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Abstract

The Transformative Potentials of Learning Practices in Participatory 
Budgets: A Comparative Study 
The article is a comparative study of the transformative learning by participatory budget  
creators in Maribor and the Argentinian city of Rosario. The authors seek to identify the learning  
transformations that appear in participatory democratic processes. Extensive qualitative  
research carried out in Maribor (Gregorčič and Jelenc Krašovec, 2016; 2017) and Rosario (Lerner 
and Schugurensky, 2007) forms the basis of the article. The study shows the possibilities of the 
scientific operationalization of self-transformation achievements in relation to existing theoretical  
definitions and methodological approaches, and assesses the potential of such community  
practices for achieving profound social changes. The analysis stems from transformative learning 
as a two-way pedagogy (Santos, 2005) and the reciprocity of participatory democratic processes 
and transformative learning for self-transformation (Schugurensky, 2002). To that end, the study 
highlights the broader implications of privileged learning sites that are unintentionally and unpre-
dictably creating innovative examples of grassroots participatory budgets. 
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Povzetek
Primerjalna študija transformativnega učenja ustvarjalk in ustvarjalcev participatornega proračuna 
v Mariboru in argentinskem mestu Rosario ugotavlja, katere učne transformacije nastopijo v par-
ticipativnih demokratičnih procesih. Izhaja iz obsežnih kvalitativnih raziskav, ki sta jih za Maribor 
opravili avtorici tega prispevka (Gregorčič in Jelenc Krašovec, 2016; 2017), za Rosario pa Lerner in 
Schugurensky (2007). Študija pokaže možnosti znanstvene operacionalizacije samotransformativ-
nih dosežkov glede na obstoječe teoretske in metodološke opredelitve, kot tudi oceno daljnosežno-
sti tovrstnih skupnostnih praks za širše družbene spremembe. Analiza izhaja iz transformativnega 
učenja kot dvosmerne pedagogike (Santos, 2005) in recipročnosti participativnih demokratičnih 
procesov in transformativnega učenja za samotransformacijo (Schugurensky, 2002). Cilj prispev-
ka je poudariti širše implikacije privilegiranih učnih prostorov, ki jih samodejno in nenačrtovano 
vzpostavljajo primeri inovativnih grassroots participatornih proračunov.
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Uvod
Finančne krize in gospodarski zlomi, ki že skoraj pol stoletja perpetuirajo politi-

ko strukturnega prilagajanja globaliziranemu hegemonskemu kapitalizmu, utrju-
jejo zlasti dve smeri razvoja, ki se kažeta v nazadnjaških in uničujočih družbenih, 
kulturnih in okoljskih politikah. Po eni strani krepijo konservativne, avtoritarne, 
fundamentalistične, patriarhalne in nacionalistične politične orientacije ter njene 
protagoniste – najbogatejšo globalno manjšino, po drugi strani pa utrjujejo tudi 
samo sprevrženost kapitalističnega sistema, da bi se kdajkoli lahko transformiral 
v demokratičen sistem, za katerega se sicer razglaša. Kako se zoperstaviti nasilju 
kapitalizma, ki privatizira dobičke skupnosti in socializira dolgove špekulantov in 
malverzantov, premišljajo mnogotera in heterogena protikapitalistična ter proti-
hegemonska postajanja globalnega Juga.1 Kot ena tovrstnih prodornih in učinko-
vitih demokratičnih praks se je vzpostavil tudi institut participatornega proračuna 
(PP), ki je prvič zaživel v brazilskem mestu Porto Alegre leta 1989 ter se pozneje 
prenesel v številna mesta po svetu, po vstajah leta 2012 pa tudi v Maribor ter za 
tem še v nekatera druga slovenska mesta.

