto, ki
govoriostopnjiinobsegudružbenerepresijeoz.kazenskopravnega
odzivavzvezisskupinomladih.

Mladoletniško prestopništvo v Sloveniji

VSlovenijiobstajajokazenskopravnakategorijamladoletnikov,
posebna določila zanje v kazenskih zakonih ter posebni oddelki
zanje v okviru policije in v sodnem sistemu. Stopnja njihove
kazenskeodgovornostijedrugačnainzanjesopredvidenedrugačne
vrste sankcij oz. vzgojnih ukrepov. Najbolj običajna statistična
kazalcamladoletniškegaprestopništvastašteviloovadenihkaznivih
dejanj ter številomladoletnikov, ki jim je bila izrečena kazenska
sankcijaoz.vzgojniukrep.Prvipokazatelj izraža–poleg samega
obsegaprestopništva–predvsemdelovanjepolicije,nadrugegapa
vplivajo značilnosti celotnega sistema pregona, torej značilnosti
delovanjapolicije,tožilstvainsodišč.

Tabela 1 kaže štiri osnovne pokazatelje mladoletniškega
prestopništva v Sloveniji v obdobju skoraj treh desetletij 1980–
2009. Prvi trije kazalci, letno število ovadenih kaznivih dejanj
mladoletnikov, letno število ovadenih mladoletnih osumljencev
ter delež mladoletnih osumljencev kaznivih dejanj med vsemi
osumljenci kaznivih dejanj, so pridobljeni iz statističnih poročil
policije.Prikazalcu,kisevpolicijskihstatistikahimenuje'ovadeni
mladoletni osumljenci', je treba opozoriti, da se ne nanaša na
število različnih mladoletnih oseb, ki so bile v določenem letu
ovadene, temveč na zmnožek števila ovadenih kaznivih dejanj in
števila osumljencev za ta dejanja.Če je bil torej nekdo osumljen
petih kaznivih dejanj (in zanje tudi ovaden), potem je to število
znašalopet.Česobilitrijeosumljenistoritveistegadejanja,jebilo
to število tri.Težava s temkazalcem je, dav resnici nepoveniti
tega,koliko jebilodejanj, niti tega,koliko jebilomladoletnikov,
število pa vendarle oba podatka na neki specifični način izražata.
Kazalec števila izrečenih kazenskih sankcij oz. vzgojnih ukrepov
je pridobljen iz kazenske statistike oz. iz podatkov slovenskih
sodišč.Zadnjakolonatabele1kažerazmerjemeddvemaključnima
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kazalcema policije in sodstva.Graf 1 kaže tri od kazalcev, ki jih
najdemovtabeli1.

Tabela1:Osnovnistatističnikazalcimladoletniškegaprestopništvavletih1980–2009.

Leto:

Število 
ovadenih KD 
mladoletnikov 

(A)

Število 
ovadenih 

mladoletnih 
osumljencev

Delež 
mladoletnih 

osumljencev med 
vsemi

Izrečena kazenska 
sankcija oz. 

vzgojni ukrep (B)

Razmerje  
med  

kolonama  
A/B

1980 3.739 4.806 15,3 856 4,4
1981 3.937 5.591 18,0 825 4,8
1982 4.636 6.385 18,1 924 5,0
1983 5.381 6.966 15,7 1164 4,6
1984 4.262 5.552 16,4 1297 3,3
1985 3.751 4.935 15,7 1098 3,4
1986 3.422 4.643 15,4 1043 3,3
1987 3.453 4.806 16,2 1104 3,1
1988 3.802 4.855 16,7 972 3,9
1989 3.938 5.413 17,7 1183 3,3
1990 4.302 6.097 19,3 997 4,3
1991 4.709 6.737 18,9 1076 4,4
1992 6.770 9.333 22,6 1115 6,1
1993 5.554 8.029 21,8 1093 5,1
1994 5.599 7.759 22,3 1027 5,5
1995 4.475 6.657 19,4 499 9,0
1996 4.207 6.347 17,6 500 8,4
1997 3.281 4.616 13,7 617 5,3
1998 4.264 6.070 14,5 636 6,7
1999 4.709 6.291 16,9 705 6,7
2000 4.847 2.937 16,6 590 8,2
2001 4.344 2.671 14,0 571 7,6
2002 4.007 2.337 12,0 728 5,5
2003 3.308 2.147 11,4 568 5,8
2004 3.349 1.912 10,3 612 5,5
2005 2.847 1.631 9,3 479 5,9
2006 2.527 1.550 8,7 511 4,9
2007 2.596 1.508 8,6 459 5,7
2008 2.352 1.439 8,4 489 4,8
2009 2.316 1.525 8,0 418 5,5
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Tabela 1 in graf 1 pokažeta dolgoročno zniževanje obsega
obravnavanega mladoletniškega prestopništva v skoraj
tridesetletnemintervalu.Pripolicijskihpodatkih(ovadenakazniva
dejanja) najdemo dva izrazita vrha, in sicer okrog leta 1983 in
1992, po tem letu pa kar neobičajno strmo in vztrajno padanje
vse do leta 2009. Po drugi stani pri podatkih sodišč najdemo v
prvih 15 obravnavanih letih (1980–1994) precejšnjo kontinuiteto
na povprečni ravni okrog 1.050 letno izrečenih ukrepov/sankcij,
nato pa v drugih obravnavanih 15 letih (1995–2009) precejšnjo
kontinuitetonapovprečniravniokrog560letnoizrečenihukrepov/
sankcij, kar je skoraj polovico manj kot v prejšnji petnajstletki.
Poseben vidik delovanja celotnega kazenskega sistema izraža
razmerje med ovadenimi kaznivimi dejanji in sankcioniranimi
mladoletniki (zadnja kolona v tabeli 1). To razmerje v povprečju
znašapribližno5,3,priposameznihletihpanajdemovrednostitega
razmerja vsemed 3,1 in 9. Poenostavljeno –v nekem letu je bilo
(1995)trikratmanjverjetnokotvnekemdrugemletu(1987),dabo
nekoovadenokaznivodejanjevkazenskemsistemupripeljalodo
sankcijeoz.vzgojnegaukrepa.

