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Povzetek

Na prehodu v odraslost prihaja do velikih razlik med posamezniki; pri tem zanimivo skupino predstavljajo študenti 
športniki, ki takrat usklajujejo tudi dvojno kariero z dvema pomembnima središčema (npr. šport in izobraževanje ali 
delo). Študenti nešportniki se na prehodu s srednješolskega na univerzitetno izobraževanje srečujejo z akademskimi in 
socialnimi stresorji, študenti športniki pa se obenem soočajo z dodatnimi izzivi vezanimi na šport. V naši raziskavi smo se 
osredotočili na še neraziskano področje doseganja meril odraslosti pri športnikih. Zanimalo nas je, če kriterije odraslosti 
dosegajo v enaki meri kot njihovi vrstniki nešportniki. Predvidevali smo, da športniki bolj dosegajo merila odraslosti kot 
nešportniki. V raziskavi je sodelovalo 241 študentov ljubljanske Fakultete za šport (136 moških, 96 aktivnih športnikov), 
ki so izpolnili vprašalnik Pojmovanje prehoda v odraslost. Rezultati so pokazali, da med športniki in nešportniki pri ve-
čini meril odraslosti ni pomembnih razlik v njihovem doseganju. Pomembne razlike smo zabeležili le pri dveh kriterijih: 
odsotnosti pretirane navezanosti na starše (neodvisnost) ter zmanjševanju usmerjenosti nase in večanju upoštevanja 
potreb in mnenj drugih (soodvisnost). Oba kriterija nešportniki dosegajo bolj kot športniki. Odsotnost statistično zna-
čilnih razlik lahko morda pripišemo dejstvu, da obe skupini obiskujeta Fakulteto za šport in sta si bolj podobni, kot če bi 
primerjali študente iz različnih fakultet. 
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Reaching adulthood criteria: comparing student athletes 
and non-athletes

Abstract

There are great differences between individuals in emerging adulthood. Among them, athletes represent a special 
group as they coordinate dual careers with two important centres (e.g. sports and education or work). When transitio-
ning from secondary to university level of education, students non-athletes are faced with academic and social stressors, 
while students athletes face additional challenges related to sports. In our study we wanted to explore the uncharted 
field of meeting criteria for adulthood in athletes. Namely, we were interested if athletes meet the criteria for adultho-
od to the same extent as non-athletes. We predicted that athletes were more likely to reach adulthood criteria than 
non-athletes. Two hundred and forty-one students from the Faculty of Sport in Ljubljana (136 of them male, 96 of them 
active athletes) participated in the study. The participants completed the questionnaire Conception of the Transition 
to Adulthood. Overall, the results indicate no significant differences in meeting criteria for adulthood between athletes 
and non-athletes. Differences are apparent only on two sub-criteria: not deeply tied to parents emotionally (indepen-
dence) and becoming less self-oriented, developing greater consideration for others (interdependence). Non-athletes 
meet both criteria to a greater extent than athletes do. Absence of statistically significant differences probably occured, 
because both groups attend the Faculty of Sport and are more similar than groups of students from different faculties.
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Uvod 

Prehod v odraslost je v zadnjih desetletjih področje 
intenzivnega raziskovanja, pomemben fokus pa pred-
stavlja raziskovanje doseganja meril odraslosti v različnih 
kulturah in državah. Neodvisno od tega je bilo veliko ra-
ziskav opravljenih tudi na področju dvojne kariere, kjer je 
raziskovanje osredotočeno predvsem na prehode v šport-
ni karieri, zaključek športne kariere in pomoč športnikom 
za lažje spoprijemanje s številnimi prehodi. V naši raziskavi 
smo želeli preveriti, kako status aktivnega športnika vpliva 
na doseganje meril odraslosti. 

Prehod v odraslost

Prehod v odraslost je bil sprva opredeljen kot obdob-
je med mladostništvom in zgodnjo odraslostjo med 18 in 
25 letom, kasneje pa se je obdobje podaljšalo do konca 
dvajsetih let. Obdobje prehoda v odraslost je značilno 
predvsem za postmoderne družbe, ki mladim omogočajo 
odlaganje odraslih socialnih vlog in odgovornosti (Arnett, 
2015). Za te družbe je značilno, da posameznikom od pri-
bližno 18. leta naprej dovoljujejo podaljšano obdobje ne-
odvisnega preizkušanja različnih možnosti in oblikovanja 
identitete. Prehod v odraslost je zato najbolj heterogeno 
razvojno obdobje, v katerem prihaja do velikih razlik med 
posamezniki (Zupančič, 2011). Mladi odrasli postajajo 
vrednotno, čustveno in materialno neodvisni od staršev, 
vendar ne prevzemajo vseh obveznosti odraslih (Zupan-
čič, 2004). Veliko se jih v tem obdobju delno ali povsem 
odseli od doma, nekaj pa jih še vedno živi doma. Večina 
jih po zaključeni srednji šoli nadaljuje z izobraževanjem na 
visokošolski ravni, le majhen delež pa se jih zaposli. V tem 
obdobju mladi začnejo oblikovati prve partnerske skup-
nosti, nekateri pa postanejo tudi starši (Zupančič, 2011).