PP v Portu Alegre je že po prvem desetletju delovanja pokazal, da lahko par-
ticipativni demokratični procesi pomembno vplivajo na prerazporeditev bogastva 
med revne, povečajo transparentnost politik in upravljanja mesta, izboljšajo kako-
vost življenja meščank in meščanov ter poleg številnih drugih prednosti znatno 
zmanjšajo tudi kriminal in korupcijo v mestu (Santos, 2005; Goldfrank, 2011; Abers, 
2000; Baiocchi, 2005; Schugurensky, 2013). PP se danes razume kot »institucionali-
zirana invencija prerazporeditvene demokracije, sistem soupravljanja, pri katerem 
samoorganizirani meščanke in meščani ter aktivna civilna družba z institucionali-
ziranimi oblikami sodelovanja in konflikta izvajajo javen nadzor nad delovanjem 
mestne uprave« (Santos, 2005: 308). Zaradi prepoznanja krepitve demokratičnih 
procesov v lokalnih skupnostih in zaradi spoznanja, da je to ena redkih demokra-
tičnih praks, v kateri so množično reprezentirane prav najbolj marginalizirane in 
ranljive družbene skupine, se je PP uveljavil kot model demokratičnega posveto-
vanja prebivalcev mesta, kjer člani skupnosti na skupščini neposredno odločijo o 
prioritetah porabe sredstev javnega mestnega proračuna (Abers, 2000; Baiocchi, 
2005; Sintomer in dr., 2014). Danes se ocenjuje, da je v PP vključenih več kot osem 
milijonov državljanov EU oz. 1317 mest (EU, 2016), medtem ko je v Latinski Ameriki 
okrog 1138 soupravljanih mest, v Aziji 109 in v Afriki 211 (Sintomer in dr., 2014).

PP je v Portu Alegre nastal kot inovativen ljudski, socialistični in revolucio-
narni odgovor na politično in gospodarsko krizo, korupcijo in klientelizem ter 
avtoritarizem, zasnovan je bil kot intenziven proces »od spodaj navzgor«, s ciljem 
širših družbenih in političnih sprememb, ki jih je, kot danes dokazujejo številne  

1  Globalni Jug je metafora za sistemsko in nepravično trpljenje ljudi, ki sta jim ga povzročila glo-
balni kapitalizem in kolonializem ter ga je treba razumeti kot antiimperialni Jug (Santos, 1995; 2007; 
2014).
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raziskave, tudi dosegel (Santos, 2005; Abers, 1998; 2000; Baiocchi, 2003; 2005; 
Cabannes, 2004; Gent in Sintomer, 2005; Schugurensky, 2002; Graham, 2009). A 
kot je postal po eni strani PP množična in prodorna praksa participativne demokra-
cije, je postal po drugi strani tudi ena najbolj zlorabljanih participativnih praks, saj 
so ga transnacionalne politične in finančne institucije – Svetovna banka, Združeni 
narodi, OECD, UNESCO, USAID in Evropska unija (URB-AL) – prepoznale kot »dobro 
prakso« ter ga s svojimi priporočili in financiranjem implementirale v številna 
mesta po svetu kot proces »od zgoraj navzdol« (Cammack, 2004; Jackson, 2005; 
Rückert, 2007; Masser, 2014). Pri tem sta jih zanimali učinkovitost in uspešnost 
pri prerazporeditvi in porabi sredstev, torej tehnokratski vidik PP, ne pa tudi traj-
nost kompleksnega sistema sodelovanja in pravičnosti (Santos, 2005: 357), torej 
demokratični in demokratizacijski vidiki PP, zaradi česar se je sploh vzpostavil. Ne 
nazadnje pa omenjene institucije niso prepoznale pomena skupnostnega učenja 
in priložnostnega izobraževanja v participativnih procesih, enega temeljnih trans-
formativnih učinkov in potencialov samoorganiziranih skupnosti, kar osvetljujeva v 
tem prispevku. Mesta s PP, ki so se ravnala po tehnokratskih priporočilih transna-
cionalnih financerjev,2 namreč nikdar niso dosegla demokratičnih učinkov, kot se 
danes kažejo v Portu Alegre ali pa v argentinskem mestu Rosario ter ne nazadnje 
tudi v Mariboru. Razlogi za neuspeh so številni, v tem prispevku pa bova osvetlili 
zlasti dva, ki sta vezana na pedagoške dimenzije participatorne demokracije in 
njihove transformativne učinke.