Graf1:Osnovnistatističnikazalcimladoletniškegaprestopništvavletih1980–2009.
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Na osnovi dolgoročnega spremljanja statističnih podatkov, ki
izvirajo iz različnih delov sistema, je mogoče (vsaj hipotetično)
razložiti,kajsejevsistemudogajalointudikakšnojebilogibanje
opazovanega pojava – mladoletniškega prestopništva. Seveda pa
je pri tem treba upoštevati tudi druga spoznanja in informacije o
strukturnih spremembah v kazenskem sistemu in zunaj njega.Na
osnovivsegategalahkooblikujemonaslednje(hipotetične)sklepe:
• Nenaden upad števila izrečenih sankcij/vzgojnih ukrepov

mladoletnikomvletu1995,kipomeni,dasepoletu1994izreče
sankcijoskorajpolmanjmladoletnikomkotdoleta1994,niv
nobenizvezizgibanjemmladoletniškegaprestopništva,temveč
je posledica spremembe kazenske zakonodaje, ki je začela
veljatileta1995injeuvedlamočnejšeprocesnegarancije,večjo
zaščito obtožencev ter njihovo bolj zapleteno kazensko/sodno
obravnavanje. S tem se je zmogljivost (v smislu uspešnega
procesiranja ovadb vse do izreka sankcije/vzgojnega ukrepa)
sodnega sistema zmanjšala in ob enakem vnosu (inputu)
ovadenihvsistemjihjebilolahkosankcioniranihlešepribližno
polmanjletno.

• Ker je – upoštevajoč teoretska (Durkheim!) in empirična
spoznanja o delovanju socialnih sistemov – tako rekoč
nemogoče, da bi se obseg nekega socialnega pojava, kot je
prestopništvo, v obdobju nekaj let kar podvojil ali prepolovil
(število ovadenih kaznivih dejanjmladoletnikov je bilo v letu
1992skorajdvakratvečjekotleta1987,natopavletu1997več
kotprepolovljenovprimerjavizletom1992),obzeloživahnem
gibanjupolicijskihpodatkovnemoremomislitinasubstancialno
spreminjanje pojava mladoletniškega prestopništva, ampak
prejnaspremenjenobsegodkrivanja,evidentiranjainpregona,
torej kratko malo spremenjeno pozornost, ki smo jo pojavu
namenjali.Obavrhapolicijskihpodatkov,kistavidnavtabeli
1, torej v obdobjih 1982–1984 ter 1992–1994, se pokrivata z
dvema valomamoralne panike (Cohen, 2002), torej povečane
pozornostijavnihobčiltertudistrokovnihinpolitičnihtelestej
problematiki.Prvival,vobdobju1982–1984, jebilpovezans
pankom in javnim razburjenjem v zvezi z novimmladinskim
stilom, ki je bil izrazito in izrecno protestniški in na katerega
sejepolicijasprvaodzvalaspovečanorepresijo.Poznejeseje
panknormaliziralincelokapitaliziralsstranidružbenihgibanj,



389BojanDekleva:MladinskoprestopništvovSlovenijivmednarodniprimerjavi

ki so so-vzpostavljala družbene okoliščine za osamosvajanje
Slovenije.Drugival,vobdobju1992–1994,jepovezanzjavnim
razburjenjem v zvezi z nasilnimi ‘cestnimi’ dejanji mladih
(izsiljevanje, grožnje, ropi) ter tudi z odkritjem vrstniškega
nasilja in trpinčenja.Porastnasilja sovpomembni (čepravne
izključni)meripovezovalizzgodnjofazotranzicije,kotodziv
mladih na splošno ‘brutalizacijo’ življenja, ki jo je prineslo
uvajanjekapitalizma.Zelomaloverjetnoje,dabiobsegnasilja
tako hitro, v le nekajletnem obdobju tako zelo narasel, nato
se enako hitro pomiril oz. upadel. Zato vrhunec policijskih
podatkov v letih 1992–1994 lahko tolmačimo predvsem kot
povezan z moralno paniko, obdobje skoraj dvajsetletnega
padanjapolicijskihpodatkovpakotobdobjenormalizacije.

• Vztrajno 18-letno padanje policijskih podatkov po letu 1992
je mogoče v veliki meri (hipotetično) povezovati z dvema
dogajanjema. Prvo je to, da je mladoletniško (in mladinsko)
prestopništvo v tem obdobju kratko malo prenehalo biti
pomembna družbena tema, podobno kot se je mladina
pacificirala in depolitizirala, izgubljala protestniški potencial,
oz. zato, ker so druge teme postajale družbeno pomembnejše.
Vzporednostemsejedomnevnomanjšaltudidružbeniinteres
za vzgojo oz. je vzgoja kot družbena tema izgubljala svojo
prioriteto.Drugo(domnevno)dogajanjejeprilagoditevpolicije
na spremenjene pogoje delovanja sodstva po letu 1995, na
njegove zmanjšane zmogljivosti oz. ‘pretočnost’. Razmeroma
velikošteviloovadenihkaznivihdejanjobrazmeromamajhnem
številu izrečenih sankcij/vzgojnih ukrepov s strani policije
kratkomalonivečmoglobiti racionalno in smiselno, zato so
se tudi v policiji uvedle spremembe (verjetno ne formalne,
ampakspremembevdejanskemdiskrecijskemdelovanju),kiso
pripeljaledozmanjšanjaštevilaovadenihkaznivihdejanj.

• Skoraj dvajsetletno obdobje zniževanja števila ovadenih
kaznivih dejanj pa vseeno odpira tudi vprašanje dejanskih
sprememb v obsegu mladinskega prestopništva. Informacije
iz več držav sveta namreč govorijo o tem, da se je obseg
mladoletniškega prestopništva po obdobju nekaj desetletij
rasti stabiliziral oziroma ponekod začel celo zmanjševati. To
hipotetično povezujejo z virtualizacijo življenja (ki se kaže
v tem, da mladi vse več časa preživijo za računalniki) ter z
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izrazito izboljšanimi nadzorstvenimi tehnologijami, ki močno
zmanjšujejopriložnostizaizvajanjenekaterihtipičnihkaznivih
dejanjmladoletnikov (npr. tatvinev samopostrežbah).Menim,
dazaodgovarjanjenato‘substancialno’vprašanjeanaliziranje
uradnihpodatkovustanovpregonaniustrezenpristopoz.dana
osnovi analiz podatkov policije in sodstva na to vprašanje ni
mogočeodgovoriti.