Arnett (2000, 2006) opisuje pet značilnosti, ki opredel-
jujejo prehod v odraslost in ga ločijo od preostalih razvoj-
nih obdobij. To so identitetno raziskovanje (preizkušanje 
različnih možnosti in življenjskih priložnosti na raznolikih 
področjih, raziskovanje samega sebe), nestabilnost (men-
javanje bivališč, preizkušanje različnih možnosti na pod-
ročju izobraževanja, dela in partnerstva), samoosredo-
točenost (malo socialnih obvez in dolžnosti v odnosu do 
drugih, veliko osebne svobode), obdobje »nekje vmes« 
(v nekaterih vidikih so odrasli, v drugih pa ne) in obdobje 
veliko možnosti (veliko število subjektivno zaznanih mož-
nosti, močan optimizem).

Merila odraslosti

Na podlagi antropološke, socialne in psihološke litera-
ture ter empiričnih raziskav je Arnett (1998, 2003) obliko-
val seznam meril, s pomočjo katerega raziskovalci lahko 
proučejejo predstave mladostnikov in odraslih o odras-
losti. Merila odraslosti so razvrščena na sedem področij: 
neodvisnost oz. individualizem (samostojno odločanje, 
prevzemanje odgovornosti za lastna dejanja), zmožnost 
za ustvarjanje družine (voditi samostojno gospodinjstvo, 

skrbeti za otroka), prilagajanje normam (npr. voziti varno, 
imeti enega spolnega partnerja), biološki prehodi, legalni/
kronološki prehodi, prehodi vlog (npr. poroka) ter soodvis-
nost (npr. sprejeti dolgoročne obveze do drugih).

V Sloveniji sta pri vzorcu 201 študentov Univerze v Ljubl-
jani (87,1 % študentk; povprečna starost 21,7 let) dosegan-
je predstavljenih kriterijev odraslosti preverjali M. Zupan-
čič in M. Puklek Levpušček (2011). Ugotovili sta, da skoraj 
vsi slovenski študenti menijo, da dosegajo merilo spreje-
manja odgovornosti za posledice svojih dejanj ter imajo 
oblikovana osebna prepričanja in vrednote, za katere so se 
opredelili neodvisno od staršev ali drugih ljudi. Prav tako v 
veliki meri zaznavajo, da niso pretirano čustveno navezani 
na starše in s starši vzpostavljajo enakopraven odnos. Na-
sprotno pa velika večina ne živi v lastnem gospodinjstvu in 
meni, da niso finančno neodvisni od staršev. Na področju 
zmožnosti ustvarjanja družine menijo, da meril odraslosti 
v večji meri ne dosegajo, saj le polovica študentov meni, 
da bi bila zmožna sama voditi gospodinjstvo, tretjina jih 
meni, da so zmožni skrbeti za varnost svoje družine, večina 
pa jih meni, da še ni zmožna skrbeti za otroka in finančno 
vzdrževati svoje družine (Zupančič in Puklek Levpušček, 
2011). Na področju prilagajanja normam študenti v veliki 
večini menijo, da dosegajo merila odraslosti (Zupančič in  
Puklek Levpušček, 2011). Večina se lahko izogiba ‚manj hu-
dim‘ kriminalnim dejanjem (kraja, vandalizem), uživanju 
nedovoljenih drog, vožnji v vinjenem stanju ter  nezašči-
tenim spolnim odnosom. Približno polovica se izogiba 
preklinjanju in rabi vulgarnih besed, nekoliko več kot dve 
tretjini študentov pa navaja, da imajo le enega spolnega 
partnerja, da varno vozijo in se izogibajo pijančevanju. Na 
področju bioloških meril je velika večina študentov biolo-
ško zmožna imeti otroka, njihova telesna rast je končana 
hkrati pa navajajo, da imajo spolne odnose (Zupančič in 
Puklek Levpušček, 2011). Na področju legalnih oz. krono-
loških meril ima 84 % študentov vozniški izpit (Zupančič 
in Puklek Levpušček, 2011). Na področju prehoda vlog 
študenti v zelo majhni meri dosegajo merila odraslosti. V 
največji meri (10,9 %) so ustaljeni na poklicni poti, velika 
večina pa ne dosega merila, da imajo vsaj enega otroka, so 
poročeni, so kupili hišo ali stanovanje, so zaposleni za pol-
ni delovni čas in so končali z izobraževanjem (Zupančič in  
Puklek Levpušček, 2011). Na področju soodvisnosti nekaj 
več kot polovica študentov navaja, da so pridobili dober 
nadzor nad lastnimi čustvi ter imajo dolgotrajno ljubez-
ensko razmerje, le 12,1 % pa jih je sprejelo vseživljenjske 
obveze do drugih (Zupančič in Puklek Levpušček, 2011).

Dvojna kariera ter prilagajanje na študij

Glede na evropske smernice (EU guidelines, 2012) je 
dvojna kariera definirana kot usklajevanje zahtev uspeš-
nega začetka, razvoja in zaključevanja športne kariere z 
zahtevami izobraževanja oz. dela. Dvojno kariero najbolje 
razložimo z razvojem športne kariere, ki je sestavljena iz 
več stopenj, med katerimi se nahajajo prehodna obdobja 
(Stambulova, Alfermann, Statler in Côté, 2009). V skladu 
s holističnim modelom športnikove kariere (Wylleman, 
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Reints in De Knop, 2013), razvoj poteka sočasno na različ-
nih področjih: športnem, psihosocialnem, psihološkem, 
izobraževalnem oz. poklicnem in finančnem.