Prvi se nanaša na sam pomen participativnih demokratičnih procesov kot »dvo-
smerne pedagogike« (Santos, 2005: 362), ki poteka med aktivnimi meščankami 
in meščani ter nevladnimi organizacijami na eni strani ter administrativnimi in 
tehničnimi uslužbenci mesta ali občine na drugi. Pomen izobraževalnih in učnih 
potencialov PP nekateri avtorji tako postavijo pred tehnokratske in demokratične 
vidike PP (Schugurensky, 2002; Santos, 2005). Hkrati pa ugotavljajo, da se potenci-
ali učenja bolj kot pri meščankah in meščanih skrivajo zlasti med uslužbenci mesta 
oz. v poskusih prehajanja njihove zacementirane tehnokratsko-birokratske kulture 
(Santos, 2005). Pedagoški vidiki v okviru transformativnih demokratičnih praks 
se zato kažejo v procesu učenja demokracije prek njenega ustvarjanja (learning 
by doing), skupnostnega učenja v okviru družbenih institucij (samoorganiziranih 
ali že obstoječih, saj je vsaka družbena institucija hkrati tudi izobraževalna) ter 
v procesu demokratizacije institucij, kar pa je vedno politično-pedagoški proces 
(Schugurensky, 2002: 14).

Drugi razlog za neuspešne implementacije PP se nanaša na samotransformati-

2  EU je s svojo agendo in ambicijami PP implementirala v nekaterih mestih Latinske Amerike, 
Svetovna banka pa je PP med drugim prenesla tudi v mesta Albanije ter Bosne in Hercegovine. 
Učinki vseh s strani transnacionalnih institucij implementiranih PP so bili zanemarljivi ali celo kon-
traproduktivni za skupnosti, razen v primerih tistih držav oz. mest (npr. Poljska), kjer so meščanke 
in meščani zavestno in samovoljno prikrojili priporočila oz. zahteve svojih financerjev (glej Sintomer 
in dr., 2014).
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ven proces ustvarjalk in ustvarjalcev organizacije instituta PP oz. njegove evolucije. 
Santos (2005) je v tem pogledu ugotovil, da je participacija v demokratičnih pro-
cesih rastla in se krepila zlasti takrat, ko sta se večala tudi obseg in kompleksnost 
modelov, ki konstituirajo institut PP. V primeru Porta Alegre se je pokazalo, da je 
z naraščanjem zahtevnosti izvajanja PP naraščala tudi angažiranost meščank in 
meščanov; drugače povedano, bolj ko so rasli transformativni potenciali PP, večja 
je bila udeležba. Številni pedagogi ugotavljajo, da se pomembna učenja dogajajo 
prav prek vpetosti in angažiranosti v družbenih delovanjih (Foley, 1999; Mezirow 
in dr., 2000; Schugurensky, 2002) oziroma v participativnih demokratičnih procesih 
(Pontual, 2014; Schugurensky, 2006b; McLaren in Farahmandpur, 2001; Salgado, 
2015; McLaren, 2000; Pateman, 1988[1970]; Wildemersch, 2012; 2014). Nekateri 
pa poudarjajo tudi recipročnost participativne demokracije in transformativnega 
učenja: da transformativno učenje promovira participativno demokracijo, hkrati 
pa ima participativna demokracija potencial za ohranjanje transformativnega 
učenja (Schugurensky, 2002: 12). Transformativno učenje lahko krepi participacijo  
državljanov v demokratičnih institucijah, hkrati pa sama demokratična participaci-
ja ustvarja stvarne možnosti za samotransformacijo.