Raziskovalno zanimanje za mladinsko 
prestopništvo v Sloveniji

Mladoletniškoprestopništvojemogočeraziskovatizvečvidikov.
Posebnopozornostlahkoposvečamonjegovipojavnosti(pojavnim
oblikam, vrstam, načinom storitve, kraju in času itd.), vzročnosti
(domnevno vzročno relevantnim značilnostim osebnosti, družine
in drugih  socializacijskih institucij, socialnega konteksta itd.) ali
obravnavanjuoz.družbenemuodzivanju.Zadnje se lahkoukvarja
zrazličniminačini(metodami,pristopi,sistemi,režimi,izhodišči,
teorijami, itd.) dela s prestopniki, vključujoč vidike odkrivanja,
kazenskega obravnavanja, vzgojnega ali socializacijskega
delovanja,podpore,svetovanja,pomoči,itd.Možnisokvantitativni
pristopi(temelječnastatistikiinvelikihvzorcih),alipakvalitativni
(temelječ na poglobljenem obravnavanju manjšega števila enot),
posebnevrste raziskav soakcijske raziskave,ki sposeganjemoz.
vpletanjemraziskovalcevv stvarnost razvijajonovepristopedela,
potem evalvacijske, ki vrednotijo obstoječe načine dela, nato
sistemske,kijihzanimainterakcijamedposameznimidelisistema,
indruge.VsetevrsteraziskavsmovSlovenijitudiizvajali.

Zdi pa se, da je v zadnjih desetletjih postaja mladoletniško
prestopništvo kot osrednja tema raziskovanjamanj popularno oz.
pogosto. Pregled naslovov raziskovalnih nalog, ki jih je izvajal
Inštitut za kriminologijo, ki je bil v prejšnjem stoletju tako rekoč
ediniizvajaleckakovostnihraziskovanjnatempodročju,pokaže,da
stabilitakiraziskavivdesetletju1954–1963dve,vdesetletju1964–
1973jihjebilodeset,vdesetletju1974–1983sedem,vnaslednjem
obdobju1984–1993šest,vzadnjemzajetemdesetletju1994–2003
paleše tri.Resje,dase jev temčasurazviloddelekzasocialno
pedagogiko, kateregavečina raziskovalnih dejavnosti je povezana
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zodklonskostjomladih.PodobnoslikopokažeCOBISS,kizajema
le majhno število člankov ali knjig na temo mladoletniškega
prestopništva,pričemer  je tehenot (če izvzamemodiplomske in
magistrske naloge) v desetletju 2001–2010 le devet (alimanj kot
ena na leto), v prejšnjem desetletju 1991–2000 pa 27 ali skoraj
trikratveč.NajpogostejšitrijeavtorjiprispevkovvCOBBISS-una
temomladinskegaprestopništvainsorodnihgeselsoAlenkaŠelih,
VinkoSkalarinBojanDekleva.

Opisaništevilčnikazalcinegovorijosamootem,danajbinasv
Slovenijimladoletniškoprestopništvonehalozanimati.Gotovogre
tudi za to, da se je tvarina, ki jo ta koncept zajema, v slovenskih
raziskavahinpisanjudrugačeizdiferencirala,insicernadvanačina.
Prvičsovzniklenoveteme,kibijihprejmordaobravnavalikotdel
mladoletniškegaprestopništva,npr.temauporabedrogalivrstniškega
nasilja,zdajpasosipridobilestatusneodvisnihtemoz.tem,kijih
konceptprestopništvanezajamevečdobro.Podobnososepojavile
šedrugeteme,kisodelomapovezanesprejšnjotvarino,vendarso
konceptualno(u)plenilepozornostraziskovalcev.Takajenpr.tema
otrokovih(psiholoških)pravicintrpinčenjaotrok.Podrugistranipa
soseraziskovalniinteresipreoblikovaliskladnoznovimikoncepti,
kisoseosredotočalinapolja,kisoprečilatudipoljeprestopniških
mladoletnikov, vendar se niso ukvarjala samo ali predvsem z
njimi.Takšne so bile npr. teme hermenevtične socialnopedagoške
diagnostike, socialne izključenosti, brezposelnosti (mladih) itd.
Videti je,kotdamladoletniškoprestopništvokotosrednjikoncept
nekakoni večdovolj produktivenoz. značilen zaopis sodobnega
ukvarjanja s tematikami, ki so s prestopništvom in odklonskostjo
povezane.

V analizi opravljenega raziskovanja mladinske odklonskosti v
obdobju1954–1985(Dekleva,1985)semnašel tri faze.Prva faza
(1960–1964) naj bi se ukvarjala z vprašanjem Kdo in kakšen je
mladoletni prestopnik?, druga (1964–1977) z vprašanjem Kako
bi bilo najbolje prestopnike obravnavati in kakšen institucionalni
sistem v ta namen izgraditi?, tretja faza (1977–1985) pa naj bi
raziskovalni interes močno razširila (ali razpršila) na vprašanja,
Kakšnasonotranjaprotislovjanašegarazumevanjainobravnavanja
prestopništva?, Kako je mladoletniško prestopništvo povezano z
mnogodrugimipodročjiživljenja,vključnozvsakdanjimživljenjem
oz.neformalnimisferamiživljenja?Postavljamtezo,dasejetafaza
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šenaprejrazvijalavistosmerindajepripeljaladostanjarazličnih
raziskovalnih polj ali fokusov, ko mladoletniško prestopništvo ni
večpravzelouporabno/osrednjegeslovraziskovanju.