 Usklajevanje športa in šolanja je za študente 
športnike stresno in težavno ter se lahko povezuje s slab-
šimi športnimi rezultati ali učno uspešnostjo (Cecić Erpič, 
2018). Na prehodu v odraslost športnik na športni ravni 
prehaja z razvojne stopnje na raven mojstrstva oz. z mla-
dinske na člansko raven, kar predstavlja spremembo nači-
na in količine treninga, višja pričakovanja glede rezultatov 
ter pogosto tudi menjavo trenerja oz. ekipe (Cecić Erpič, 
2018). Na razvojni stopnji se športnik odloči za šport, ki 
mu postane predan, na stopnji mojstrstva pa postane st-
rokovnjak na svojem področju (Alfermann in Stambulova, 
2007). Na razvojni ravni ta prehod sovpada s prehodom 
iz mladostništva v odraslost, ki ga zaznamujeta osamosva-
janje od družine in povečana neodvisnost, na izobraže-
valni ravni pa prehod sovpada s prehodom s srednje šole 
na univerzo. (Stambulova, 2009). Prehod na univerzitetno 
raven izobraževanja je tako pri športnikih kot nešportnikih 
pogosto povezan s številnimi težavami v prilagajanju na 
novo okolje in na zahteve, ki jih prinaša, kar se pogosto 
odraža v nižjih študijskih dosežkih v prvih letih študija v 
primerjavi s srednješolskimi dosežki (Gardner, Jewler in 
Robb, 1995).

Obveznosti na športnem in izobraževalnem področju 
se v tem času povečujejo, saj postajajo izobraževanje, tre-
ningi in tekmovanja vse zahtevnejši (Wylleman in Laval-
lee, 2004). Študenti športniki se tako soočajo z dodatnim 
naporom pri usklajevanju obveznosti na obeh področjih, 
glavne težave pri študiju pa predstavljajo pomanjkanje 
časa in finančne podpore, neprilagodljiv urnik izobraže-
vanja, utrujenost ter pomanjkanje organizacijske podpore 
s strani univerze (López de Subijana, Barriopedro in Con-
de, 2015; Tekavc, 2017). Veliko športnikov se v tem obdob-
ju sooča tudi z upadom tekmovalnih dosežkov. S preho-
dom na člansko raven namreč postanejo del večje in bolj 
uspešne skupine športnikov, znotraj katere težje dosegajo 
najboljše rezultate. Na tem prehodu se zato številni mladi 
športniki odločijo za zaključek športne kariere (Wylleman 
in Lavallee). 

V Sloveniji je značilno, da vrhunski športniki v tem ob-
dobju prehajajo iz manjših lokalnih klubov v večje (bolj 
organizirane) klube, ki tekmujejo na višji kakovostni ravni 
(Meh, 2018). Vrhunski športniki lahko napredujejo tudi z 
regionalne tekmovalne ravni na državno, mednarodno in 
svetovno. Po drugi strani pa prehod v boljše in večje klube 
tudi finančno razbremeni športnika in njegovo družino. Na 
razvojni stopnji razvoja športne kariere športniki sami (ali 
njihovi starši) vlagajo denar v razvoj športne kariere (starši 
plačujejo opremo, vadnino, dodatne trenerje; Wylleman in 
Lavallee, 2004), na prehodu z razvojne stopnje na stopnjo 
mojstrstva pa večina športnikov delno zmanjša te stroške, 
saj prejemajo sponzorska sredstva, nagrade na tekmovan-
jih ter morebitno plačo, ki jo prejemajo od države ali profe-
sionalnih klubov (Wylleman in Lavallee, 2004).

Udejstvovanje na področju tekmovalnega športa vpli-
va tudi na razvoj športne identitete (Brewer, Van Raalte in 
Petitpas, 2000). Mladi, ki tekmujejo na visoki ravni tekmo-

vanj, imajo visoko razvito športno identiteto, ki temelji na 
športnih dosežkih (Coakley, 1993). Ti športniki so povsem 
predani svoji športni vlogi in redkeje raziskujejo druge 
življenjske, karierne in izobraževalne možnosti (Baillie in 
Danish, 1992; Werthner in Orlick, 1986). Po drugi strani 
pa športniki z dvojno kariero razvijajo kompetence, ki so 
pomembne za usklajevanje dvojne kariere – posvečanje 
doseganju uspeha na športnem in študijskem področju, 
vztrajnost ob neuspehih, zaupanje v lastne sposobnosti, 
zavedanje dejavnikov, ki so pomembni za uspeh ter komu-
nikacija s podporniki dvojne kariere (trenerji, koordinator-
ji, učitelji …; Tekavc, 2017) –, a tudi kompetence, povezane 
z vsakodnevnimi življenjskimi spretnostmi (npr. kuhanje, 
skrb zase in za stanovanje) ter sposobnost upravljanja z 
lastnimi financami (Cecić Erpič, 2018).

Slovenske in mednarodne raziskave (Cecić Erpič, 2002; 
Cecić Erpič, 2013; EU guidelines, 2012; Stambulova idr., 
2009) tako ob tem poročajo o številnih prednosti dvojne 
kariere. Športniki, ki usklajujejo šport in izobraževanje, po-
ročajo o višjem blagostanju in zdravju (npr. bolj uravnote-
žen življenjski slog, manj stresa, večje življenjsko zadovolj-
stvo), spodbudnih pogojih za posameznikov razvoj (npr. 
multipla identiteta, pozitiven vpliv na samoregulacijske 
sposobnosti in samopodobo, boljši pogoji za razvoj živl-
jenjskih sposobnosti) in boljših socialnih spretnostih (npr. 
dober odnos z vrstniki, širša socialna mreža, več socialne 
podpore s strani drugih). Dvojna kariera športnikom tako 
omogoča razvoj na dveh področjih in boljše možnosti za 
zaposlitev po končani športni karieri (npr. zaradi izobrazbe 
so bolj zaposljivi, imajo boljši dostop do bolje plačanih 
del).

