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Kaj je ZUF, kako poteka?

Zrela Univerza Filozofske fakultete (ZUF) je univerza oz. oblika vseživljenjskega učenja za vse

tiste odrasle nad 55 let starosti, ki želijo poglobiti svoje znanje in se še naprej intelektualno

razvijati in s tem ohranjati aktivno vlogo v družbi. Z zanimivimi in razumljivimi predavanji pa

spodbujamo aktivno in sproščeno sporazumevanje med predavatelji, znanstveniki, zaposlenimi

predvsem na Univerzi v Mariboru, ter slušatelji.

Predavanja potekajo od oktobra do maja enkrat mesečno, vsak drugi torek popoldan ob 17. uri

(na FF UM).

Predavanja trajajo 60 minut, 15 minut je namenjenih razpravi o slišanem.

ZUF program se izvaja tudi v dislocirani enoti Šmarje pri Jelšah.
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Kdo smo ZUF?

Ekipa predavateljev, znanstvenikov in strokovnjakov s Filozofske fakultete Univerze v 
Mariboru:

doc. dr. Danijela Lahe (koordinatorica)

red. prof. dr. Alja Lipavic Oštir

doc. dr. Andrej Naterer

izr. prof. dr. Miran Lavrič

doc. dr. Smiljana Gartner

izr. prof. dr. Igor Žiberna

red prof. dr. Marjeta Ciglenečki

asist. Urška Martinc

•
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Naslov
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Promocija ZUF (v letu 2021)

• Gostovanje na Radiu Maribor

• Sodelovanje na Tednih vseživljenjskega učenja 2021

• Pomlad na ZUF
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PROGRAM ZUF 2021/2022 - Maribor

Naslov

12.10.2021 VLOGA SPOLOV V ARABSKEM SVETU doc. dr. Suzana Košir

9.11.2021 GIBALNA DEJAVNOST KOT POMEMBEN DEJAVNIK 

TELESNE SESTAVE

doc. dr. Črtomir Matejek

14.12.2021 KAKO DO ZNANJA, SKRITEGA V PODATKOVNIH 
SHRAMBAH?

doc. dr. Aida Kamišalić Latifič

11.1.2022 SRCE RAZBIJA, KRIČI IN STRELJA! izr. prof. dr. Andraž Stožer

15.2.2022 NE SMEŠ NAPISATI EMPER, KER SE REČE AJMER red. prof. dr. Alja Lipavic Oštir

8.3.2022 MARIBOR, MESTO NEIZPOLNJENIH PRIČAKOVANJ izr.prof. dr. Andrej Naterer in 

izr. prof. Miran Lavrič

19.4.2022 MATEMATIKA red. prof. dr. Alenka Lipovec

10.5.2022 DOBRO SPANJE NISO NEDOSEGLJIVE SANJE doc. dr. Vita Štukovnik
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Načrti za prihodnost

Naslov

• Ohranjanje konstruktivnega sodelovanja z izvajalci in slušatelji

• Vzpostavitev mobilnih enot ZUF-a širom Slovenije 

• Sodelovanje z Modro fakulteto in UM



UKM, oktober 2021



METODA

 Osebno anketiranje reprezentativnega vzorca (N=1.200) mladih (15-29)

 Primerljivost z M2000 in M2010

 20 biografskih intervjujev

 Karakteristični in podreprezentirani mladi; vzorec demografsko razpršen

 Sekundarna analiza podatkov relevantnih raziskav in uradnih statistik



Ključni trendi

1. Demografski upad (-31% od 2000)

 ‚Primanjkljaj mladih‘; ↓ brezposelnost; ↓ politični vpliv 

 Več resursov ‚per capita‘ (izobraževanje, družinske kapacitete, mladinska politika…)

2. Individualizacija

 ↑ Avtonomija od staršev, kasneje otroke, bolj individualistične/liberalne vrednote

3. Aktivacija

 ↑ za zdravje, za izobraževanje, za zaposlitev, za politiko, za umetnost

4. Duševne težave

 ↑ stres, osamljenost



Število mladih (15-29 let) in starih (65+ let) v Sloveniji, 

1990–2100.

 

 

Vir podatkov: SURS, 2020 



Mladi se občutno hitreje odseljujejo od staršev



Povečuje se delež mladih, ki se slabo razumejo s starši.



Mlade večanje števila starejših skrbi. Vzpodbudno je, da se 

je odstotek mladih, ki menijo, da to sploh ni problem, 

zmanjšal.



Relativno malo mladih se nagiba k stališču, da bi starejši 

morali zmanjšati svoje zahteve v korist blaginje mladih.



Zelo veliko mladih je prepričanih, da so starejši prav 

tako kot mladi zapostavljeni, ko gre za blaginjo in javne 

politike države.



Priporočila mladinski politiki

 Potrebno je spodbujati institucionalizirane stike med mladimi in 

starejšimi s pomočjo integracije načel medgeneracijskega sodelovanja na 

področju oblikovanja in izvajanja javnih politik na vseh ravneh

 Potrebno je negovati medgeneracijski pogled z različnimi ukrepi 

informiranja in izobraževanja celotne družbe o pomenu, sporočilu in 

logiki medgeneracijskega pristopanja k družbenim zadevam 

 Potrebno je spodbujati participacijo državljanov in skupnosti s pomočjo 

razvoja oziroma izgradnje infrastrukture za medgeneracijske aktivnosti 



MLADINA 2020
Položaj mladih v Sloveniji

KAKO JE V NAŠI DOMOVINI BITI MLAD

https://365.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-

program/174858529