V zadnjih treh desetletjih pa se je začela razvijati nova vrsta
empiričnega raziskovanja, ki je po mojem mnenju bolj (kot pa
analizauradnihstatističnihpodatkov)primernazaodgovarjanjena
vprašanje,kakšnojevresnicimladinskoprestopništvoinkolikoga
je.Tojeraziskovanjenaosnoviuporabetehnikeanketnegamerjenja
viktimiziranostialitehnikeanketnegasamoprijavljanjaodklonskih/
prestopniškihvedenj.Tidvetehnikidajetapodatke,kisopraktično
neodvisni od delovanja uradnih ustanov in občasnih moralnih
panik,kitakoodločilnousmerjajopozornostjavnosti,posrednopa
tudivplivajonadelovanjeuradnihustanovinnjihovoproizvajanje
podatkov.

Prvičjebilatehnikaanketezasamoprijavoprestopniškihdejanjv
Slovenijiuporabljenaleta1978(Dekleva,1978).Raziskavajemed
drugimzvzporejanjempodatkovizsamoprijavespodatkipolicije
potrdilaveljavnostmetode.Tehnikaanketeviktimizacijepajebila
vSlovenijiuporabljenavzgodnjihosemdesetihletih(Pečar,1981).
Po teh začetkih je bilo vSloveniji opravljenih še več raziskovanj
z uporabo tehnike samoprijave, le malo (ali nobene) pa je bilo
takih,kisoseukvarjaleizrazitoinosredotočenoscelotnimpoljem
prestopništva, se nanašale na celotno območje Slovenije in bile
hkrati še reprezentativne.Vzadnjih15 letih jebilo izvedenihveč
raziskav,kisoseukvarjalepredvsemzuporabodrogalirazličnimi
vidikizdravja,mednjiminaprimer(navajamnaslovemonografij,
kjersobilipredstavljenirezultati):
• Več raziskav v okviru raziskovalnega programa ESPAD

Stergarjeve in sodelavcev se je osredotočalo na uporabo drog
na območju cele Slovenije in z uporabo reprezentativnega
vzorčenja(npr.Stergar,1995;Stergar2005).

• Raziskava Droge med srednješolsko mladino v Ljubljani
(Dekleva,1998)sejeosredotočalanauporabodrognaobmočju
Ljubljaneinzuporaboreprezentativnegavzorčenja.

• Raziskava Na spidu (Sande, 2002) se je osredotočala na
uporabo drog in nekaterih tveganih vedenj med obiskovalci
plesnih prireditev na območju Slovenije, vendar z uporabo
nereprezentativnegavzorčenja.
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• RaziskavaTri letakasneje:uporabadrogmeddijakiobkoncu
srednje šole (Dekleva in Sande, 2003) se je osredotočala na
uporabodrogmedstarejšimisrednješolcinaobmočjuLjubljane
inzuporaboreprezentativnegavzorčenja.

• Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju
(Jeriček, Lavtar in Pokrajac, 2007) se je osredotočala
predvsem na z zdravjem povezana tveganja (in tudi deloma
odklonskavedenja),posebej tudinaduševnozdravje.Vtemji
jebilapodobna tudi starejša raziskava Dejavniki tveganjapri
slovenskihsrednješolcih(Tomoriindrugi,1998).
V tem obdobju je bila izvedena le ena raziskava, ki se je

sistematično in celovito posvečala prestopniškemu vedenju z
uporabo ankete samoprijave ter z uporabo reprezentativnega
vzorčenja. To je bila raziskava Odklonskost, nasilje in
kriminaliteta–problematikamladineneslovenskenarodnosti
oz. priseljencev druge generacije, katere rezultati so bili
objavljenivmonografijiČefurjisobilirojenitu:življenjemladih
priseljencev druge generacije v Ljubljani (Dekleva in Razpotnik,
2002).Njena omejitev je bila, da je bila izvedena le na območju
Ljubljane.

V tem času (1991–1992) pa je bila v Evropi izvedena tudi
prva mednarodna primerjalna raziskava prestopništva mladih.
To jebila International self-reporteddelinquencystudy (skratico
ISRD; Junger-Tass, Haen Marshall in Ribeaud, 2003), v kateri
je sodelovalo 11 evropskih držav in ZDA (Nebraska) ter Nova
Zelandija,Slovenijapamednjiminibilo. V letih2006–2008 je
bilaizvedenadrugaponovitevteraziskave(ISRD-II),ki jezajela
že31držav.Odtehjebilo15zahodnoevropskih,12članicEUin
tri druge; 10 vzhodno- in centralnoevropskih, od teh šest novih
članic EU; ter šest drugih,med njimiKanada in ZDA (s štirimi
federalnimidržavami)–skupninumerusanketianihmladostnikov
je bil 71.400 (Junger-Tass in drugi, 2009). Zbiranje podatkov in
njihovaobdelavajezašestdržavnovihpristopnic(polegSlovenije
še Češka, Estonija, Litva, Ciper in Poljska) potekalo v okviru
posebneraziskovalnenalogeJuveniledelinquencyinsixnewEU
memberstates(Stekatee,Moll inKapardis,2008).Orezultatihte
raziskaveporočamovnadaljevanju.
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Namen raziskovanja 

MedosnovniminameniraziskaveISRD-IIsobili:
• ugotoviti prevalenco in incidenco prestopništva in

viktimiziranostimed12–15-letnikivvključenihdržavah;
• spoznati vrstni red pogostosti izvajanja posameznih

prestopniškihvedenj;
• ugotoviti, s katerimi dejavniki se prestopništvo povezuje, in

odkritimednarodnepravilnostialirazlikevvzorcihtehpovezav;
• ugotovitimorebitnepovezavemedprestopništvominsocialnim

nadzorom, samonadzorom, socialno dezorganizacijo in
življenjskimistili;

• raziskati pomen družine, šole in soseske za odklonskost te
starostneskupine;

• prispevati k razvoju mednarodno primerljivega instrumenta
merjenjaprestopništvaterknadaljevanjutovrstnihštudij.
Namenaraziskovanja,kotonjemporočamovtemčlanku,pasta

biladva:
• oblikovati ocene o obsegu prestopništva v Sloveniji (in

Ljubljani)vprimerjavizdrugimipetimidržavamipristopnicami
vEUinnekaterimiizbranimistarimičlanicamiEU;

• oblikovatiprimerjanoocenooobseguprestopništvav različno
velikihslovenskihmestih.