Dvojna kariera ob tem vpliva tudi na posameznikovo 
prilagajanje na univerzitetni študij. Tako so J. Drum in so-
delavci (2014) pri vzorcu ameriških športnikov in nešport-
nikov odkrili statistično pomembne razlike pri pojavljanju 
medosebnih težavah, zlorabi psihoaktivnih snovi, družin-
skih težav in samomorilnih teženj. Športniki so se z vsemi 
štirimi področji spopadali bolje in naj bi imeli manj težav 
kot nešportniki. Rezultati omenjene študije podpirajo re-
zultate predhodnih študij (npr. Davis in Humphrey, 2000; 
Holahan, Valentiner in Moos, 1994; Lapsley, Rice in Shadid, 
1989; Levine in Cureton, 1998; Lopez, Campbell in Watkins, 
1986, 1988, v: Drum idr., 2014), ki ugotavljajo, da se ne-
športniki soočajo z več družinskimi težavami kot športniki. 
Na področjih akademskih in kariernih težav ni bilo statis-
tično pomembnih razlik (Drum idr., 2014).

Raziskovalni problem in hipoteze 

Na podlagi predstavljenih rezultatov lahko zaključimo, 
da ima dvojna kariera v obdobju prehoda v odraslost po-
membno vlogo in lahko pozitivno vpliva na posameznikov 
psihološki razvoj. Uspešno prilaganjanje na študij in razvoj 
kompetenc, povezanih z vsakodnevnim delovanjem bi 
lahko imeli pomembno vlogo tudi pri posameznikovem 
prehajanju v odraslost oz. doseganju meril odraslosti, vse-
eno pa v literaturi ni zaslediti empirično podrprtih odgo-
vorov. V članku se zato osredotočamo na doseganje meril 
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odraslosti pri športnikih, ki prehajajo s srednješolskega na 
visokošolsko izobraževanje (ter v smislu športne kariere iz 
razvojne na stopnjo mojstrstva) ter jih primerjamo z do-
seganjem meril odraslosti pri njihovih vrstnikih nešport-
nikih.

Predvidevali smo, da bodo zaradi kompetenc, poveza-
nih z vsakodnevnimi življenjskimi spretnostmi in sposob-
nostjo upravljanja z lastnimi financami, ki naj bi jih imeli 
športniki, ki uspešno uskaljujejo dvojno kariero (Cecić Er-
pič, 2018), ti na prehodu v odraslost dosegali več meril od-
raslosti kot njihovi vrstniki nešportniki (H1). Nadalje smo 
pri oblikovanju podrobnejših hipotez izhajali iz predstavl-
jenih rezultatov J. Drum in sodelavcev (2014). Posamezna 
preučevana področja smo na podlagi podobnosti povezali 
s posameznimi merili odraslosti, kot jih je predpostavil Ar-
nett (2003) – npr. merilo prilagajanja normam po Arnettu 
(2003) smo povezali z zlorabo psihoaktivnih susbstanc po 
J. Drum idr. (2014) – ter predvidevali, da (H2) merilo prila-
gajanja normam ter (H3) merilo neodvisnosti na prehodu 
v odraslost športniki dosegajo bolj kot njihovi vrstniki ne-
športniki. 

 
Metoda

Udeleženci

V raziskavo je bilo vključenih 241 študentov ljubljanske 
Fakultete za šport, starih med 19 in 27 let (M = 20,4 let, SD 
= 1,43, 44% študentk). V skupino športnikov smo umestili 
96 udeležencev (M = 20,2, SD = 1,32, 42 % študentk), ki 
so se še vedno tekmovalno ukvarjali s športom, v skupino 
ne-športnikov pa 145 udeležencev (M = 20,6, SD = 1,49, 
45 % študentk), ki so se z vstopom na fakulteto s športom 
prenehali ukvarjati na tekmovalni ravni in z njim začeli 
ukvarjati rekreativno ali pa so športno udejstvovanje pov-
sem opustili. Med udeleženci športniki je bilo 54% takih, 
ki so tekmovali v ekipnih športih (prevladujoč šport je bil 
nogomet), 46 % pa v individualnih športih (prevladujoča 
atletika). 

Pripomočki

V študiji smo uporabili vprašalnik Pojmovanje prehoda 
v odraslost (Conception of the Transition to Adulthood; 
CTA; Arnett, 1998, 2003). Arnett je na podlagi antropolo-
ške, sociološke in psihološke literature ter empiričnih ra-
ziskav oblikoval listo meril, v CTA pa je vključil postavke, 
ki predstavljajo možna merila odraslosti. Na podlagi teo-
retskih vodil (ne statističnih pokazateljev) jih je nato orga-
niziral v sedem področij (Arnett, 2003). Vprašalnik je bil v 
slovenščino preveden za namene mednarodne raziskave 
Prehod v odraslost: primerjava med Avstrijo, Slovenijo in ZDA 
(Zupančič in Puklek Levpušček, 2011; v takšni obliki so ga 
izpolnjevali tudi naši udeleženci). Vprašalnik vsebuje 31 
trditev, ki tvorijo sedem splošnih kategorij: neodvisnost 
(6 trditev, npr. finančna neodvisnost od staršev), zmožnost 
ustvarjanja družine (4 trditve, npr. zmožnost skrbeti za ot-
roka), prilagajanje normam (8 trditev, npr. izogibanje uži-

vanju nedovoljenih drog), biološki prehodi (2 trditvi, npr. 
biološka zmožnost imeti otroka), legalni/kronološki pre-
hodi (1 trditev, pridobiti vozniški izpit), prehodi v vlogah (6 
trditev, npr. zaposlitev za polni delovni čas) in soodvisnost 
(4 trditve, npr. sprejeti dolgoročne obveze in obveznosti do 
drugih). Udeleženci so pri vsakem merilu označili, ali so ga 
že dosegli (ocena 3) ali so ga dosegli delno (ocena 2) ali pa 
ga še niso dosegli (ocena 1). Poleg vprašalnika o dosegan-
ju meril odraslosti so udeleženci navedli še nekaj demo-
grafskih podatkov (spol, starost) ter s katerim športom se 
ukvarjajo ali so se ukvarjali. 

