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Bernarda Puhan je avtorica diplomskega dela z naslovom PREPREČEVANJE 
MLADOLETNIŠKEGA PRESTOPNIŠTVA – POMEN IN ISKANJE NAJBOLJŠEGA PRISTOPA. V 
nalogi avtorica ugotavlja, da je malo otrok in mladih, ki bodo v stiski pristopili k odraslemu 
(pa naj si bo to starš, učitelj, socialni delavec, policist, zaposlen v nevladni organizaciji ...) 
in ga prosili za pomoč. Otroci in mladi svojo stisko izražajo s početjem, ki ga odrasli 
prevečkrat narobe razumejo. Kdor dela s problematičnimi otroki in mladimi, ve, da se 
največji »huligani« od »ta pridnih« otrok in mladih razlikujejo samo v načinu izražanja 
samega sebe. 
 
V teoretičnem delu diplomske naloge je avtorica s študijem literature želela poiskati 
najboljši pristop za zmanjševanje mladoletniškega prestopništva, v raziskovalnem delu pa 
preveriti izpolnjevanje pogojev za uresničevanje predlaganega pristopa na območju 
Murske Sobote in ožje okolice. 
 
V nalogi je prišla do zaključka, da miselnost strokovnjakov s področja mladoletniškega 
prestopništva o pomembnosti preventivnega dela z otroki in mladimi počasi izpodriva 
represivno naravnanost, čeprav se še vedno pojavljajo dvomi v učinkovitost 
preprečevalnih dejavnosti. Premik se mora zgoditi predvsem v glavah ljudi, ki 
vsakodnevno prihajajo v stik z otroki in mladimi in se zgražajo nad njihovim (neprimernim) 
početjem. Tudi starši se vse premalo zavedajo svoje odgovornosti in ko pride tako daleč, 
nad svojim otrokom ali mladim dvignejo roke, ga predajo pristojnim institucijam in rečejo: 
»delajte z njim, kar hočete.« 
 
Na podlagi analize dejanskega stanja na območju Murske Sobote in okolice avtorica 
ugotavlja dobre in slabe strani ter »manjko« trenutne ponudbe preprečevalnih dejavnosti. 
Za mesto, kot je Murska Sobota, 12 organizacij, ki na tak ali drugačen način prispevajo svoj 
delež preprečevalne dejavnosti, ni tako malo. Število tovrstnih organizacij in društev se 
bistveno zmanjša, če nas zanimajo le tiste, ki se z otroki in mladimi vsakodnevno, torej 
kontinuirano, ukvarjajo 
 
Avtorica zaključi svojo nalogo z mislijo: »Nehajmo si zatiskati oči, da problematika 
mladoletniškega prestopništva ni »dovolj« velika. Da to ni naš problem, ni izgovor za 
neukrepanje. Mladoletniško prestopništvo je problem posamezne skupnosti in 
nenazadnje celotne družbe, zato je za reševanje tega problema odgovoren prav vsak 
posameznik.« 
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