Postopek raziskovanja 

Anketiranjejebiloizvedenozenotnimvprašalnikom.Tajeimelna24
stranehrazporejenih67vprašanjspodvprašanji.Vprašanjasopokrivala
tematskapodročjademografije,družinskeganadzorovanja,viktimizacij,
preživljanja prostega časa, vrstniških skupin, samonadzorovanja,
značilnosti šole in soseske, predvsem pa izvajanja odklonskih/
prestopniških dejanj (sam in vrstniki). Tabela 2 kaže osnovnih 15
vprašanj/področij,kijihjeanketazajela.Privsakemodvprašanjsobila
navedena še podvprašanja, ki so se nanašala na to, ali je anketiranec
določenostvarženaredil/delal,kolikokratvzadnjemmesecu,samalis
komvdružbi,alijebilpritemodkrit(inkdogajeodkril)inkaznovan.
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Tabela2:KljučnavprašanjaanketesamoprijavevraziskaviISRD-II.
Uporabljeno vprašanje v anketi: Skrajšano:
Sikdajsodeloval/-avskupinskempretepunašolskemigrišču,
nogometnemstadionu,ulicialinadrugemjavnemprostoru? Skupinskipretep

Alikdajnosišssebojorožje,npr.palico,nož(anesamo
žepninožiček)aliverigo? Nosilorožje

Sižekdajkogazanalaščtakopretepel/-aaligapoškodoval/-a
spalicoalinožem,dajemoralitikzdravniku? Napadnaosebo

Sižekdajiztrgal/-atorbico,torboalikajdrugegaoddruge
osebeznamenom,datoukradeš? Roparskatatvina

Sikdajkomugrozil/-azorožjemalidagabošpretepel/-a,
samodabiodnjegadobil/-adenaralikakodrugostvar? Izsiljevanje

Sižekdajnamenomakajpoškodoval/-aalirazbil,npr.klop
naavtobusnipostaji,telefonskogovorilnico,okno,sedežna
avtobusu,vlakualiavtu?

Vandalizem

Sižekdajkajukradel/-aiztrgovinealiveleblagovnice? Krajavtrgovini

Sižekdajukradel/-akolo,skuteralimoped? Krajakolesaali
mopeda

Sižekdajukradel/-akajizavtaalinaavtu? Krajaizavta
Sižekdajvlomil/-avnekohišoznamenom,
dabikajukradel/-a? Vlomvhišo

Sižekdajukradel/-amotoraliavto? Krajamotorjaali
avta

Sižekdajuporabilsvojračunalnikza'hekanje'–vdiranjev
tujeračunalnike?

Računalniško
'hekanje'

Sikdajkomuprodal/-akaterokoli(mehkoalitrdo)drogoali
mupomagalprinakupu? Preprodajadrog

Sižekdajuporabljal/-adroge,kotstaekstaziinspid? Uporabaekstazija
aliamfetamina

Sižekdajuporabljal/-adroge,kotsoLSD,heroinalikokain? UporabaLSD/
heroina/kokaina

V raziskavi je bila uporabljena na mestih temelječa metoda
vzorčenja(city-basedsampling).Vraziskovalnemtimumednarodne
raziskavejebilodogovorjeno,dasevvsakideželivzamevvzorec
največjemesto,enosrednjevelikomestotertrimanjšamestaglede
našteviloprebivalcev.Pritemnajbibilkriterijzamalomestoto,
daimavsaj20tisočprebivalcev.Dodatnipogojješebil,najbodo
mestaizbranaizrazličnihregijdržave.GledenamajhnostSlovenije
smo ob teh pogojih nujno morali izbrati mesta, ki se med seboj
pošteviluprebivalcev razlikujejomanjkot izbranamestavkateri
od večjih držav, kjer imajo največjamesta tudi po večmilijonov
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prebivalcev. V Sloveniji smo tako izbrali Ljubljano kot največje
mesto,CeljekotsrednjevelikomestoterJesenice,PiraninKočevje
kot trimanjšamesta.Stemsmozajelinaslednjeslovenskeregije:
ljubljansko,štajersko,gorenjsko,dolenjskoinprimorsko.Sevedas
temšenismoizčrpalivsehregij,vendarsmozagotovilirazmeroma
veliko geografsko razpršenost izbranih mest. Izbrana mesta so
bila torejgledenašteviloprebivalcevpovrstiprvo(Ljubljana) in
četrto(Celje),preostalatripasoserazvrščalaboljnarepulestvice
velikostimest.

Dogovorjeno vodilo je bilo, da naj bi vsak od treh stratumov
mestobsegalvsaj700učencevsedmihindevetihrazredov,vsakih
pol.Vzorčenjeučencevjebilopovsemslučajno,topomeni,daje
imelvsakučenecnačelnoenakomožnost,dapridevvzorec.Kernaj
bivsakstratumobsegalvsaj700učencevinkersmopredvidevali,
da je v posameznem razredu v povprečju 22 učencev, smo s
seznamavsehrednihosnovnihšolvizbranihmestihinrazredovna
tehšolahmedvsemisedmimiindevetimirazredislučajnoizbrali
toliko razredov, da bi v njih predvidoma zajeli nekoliko več kot
700učencev.

Tako smo v Ljubljani med 46 osnovnimi šolami izvedli
anketiranje na 23 šolah in v 38 razredih, na Jesenicah smo zajeli
vse tri šole in 14 razredov, prav tako smo vse tri šole zajeli tudi
v Kočevju, kjer smo anketiranje izvedli v 15 razredih. V Piranu
smo med štirimi šolami izvedli anketiranje le v dveh, saj smo
italijansko šolo zaradi izrednomajhnega števila učencev izpustili,
enaosnovnašolapajesodelovanjeodklonila.Tojepovzročilo,da
smo posledično v Piranu zajelimanjše število učencev, kar pa bi
pomenilo,davenistrati,kiobsegaJesenice,KočevjeinPiran,ne
bianketiralidovoljvelikegaštevilaučencev.Zatosmovanketiranje
vključilišeenoosnovnošoloizIzole,najbližjegamesta,intakona
Obaliskupajanketiranjeizvedliv11razredih.VCelju1smozajeli
celotnopopulacijoučencevinučenksedmihindevetihrazredovna
vsehdevetihrednihosnovnihšolahv39razredih(tabela3).