Postopek

Udeleženci so vprašalnik izpolnjevali v sklopu širše 
študije o značilnosti prehodov v športni karieri, katere 
nosilka je izr. prof. dr. Saša Cecić Erpič. V študiji so preu-
čevali prehod z mladinske na člansko raven, ki sovpada 
s prehodom s srednje šole na univerzo. Vsi udeleženci so 
bili v času reševanja vprašalnika vpisani v prvi letnik Fakul-
tete za šport in so vprašalnik reševali v sklopu obveznega 
predmeta preko spletne platforme 1ka. V analizo smo v 
izogib uporabi postopkov za nadomeščanje manjkajočih 
podatkov (merila so namreč med seboj razmeroma neod-
visna, zato bi bilo tudi nadomeščanje vrednosti lahko ne-
zanesljivo) vključili le tiste udeležence, ki so odgovorili na 
vsa vprašanja. Tako smo iz vzorca izločili razmeroma veliko 
število udeležencev (73), a se ti zaradi homogenosti vzor-
ca niso pomembno razlikovali od uporabljenega vzorca, 
manjkajoče vrednosti pa so bile naključno razdeljene med 
odgovori. Za analizo in urejanje podatkov smo uporabili 
programska paketa MS Excel in SPSS.

Rezultati

Pri poročanju o doseganju meril odraslosti so skoraj vsi 
študenti poročali o izogibanju »manj hudim« kriminalnim 
dejanjem (npr. kraja, vandalizem), vožnji v vinjenem stan-
ju in uporabi nedovoljenih drog, prav tako so že pridobili 
vozniški izpit in imajo spolne odnose. Le malo študentov 
pa je poročalo, da imajo vsaj enega otroka, da so poročeni 
(ali v izvenzakonski skupnosti), zaposleni za polni delovni 
čas, finančno neodvisni od svoje družine, imajo lastno hišo 
ali stanovanje ter da se ocenjujejo kot zmožni skrbeti za 
otroka in finančno vzdrževati svojo družino oz. da so fi-
nančno neodvisni od svoje družine (glej tabelo 1). 

Pred preverjanjem razlik v doseganju meril odraslosti 
med športniki in nešportniki smo s testoma Kolmogo-
rov-Smirnov in Shapiro-Wilk preverili normalnost poraz-
delitve vseh postavk in lestvic. Porazdelitev odgovorov pri 
vseh (pod)lestvicah vprašalnika CTA je pomembno odsto-
pala od normalne, kar je bilo zaradi ordinalne narave po-
stavk pričakovano. Pri preverjanju razlik med skupinama 
smo zato uporabili neparametrični test Mann-Whitney U, 
ki primerja enakost porazdelitve dveh neodvisnih skupin 
na podlagi njunih median in je tako manj občutljiv na od-
stopanja od normalne porazdelitve in ga lahko uporabimo 
tudi pri neintervalnih podatkih.  
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Tabela 1. Prikaz doseganja posameznih meril odraslosti za športnike in nešportnike ter testna statistika in statistična po-
membnost razlike med skupinama (športniki, nešportniki)

športniki nešportniki
Merilo % M SD % M SD  U p

Neodvisnost 13,29 2,23 13,71 2,03 6133,0 0,115

Sprejemanje odgovornosti za posledice svojih 
dejanj

72,9 2,72 0,48 67,6 2,67 0,49 6599,5 0,393

Imeti osebna prepričanja in vrednote, za katere 
se je oseba opredelila neodvisno od svojih 
staršev ali drugih

55,2 2,52 0,56 66,9 2,64 0,54 6160,5 0,075

Odsotnost pretirane čustvene navezanosti na 
starše

52,1 2,38 0,73 64,1 2,61 0,54 5849,0 0,016 *

Vzpostavljanje odnosa s starši, v katerem ima 
mlad človek enakovredno odraslo vlogo

40,6 2,27 0,69 35,9 2,27 0,62 6862,5 0,838

Živeti v lastnem gospodinjstvu (ne v skupnem s 
starši)

28,1 1,85 0,83 31 1,97 0,81 6432,5 0,290

Finančna neodvisnost od staršev 9,4 1,55 0,66 7,6 1,55 0,63 6906,5 0,910

Zmožnost ustvarjanja družine 6,14 1,83 6,32 1,81 6528,5 0,407

Zmožnost skrbeti za varnost svoje družine 20,8 1,84 0,74 22,8 1,92 0,73 6576,0 0,435

Zmožnost vodenja gospodinjstva 14,6 1,66 0,72 20,7 1,80 0,76 6251,5 0,148

Zmožnost skrbeti za otroka 8,3 1,45 0,65 10,3 1,46 0,68 6929,0 0,945

Zmožnost finančnega vzdrževanja svoje družine 4,2 1,19 0,49 2,1 1,14 0,41 6794,0 0,595