1PodatkiteraziskavesobilitudiposebejobdelanizaobmočjeLjubljane(Dekleva
inGrobelšek,2006b)inposebejzaobmočjeCelja(DeklevainGrobelšek,2006a).
Pri raziskavi sta v posameznih fazah vmanjšimeri sodelovali šeMijaMarija
KlemenčičRozmaninŠpelaRazpotnik,priizvedbiraziskavevCeljuinpisanju
zaključnegaporočilaoCeljupajevključnimerisodelovalaAndrejaGrobelšek.
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Tabela3:Šole,razrediinučencivpetihobravnavanihmestih

Mesto: Število vseh 
osnovnih šol

Število šol, 
kjer je bilo 
anketiranje

Število 
razredov

Število 
vpisanih 
učencev

Celje 9 9 39 838
Ljubljana 46 23 38 853
Jesenice 3 3 14 309
Piran 4 3 11 220
Kočevje 3 3 15 312
Skupaj 65 41 117 2.532

Poizvedenemanketiranjusmopreverili,kolikšnajebilastopnja
odgovarjanja na vprašalnike (torej koliko od ciljanih, v vzorec
zajetih učencev ankete ni izpolnilo, ker somanjkali v šoli ali ker
ankete niso želeli izpolniti) ter koliko vprašalnikov je bilo treba
zaradi neustrezne izpolnjenosti zavreči. Izkazalo se je, da smo v
vsehpetihmestihskupajdosegli88,4-odstotnostopnjovrnjenihin
hkratiuporabnihvprašalnikov.

Tabela4kaže,kakšnajebilastrukturaanketiranihučencevglede
na obiskovani razred  ter povprečno starost v petih obravnavanih
mestih. Po podatkih v zadnji koloni bi lahko sklepali, da je
bila povprečna starost anketiranih učencev 13,44 leta, vendar
pa je verjetneje, da je bila njihova starost precej bližje 14 letom.
Vprašanje,naosnovikateregasoteštevilkeizračunane,jenamreč
zahtevalo, da učenci izberejo eno od ponujenih številk, ki naj
bi označevala njihovo starost (npr. 13 ali 14). Ker je utemeljena
domneva,da so številkonpr.14 izbrali tako tisti, ki sobili ravno
stari14let,kottuditisti,kisobiližeskoraj15,moramoodgovor14
razumetikot14,5.Zatojesmiselno,dakrezultatu13,44prištejemo
še0,5intakopridemodopovprečnestarosti14,96leta.

Za namene tega članka izmed vseh obdelav prikazujemo
le tiste, ki odgovarjajo na zastavljena vprašanja. Prikazujemo
rezultateza15ključnihprestopniškihvedenj,insicernaennačin
vprimerjavimedizbranimidržavami,nadruginačinvprimerjavi
medglavnimimestiizbranihdržav,natretjinačinpavprimerjavi
med tremi stratumi mest (glede na njihovo velikost) Slovenije.
Vsi rezultati soprikazaniv%anketiranih,ki sodoločenostvar/
vedenježestorili.
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Tabela4:Strukturaanketiranihučencevgledenaobiskovanirazredter
povprečnostarostvpetihobravnavanihmestih.

Mesto: 
Razred

Skupaj
f:

Povprečna 
starost 

učencev:
7. razred 9. razred

f % f %
Ljubljana 403 53,9 344 46,1 747 13,32
Celje 368 49,9 369 50,1 737 13,50
Jesenice 147 54,0 125 46,0 272 13,48
Piran 109 55,3 88 44,7 197 13,43
Kočevje 142 49,7 144 50,3 286 13,60
Skupaj 1.169 52,2 1.070 47,8 2.239 13,44

Rezultati

A.PrimerjavamedglavnimimestišestihnovihčlanicEU
Tabela5kaževseživljenjskoprevalenco izbranihprestopniških

vedenjmed(pretežno)14–15letstarimimladostnikivprestolnicah
šestih novih članic EU. Tabela pokaže tudi, da je struktura
prestopniških ravnanj v šestih prestolnicahpresenetljivopodobna.
Topomeni,dasovečinomaravnanja,kisovkaterioddržavmed
pogostejšimi, pogostejša tudi v drugih državah, in obratno. Med
opazovanimi ravnanji so najpogostejša: skupinski pretep, kraje v
trgovinahinnošenjeorožja,medredkejšimipakrajevozil,ropiin
telesninapadinaosebe.TudizaSlovenijo(oz.Ljubljano)topravilo
vglavnemvelja.Zadnjakolonatabele5kaže,daserangiodstotkov
prevalencevedenj ljubljanskihmladihgibljejonajpogostejeokrog
sredine, torej zasedajo (med šestimi glavnimi mesti) 3., 4. ali 5.
mesto.VendarpajerangLjubljanepridevetihod15vedenj–4.,5.
ali6.mesto,karpomeni,dajeprivečinivedenjnjihovapogostost
med ljubljanskimimladimimanjša kot primladih iz drugih petih
prestolnic.Najboljredkavprimerjavizdrugimiprestolnicamisov
Ljubljani dejanja skupinskega pretepanja ter še posebej roparskih
tatvin.Dvedejanji,kijihmladivLjubljanidelajoprecejpogosteje
kot drugod, pa sta vandalizem– poškodovanje tuje stvari – in še
posebejkrajakolesaalimotocikla.
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Tabela5:Odstotkimladihizprestolnicšestihdržav,kisokadarkolivživljenju
storilikakšnood15prestopniškihdejanj.Ssivopolnitvijostaoznačenipolji,pri
katerihLjubljananajboljodstopaodpovprečjapreostalihglavnihmest.

Mesto:
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Č
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Skupinskipretep 18,7 18,2 15,7 16,8 13,3 9,9 15,4 6.
Nosilorožje 4,8 13,0 18,0 14,0 12,0 7,6 11,6 5.
Napadnaosebo 3,3 1,8 3,9 2,3 2,1 2,1 2,6 4.-5.
Roparskatatvina 1,5 2,5 1,6 1,5 1,2 0,1 1,4 6.
Izsiljevanje 1,3 1,8 0,9 1,1 2,9 1,5 1,6 3.
Vandalizem 7,7 9,6 10,7 5,9 10,0 11,4 9,2 1.
Krajavtrgovini 5,7 25,9 12,7 8,3 14,4 16,3 13,9 2.
Krajakolesaali
mopeda 2,2 0,1 0,3 0,4 1,1 1,9 1,0 2.

Krajaizavta 1,9 2,4 2,0 3,5 1,8 2,7 2,4 2.
Vlomvhišo 1,9 1,4 0,9 0,7 1,7 1,2 1,3 4.
Krajamotorja
aliavta 1,3 0,3 0,8 0,5 0,9 0,7 0,8 4.

Računalniško
'hekanje' 4,8 8,4 11,1 7,7 9,2 8,7 8,3 3.

Preprodajadrog 1,5 3,4 3,9 1,4 2,6 2,1 2,5 4.
Uporaba
ekstazijaali
amfetamina

2,2 1,0 3,7 0,8 2,6 1,1 1,9 4.

UporabaLSD/
heroina/kokaina 1,4 1,1 2,8 0,4 2,3 0,7 1,5 5.

B.Primerjavamedizbranimidržavami
Tabela6kažeprimerjavovedenjaslovenskegavzorca mladine

zvzorcidrugihpetihvzhodno-incentralnoevropskihdržav.Vzorec
državsedelomapokrivazvzorcemprestolnic iz tabele5, ledav
njemniCipra,jepanamestonjegaMadžarska.

Tabela 6 pokaže podobno kot tabela 5, da je prevalenca
prestopniških vedenj v Sloveniji v primerjavi s petimi drugimi
državami razmeroma majhna, kar še posebej velja za skupinske
pretepe, nošenje orožja in roparske tatvine. Spet pa se izkaže, da
sevSlovenijikotceloti(torejtudizupoštevanjemmladihsrednje
velikihinmajhnihmest)pogostejepojavljajokrajekolesinmotorjev
patudikrajeiztrgovin.
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Tabela6:Odstotkimladihizšestihvzhodno-incentralnoevropskihdržav,kiso
kadarkolivživljenjustorilikaterood15prestopniškihdejanj.

Država:

Dejanje:
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Č
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Skupinskipretep 17,5 19,8 15,1 15,4 13,1 12,4 13,5 6.
Nosilorožje 10,4 10,3 15,8 13,1 9,9 6,9 9,9 6.
Napadnaosebo 2,3 1,3 3,8 2,4 1,9 2,3 2,0 3.-4.
Roparskatatvina 3,1 2,3 0,8 1,3 1,1 0,5 1,4 6.
Izsiljevanje 0,7 1,4 0,8 1,2 2,6 1,4 1,1 2.-3.
Vandalizem 14,4 11,5 11,9 7,7 8,3 11,5 9,0 3.-4.
Krajavtrgovini 11,6 22,5 11,4 9,3 12,0 13,2 11,1 2.
Krajakolesaalimopeda 0,9 1,3 0,4 0,5 0,8 1,7 0,7 1.
Krajaizavta 1,3 1,9 2,0 0,8 1,5 1,7 1,3 3.
Vlomvhišo 1,1 1,1 1,5 0,7 2,2 0,8 1,1 5.
Krajamotorjaaliavta 0,8 0,8 1,3 0,6 0,9 0,5 0,7 6.
Računalniško'hekanje' 50,9 7,1 10,4 6,7 8,9 10,6 14,0 2.
Preprodajadrog 2,1 3,8 2,7 1,6 3,1 2,3 2,2 4.
Uporabaekstazijaali
amfetamina 2,9 1,2 3,1 1,2 3,2 1,4 1,9 4.

UporabaLSD/heroina/
kokaina 1,3 0,6 1,5 0,9 1,7 0,8 1,0 5.

Da ne bi ostali le pri primerjavi Slovenije z drugimi petimi
vzhodno- oz. centralnoevropskimi državami oz. novodošlimi
državami v EU, si lahko v tabeli 7 ogledamo še primerjavo
slovenskih podatkov s podatki iz petih zahodnoevropskih držav.
Tesoizbranemedmožnimidržavamigledenaintuitivnemožnosti
primerjave.ItalijainAvstrijastaslovenskineposrednisosedi,Italija
inŠpanijastamediteranskidržavi,kamorvčasihpogojnoprištevajo
tudi Slovenijo. Nemčija in Belgija pa sta dve celinski državi, ki
soditamedtiste,kinekakodefinirajokonceptEvropeinevropskega.
VprimerjavitehšestihdržavSlovenijaizpadešebolje.Prikar13
od15dejanjzaseda5.ali6. rang., leprienem4.–5. rang,vendar
paprienemtudi2.rangpogostosti.Toje–presenetljivo–dejanje
‘hekanja’.NadrugistranipaSlovenijanajboljodstopavnegativno
smer(torejnižjeprevalence)pridejanjužeparsketatvine.
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Tabela7:OdstotkimladihizSlovenijeterpetihzahodnoevropskihdržav,kiso
kadarkolivživljenjustorilikateregaod15prestopniškihdejanj.