Prilagajanje normam 20,74 2,26 20,90 2,53 6395,5 0,282

Izogibanje “manj hudim“ kriminalnim dejanjem, 
npr. kraja, vandalizem

93,8 2,89 0,46 94,5 2,92 0,34 6898,0 0,773

Izogibanje vožnji v vinjenem stanju 92,7 2,92 0,31 90,3 2,86 0,45 6781,5 0,491

Izogibanje uživanju nedovoljenih drog 84,4 2,75 0,62 82,1 2,79 0,49 6879,0 0,815

Uporaba kontracepcije, ko je oseba seksualno ak-
tivna in ne želi imeti otroka

71,9 2,60 0,69 77,2 2,67 0,66 6607,5 0,379

Imeti le enega spolnega partnerja 63,5 2,45 0,79 70,3 2,61 0,65 6327,0 0,148

Varno voziti in upoštevati omejitve hitrosti 63,5 2,54 0,66 63,4 2,52 0,70 6894,5 0,885

Izogibanje pijančevanju 64,6 2,60 0,57 60,7 2,52 0,66 6582,0 0,404

Izogibanje preklinjanju in rabi vulgarnih besed 20,8 1,99 0,66 24,1 2,01 0,69 6867,0 0,846

Biološki prehodi 4,82 1,15 4,97 1,06 6539,5 0,397

Imeti spolne odnose 78,1 2,66 0,69 82,1 2,72 0,63 6676,5 0,438

Biološka zmožnost imeti otroka 49 2,17 0,89 51,7 2,24 0,86 6662,5 0,539

Kronološki prehodi 2,84 0,51 2,74 0,62 6469,5 0,121

Pridobiti vozniški izpit 90,6 2,84 0,51 83,4 2,74 0,62 6469,5 0,121

Prehodi v vlogah 7,84 2,20 8,24 2,52 6377,0 0,258

Ustalitev na poklicni poti 9,4 1,61 0,66 13,8 1,64 0,71 6909,5 0,916

Končano izobraževanje za poklic 9,4 1,33 0,64 12,4 1,42 0,70 6550,0 0,322

Imeti vsaj enega otroka 7,3 1,25 0,58 10,3 1,36 0,66 6418,5 0,160

Zaposlitev za polni delovni čas 6,3 1,26 0,57 8,3 1,34 0,63 6558,5 0,304

Biti poročen (ali v izvenzakonski skupnosti) 4,2 1,22 0,51 8,3 1,32 0,62 6480,5 0,207

Kupiti hišo ali stanovanje 2,1 1,17 0,43 1,4 1,16 0,40 6946,0 0,966
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Razlike med skupinama so glede na delež študentov, ki 
poročajo, da so kriterij v celoti dosegli, najmanj opazne pri 
kriterijih živeti v lastnem gospodinjstvu, finančna neodvis-
nost od staršev, zmožnost skrbeti za varnost svoje druži-
ne, zmožnost skrbeti za otroka, izogibanje “manj hudim“ 
kriminalnim dejanjem, varna vožnje, zaposlitev za polni 
delovni čas, kupiti hišo ali stanovanje in imeti dolgotrajno 
ljubezensko razmerje. 

Statistično značilna razlika v doseganju meril med 
športniki in nešportniki je sicer opazna le pri dveh kriteri-
jih. Nešportniki so v primerjavi s športniki manj čustveno 
navezani na svoje starše ter manj usmerjeni nase in upoš-
tevajo potrebe in mnenja drugih. Meji statistične značil-
nosti se približuje tudi razlika (p = 0,075) med skupinama 
pri kriteriju ‚imeti osebna prepričanja in vrednote, za ka-
tere se je oseba opredelila neodvisno od svojih staršev ali 
drugih‘, ki ga nešportniki prav tako dosegajo v večji meri 
kot športniki.

Razprava

V raziskavi nas je zanimalo, ali posamezna merila odra-
slosti dosega pomembno večji delež športnikov kot ne-
športnikov. Natančneje nas je zanimalo pri katerih merilih 
se bodo pojavile največje razlike. Na podlagi rezultatov 
študije J. Drum in sodelavcev (2014) smo oblikovali tri 
hipoteze. Predpostavili smo, da bodo športniki dosegali 
več meril odraslosti kot nešportniki, da bodo bolj dosega-
li merilo neodvisnosti in merilo prilagajanja normam. Pri 
posameznih postavkah oz. kriterijih smo upoštevali le štu-
dente, ki so izbrali odgovor 3 (dosegajo merilo). 

Rezultati so pokazali, da med skupinama ni razlik v do-
seganju nobenega od sedmih meril, zato prve hipoteze ne 
moremo podpreti. Kljub temu, da se športniki na prehodu 
s srednješolskega na visokošolsko izobraževanje soočajo 
tudi s prehodom z mladinske na člansko raven, kar pred-
stavlja spremembo načina in količine treninga (Cecić Erpič, 
2018), morda to ne vpliva na boljše doseganje meril odra-
slosti. Podobno doseganje meril lahko pojasnimo s tem, 
da kljub dodatnim izzivom, s katerimi se soočajo študenti 

športniki, kot so pomanjkanje časa in finančne podpore, 
neprilagodljiv urnik izobraževanja, utrujenost in pomanj-
kanje organizacijske podpore s strani univerze (López de 
Subijana idr., 2015; Tekavc, 2017), ti nanje ne vplivajo v 
taki meri, da bi razvojne naloge dosegali drugače kot nji-
hovi vrstniki nešportniki. Ker smo večje doseganje meril 
predvidevali tudi zaradi razvitosti kompetenc povezanih z 
vsakodnevnimi življenjskimi spretnostmi in sposobnostjo 
upravljanja z lastnimi financami pri športnikih (Cecić Erpič, 
2018), lahko k rezultatom pomembno prispeva tudi  po-
dobnost skupin; člani obeh obiskujejo Fakulteto za šport 
in imajo podoben odnos do športa, prav tako je večina 
»nešportnikov« tekmovalno ukvarjanje opustilo šele pred 
kratkim. Morda bi bili rezultati drugačni, če  bi športnike 
primerjali s študenti nešportniki na drugih fakultetah, 
ki imajo s športom (in z njim povezanimi pričakovanji, 
obveznostmi itd.) manj izkušenj oz. se s športom nikoli 
niso ukvarjali. Pozitiven odnos do športa, ki je značilen za 
študente Fakultete za šport se namreč lahko odraža sko-
zi njihove vrednote, vedenje ter posledično skozi dose-
ganje kriterijev odraslosti, kljub temu, da so tekmovalno 
ukvarjanje s športom že opustili. Poleg tega ima Fakulteta 
za šport verjetno več posluha za potrebe športnikov kot 
druge fakultete ali univerze, kar lahko prav tako vpliva na 
zaznan stres športnikov (ga zmanjšuje, skupini pa sta zato 
bolj podobni). 

Z drugo hipotezo smo predpostavili, da bodo športniki 
bolj dosegali merilo prilagajanja normam. Pokazalo se je, 
da se športniki in nešportniki v enaki meri izogibajo ne-
dovoljenim drogam, ‚manj hudim‘ kriminalnim dejanjem, 
pijančevanju, vožnji v vinjenem stanju ipd. Naši rezultati 
tako niso podprli rezultatov študije J. Drum in sodelavcev 
(2014), ki so pokazali, da športniki v manjši meri zlorabl-
jajo psihoaktivne snovi. Pri kriterijih, ki zajemajo področja 
zlorabe substanc, se razlika ni pokazala, prav tako pa ni 
bilo razlike pri ostalih kriterijih merila podrejanja norm, ki 
vključujejo hitro vožnjo, različne spolne partnerje, preklin-
janje ipd. 

Odstopanje od predhodnih ugotovitev bi lahko pojas-
nili z razlikami med sistemom šolanja in športa v Sloveniji 
in ZDA. J. Drum in sodelavci (2014) so rezultate pridobili 

Tabela 1. nadaljevanje

športniki nešportniki

Merilo % M SD % M SD  U p

Soodvisnost 9,01 1,70 9,15 1,67 6566,0 0,450

Imeti dolgotrajno ljubezensko razmerje 52,1 2,28 0,83 51 2,32 0,78 6860,5 0,837

Pridobitev stalnega in dobrega nadzora nad last-
nimi čustvi

45,8 2,41 0,59 35,2 2,30 0,57 6245,0 0,124

Sprejeti dolgoročne obveze in obveznosti do 
drugih 

37,5 2,23 0,69 41,4 2,27 0,70 6725,0 0,628

Postati manj usmerjen nase in v večji meri upoš-
tevati potrebe in mnenja drugih

18,8 2,09 0,53 31 2,26 0,54 5928,0 0,018 *

Skupno 64,69 7,67 66,01 7,85 6327,5 0,232
Opombe. Prikazani so deleži udeležencev, ki so pri vsaki od postavk izbrali odgovor dosegam merilo
*p < 0,05.
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na vzorcu ameriških študentov, ki se šolajo na kampusu in 
večinoma tekmujejo za njihove univerze (kar ni značilno 
za Slovenske študente športnike). Do razlik bi pri njih tako 
lahko prišlo zaradi večjega nadzora nad športniki in nižje 
možnosti za kršenje norm v primerjavi z njihovimi vrstniki, 
ki se s športom ne ukvarjajo. Poleg tega je verjetno, da so 
razlike med obema skupinama v naši študiji manjše, saj se 
vsi udeleženci šolajo na isti fakulteti, kjer se verjetno dru-
žijo med sabo in kjer se oblikuje enotno okolje, ki pred-
postavlja družbene norme in zaželeno raven njihovega 
spoštovanja (športniki lahko tako npr. pozitivno vplivajo 
na nešportnike ali obratno). 

S tretjo hipotezo smo predpostavljali, da bodo športniki 
bolj dosegali merilo neodvisnosti. Gledano v celoti hipo-
teze nismo podprli, saj razlika med skupinama pri tem 
področju ni bila statistično značilna. Statistično značilna 
razlika se je pojavila le pri kriteriju odsotnosti pretirane na-
vezanosti na svoje starše, ki ga nešportniki dosegajo bolj. 
Kriteriju statistične značilnosti razlike se je približal (p = 
0,075) tudi kriterij ‚imeti osebna prepričanja in vrednote, za 
katere se je oseba opredelila neodvisno od svojih staršev 
ali drugih‘. Pri omenjenem kriteriju so študenti nešportniki 
prav tako dosegali višje rezultate. Rezultati pri nekaterih 
kriterijih so bili nasprotni našim predvidevanjem (razlike 
niso bile statistično značilne), kar lahko delno pojasnimo 
s tem, da so športniki v prvem letniku študija šele na pre-
hodu v bolje plačane klube, zaradi športnih obveznosti pa 
nimajo možnosti zaslužiti s študentskim delom, zato so v 
večji meri odvisni od svojih staršev.  Ob prehodu na stop-
njo mojstrstva športniki sicer lahko prejemajo sponzorska 
sredstva, vendar redko že takoj ob prehodu na fakulteto 
(Wylleman in Lavallee, 2004). Poleg tega zaradi športnih 
obveznosti v manjši meri kot njihovi vrstniki raziskujejo 
in preizkušajo različne možnosti ter imajo manj možnosti 
vzpostaviti osebna prepričanja in vrednote, za katere bi se 
opredelili neodvisno od svojih staršev ali drugih ljudi (Bail-
lie in Danish, 1992; Werthner in Orlick, 1986).