Država:

Dejanje:

It
al

ija

Šp
an

ija

Av
st

ri
ja

N
em

či
ja

B
el

gi
ja

Sl
ov

en
ija

R
an

g 
SL

O

Skupinskipretep 27,3 22,1 20,9 12,1 21,6 12,4 5.
Nosilorožje 10,0 9,3 10,2 10,0 15,0 6,9 6.
Napadnaosebo 3,1 1,5 4,4 4,7 3,5 2,3 5.
Roparskatatvina 3,6 1,1 4,8 2,9 2,4 0,5 6.
Izsiljevanje 2,7 1,6 1,8 2,2 2,4 1,4 6.
Vandalizem 15,7 13,0 16,9 13,4 10,7 11,5 5.
Krajavtrgovini 18,9 20,9 18,2 7,9 20,1 13,2 5.
Krajakolesaalimopeda 4,6 3,7 3,3 2,1 5,1 1,7 5.
Krajaizavta 4,5 3,6 2,3 1,2 1,7 1,7 4.-5.
Vlomvhišo 3,6 2,8 1,5 0,9 2,0 0,8 6.
Krajamotorjaaliavta 1,1 1,6 0,7 0,5 1,2 0,5 5.-6.
Računalniško'hekanje' 10,4 31,6 6,7 5,8 6,8 10,6 2.
Preprodajadrog 3,7 6,1 3,3 3,3 4,3 2,3 6.
Uporabaekstazijaaliamfetamina 1,6 3,8 1,8 1,2 2,3 1,4 5.
UporabaLSD/heroina/kokaina 1,8 4,4 1,6 0,9 1,4 0,8 6.

C.Primerjavamedrazličnovelikimislovenskimimesti
Razlikeinpodobnostimedtabelama5in6odpiratavprašanje,v

kolikšnimerizdružitevpodatkovomladihizprestolnicespodatki
omladih iz srednje velikih inmajhnih slovenskihmest spremeni
rezultate – razvrstitev Slovenije na rang lestvici. Ker primerjava
tabele5in6pokaženalemajhnerazlike,lahkosklepamo,damed
tremiskupinamislovenskihmestnebomonašlivelikihrazlik.Tabela
8zarespokaže,dasorazlikeprevalenczaposameznavedenjamed
tremi velikostmi mest v Sloveniji razmeroma majhne. Nekoliko
presenetljivose lahkocelozdi,da jeprevalencaprivečinivedenj
(priosmihodpetnajstih)vLjubljanimanjšaodpovprečja.Dejansko
pa je statistično pomembna na ravni tveganja 0,05 le razlika pri
eni vrsti dejanj, in sicer pri tatvinah iz trgovin, ki se pojavljajo
med mladimi v Ljubljani pogosteje kot drugod. Kljub statistični
pomembnostipajetarazlikavodstotkihrazmeromamajhna.
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Tabela8:Odstotkimladihizpetihslovenskihmest,kisokadarkolivživljenju
storilikakegaod15prestopniškihdejanj.

Mesto:
Dejanje:

Ljubljana Celje
Piran, 
Jesenice, 
Kočevje

Vsa 
mesta

Skupinskipretep 9,9 13,2 14,2 12,4
Nosilorožje 7,6 6,4 6,7 6,9
Napadnaosebo 2,1 1,8 3,0 2,3
Roparskatatvina 0,1 0,8 0,5 0,5
Izsiljevanje 1,5 1,2 1,6 1,4
Vandalizem 11,4 10,0 13,2 11,5
Krajavtrgovini 16,3 10,4 13,0 13,2
Krajakolesaalimopeda 1,9 1,2 1,9 1,7
Krajaizavta 2,7 0,6 1,8 1,7
Vlomvhišo 1,2 0,1 1,2 0,8
Krajamotorjaaliavta 0,7 0,4 0,4 0,5
Računalniško'hekanje' 8,7 10,1 13,0 10,6
Preprodajadrog 2,1 2,5 2,2 2,3
Uporabaekstazijaaliamfetamina 1,1 1,8 1,2 1,4
UporabaLSD/heroina/kokaina 0,7 0,4 1,3 0,8

Sklepi

VnajsplošnejšemraziskavaISRD-IIkažemožnostimednarodno
primerljivega raziskovanja mladinskega prestopništva z metodo
ankete samoprijave. Bolj specifično gledano med rezultate te
raziskave sodijo ugotovitve o tem, da je struktura prestopniških
vedenj v različnih državah presenetljivo podobna in da so s
pojavljanjemprestopništvavrazličnihdržavahstatističnopovezani
isti ali podobni (socialno nadzorstveni) dejavniki (česar sicer v
temprispevkunismopodrobnejeprikazovali).Nadveraziskovalni
vprašanji,zastavljenivtemčlanku,palahkooblikujemonaslednja
odgovora:
• Prevalenca prestopniških vedenj je v Sloveniji v primerjavi

z drugimi državami razmeromamajhna.Tovelja v primerjavi
s šestimi drugimi državami, novimi pristopnicami k EU,med
katerimijihpetsodivkrogt.i.vzhodnoevropskihdržav,kiso
predpribližnodvemadesetletjema zamenjale družbeni sistem,
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še bolj pa velja v primerjavi z izbranimi zahodnoevropskimi
državami,medkaterimistatudidvesosediSlovenije.

• Glede prevalence izbranih 15 prestopniških vedenj tako rekoč
nirazlikmedtremimanjšimimesti,srednjevelikimmestomin
največjimmestom.TaugotovitevkrepipoglednaSlovenijokot
precej enotno območje, kjer se značilnosti odklonskosti (npr.
uporabedrogalikriminalitete)medregijami invrstamiokolja
nerazlikujejopravzelo.
Empirični študij obsega mladinskega prestopništva na prvi

pogled ne daje drugega kot suhoparnih številk. Njihov pomen in
uporabnoststaodvisnaodtega,kdoinkakojuhočeuporabiti.Če
držitezaoupadanjuzanimanjazamladinskoprestopništvo,potem
te številke morda ne bodo nikogar zanimale. Osnovna zamisel
raziskave,kijetuprikazana,paje,prvič,oblikovanjemednarodno
primerljivihpodatkovter,drugič,kontinuiranoizvajanjeraziskavz
enakometodologijoskozičas.Vobehvidikihgretorejzanekakšno
standardizacijo znanja oz. podatkov, verjetno kot osnovo za bolj
racionalno odločanje. Študija ISRD je bila v letih 2005–2007
v Sloveniji izvedena prvič. Zdaj pa se začenja tretjamednarodna
izvedba raziskave, ki bo zaSlovenijo druga.Nosilec te prihodnje
izvedbebovSlovenijipredvidomaInštitutzakriminologijo.
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