V nasprotju z našimi predvidevanji, se je razlika v dose-
ganju meril odraslosti pojavila pri področju soodvisnosti, 
in sicer pri kriteriju usmerjenosti nase in upoštevanja po-
treb in mnenj drugih. Ugotovili smo, da so nešportniki 
manj usmerjeni nase in v večji meri upoštevajo potrebe in 
mnenja drugih. Razliko bi lahko pojasnili s tem, da imajo 
športniki poleg izobraževalne še športno kariero, v kateri 
morajo biti osredotočeni nase, da lahko dosegajo vrhun-
ske rezultate, še posebej po prehodu na člansko raven, ko 
se povišajo tekmovalna pričakovanja, športniki pa posta-
nejo del večje skupine, znotraj katere težje dosegajo naj-
boljše rezultate (Wylleman in Lavallee, 2004). 

Rezultate naše študije smo primerjali tudi z rezultati, pri-
dobljenimi v raziskavi M. Zupančič in M. Puklek Levpušček 
(2011), ki je preverjala doseganje meril odraslosti pri šir-
šem vzorcu študentov Univerze v Ljubljani. Največje razlike 
(več kot 15 odstotnih točk razlike) so opazne pri kriterijih 
sprejemanjanja odgovornosti za posledice svojih dejanj, 
imeti osebna prepričanja in vrednote, za katere se je oseba 
opredelila neodvisno od staršev ali drugih, vzpostavljanje 
odnos s starši v katerem ima enakovredno odraslo vlogo, 
zmožnost vodenja gospodinjstva, izogibanje preklinjanju 

in rabi vulgarnih besed, pridobiti dober nadzor nad lastni-
mi čustvi. Pri vseh omenjenih kriterijih so študenti starejše 
študije dosegli višje rezultate. Le pri kriteriju sprejeti dol-
goročne obveze in obveznosti do drugih so višje rezultate 
dosegli študenti naše študije. Primerjava rezultatov sicer 
ni potekala v statističnem smislu, primerjali smo le deleže 
udeleženev, ki so poročali doseganje meril. Ker je bila pre-
tekla študija izvedena pred skoraj desetletjem, bi lahko na 
rezultate vplivalo družbeno okolje, ki je bilo leta 2011 za 
mlade lahko precej drugačno kot danes. Še pomembneje 
pa bi lahko razlike v doseganju meril odraslosti pripisali 
različnemu vzorcu študentov (v starejši študiji so prevlado-
vale ženske, povprečna starost je bila za leto višja, vzorec 
so sestavljali študentje iz različnih fakultet).

Naša raziskava je pokazala nekoliko drugačne zaključke 
od pričakovanih, zato izpostavljamo še nekaj pomanjklji-
vosti in izboljšav, ki bi bile potrebne pri nadaljnjem razis-
kovanju. Kot glavno omejitev raziskave želimo izpostaviti 
nenatančno ločevanje nešportnikov na tiste, ki so se pred 
prehodom na fakulteto s športom ukvarjali le rekreativno, 
in tiste, ki so se z njim ukvarjali tekmovalno (prav tako bi 
lahko razmislili o vključitvi športnikov, ki se ne izobražujejo 
na Fakulteti za šport). Kriterij, po katerem smo v naši študiji 
razlikovali med športniki in nešportniki, je bil namreč tre-
nutno udejstvovanje v tekmovalnem športu. Večina štu-
dentov Fakultete za šport je v otroštvu in mladostništvu 
resneje trenirala šport, zato so lahko podobnosti med sku-
pino športnikov in nešportnikov na Fakulteti za šport več-
je kot na drugih fakultetah. V prihodnjih raziskavah bi bilo 
tako zanimivo primerjati skupino športnikov s študenti ne-
športniki, ki se nikdar niso tekmovalno ukvarjali s športom. 
To bi nudilo boljši vpogled v razlike med športniki in ne-
športniki, saj so se lahko študenti, ki so bili v predstavljeni 
študiji označeni kot nešportniki, s tekmovalnim športom 
prenehali ukvarjati šele pred nekaj meseci, kar izkrivlja 
rezultate, saj je lahko njihova športna kariera v veliki meri 
vplivala na doseganje meril odraslosti. Priporočamo tudi 
povečanje vzorca ter preverjanje razlik v doseganju meril 
odraslosti glede na spol udeležencev. Poleg tega bi bilo v 
prihodnje smiselno raziskati razlike v doseganju meril od-
raslosti glede na vrsto športa (tudi skupinski oz. individu-
alni) in na življenjske razmere (npr. ali živijo na svojem ali 
doma s starši), saj te vplivajo na doseganje kar nekaj meril 
(neodvisnost, zmožnost za ustvarjanje družine, kronološki 
prehodi). Vsekakor pa je nadaljnje raziskovanje doseganja 
meril odraslosti pomembno za boljše prepoznavanje in 
poznavanje področij, na katerih imajo športniki na preho-
du na mojstrsko raven največ težav, ter uspešnejše iskanje 
ustreznih prilagoditev in rešitev, ki bodo posredno lahko 
vplivale tudi na blagostanje študentov športnikov in ne-
športnikov. 
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