Na podlagi zgoraj zastavljenih izhodišč – pomena PP za dvosmerno pedagogiko 
ter pomena recipročnosti participativne demokratične prakse in samotransforma-
cije – v nadaljevanju predstavljava primerjalno študijo transformativnih učnih in 
družbenih učinkov v Mariboru in Rosariu.3 Študijo v Mariboru sva opravili konec 
leta 2015 in v začetku leta 2016 (Gregorčič in Jelenc Krašovec, 2016; 2017; Jelenc 
Krašovec in Gregorčič, 2017), sorodne transformativne učinke, ki so jih aktivni 
meščani in meščanke v Rosariu razvili že deset let pred Mariborom, pa sta pro-
učila Lerner in Schugurensky (2007). V obravnavi se sklicujeva tudi na nekatere 
ugotovitve iz proučevanj PP v Portu Alegre (Santos, 2005; Abers, 1998; 2000; 
Baiocchi, 2003; 2005; Cabannes, 2004; Gent in Sintomer, 2005; Graham, 2009; in 
dr.). Obravnava se nama ne zdi relevantna le zaradi pedagoških dimenzij PP, ki 
pomembno pripomorejo h kakovosti življenja vključenih v demokratične procese 
ter hkrati vplivajo na spreminjanje družbenih institucij, temveč tudi zato, ker tovr-
stne transformativne prakse vznikajo »med« družbenimi vrenji, krizami in v času 
negotovosti po vsem svetu tudi kot demokratične intervencije, kot odgovori na 

3  V številnih evropskih mestih je bil PP razvit kot proces »od zgoraj navzdol«, če pa so ga že 
spodbudili aktivni meščani in meščanke, pa se je PP najpogosteje razvil le v obliki digitalnih posve-
tovalnih skupnosti (torej prek elektronskih forumov in e-glasovanja) ali pa kot letno posvetovanje (v 
obliki referenduma). V virtualnih skupnostih ali na letnem srečanju se priložnostno učenje ne more 
razviti v smeri transformativnih (učnih) učinkov, ki so predmet tukajšnje analize. Zanimivo bi bilo na-
rediti primerjavo s katerim od številnih portugalskih ali pa španskih mest s PP, ki so se po vzoru ino-
vativnih primerov iz Latinske Amerike začeli razvijati pred dvema desetletjema in so danes primeri 
dobrih praks v Evropi. Ker pa raziskave o transformativnem učenju v teh skupnostih še niso bile na-
rejene, sva se zaradi primerljivosti podatkov obeh obravnavanih raziskav odločili, da bova Maribor 
primerjali z Rosariem. Ker tovrstne raziskave za evropska mesta ne obstajajo, je Maribor pravzaprav 
prvo mesto, kjer se je sploh proučilo transformativno in širše, priložnostno učenje vključenih v PP.
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izhod iz kriz ipd. Ne nazadnje se je PP v Mariboru razvil kot konstruktiven in dalj-
nosežen proces zoperstavljanja degenerativnim politikam v mestu – izšel je iz vstaj 
leta 2012 in se razširil v številna druga mesta (Komen, Nova Gorica, Ajdovščina, 
Ankaran in dr.), česar pa domača strokovna javnost še ni niti prepoznala.

Transformativno učenje in učne transformacije v 
participativnem procesu
Prvi avtor, ki je celostno in praktično zasnoval transformativno učenje, je bil 

brazilski pedagog, teolog osvoboditve, Paulo Freire (2000[1972]; 2005[1983]). 
Njegova pedagogika zatiranih, ki se še danes bere kot manifest ali napotilo k indi-
vidualni in širši družbeni transformaciji in emancipaciji, je bila zasnovana na dveh 
temeljnih učnih konceptih, na dialogu in kritični refleksiji v konstruktivnem diskur-
zu. Že pred Freirejem, predvsem pa za njim, je transformacijo obravnavala vrsta 
pedagogov, a v bolj partikularnih in pogosto zgolj teoretskih opredelitvah. V devet-
desetih letih preteklega stoletja pa je Jack Mezirow (1991; 1997; Mezirow in dr., 
2000; Mezirow in Taylor, 2009) utemeljil teorijo transformativnega učenja, ki je bila 
deležna velike pozornosti in širokih razprav, zato danes velja za utemeljitelja trans-
formativnega učenja. Mezirow je izhajal iz Freirejevega koncepta conscientização 
(prebujanja kritične zavesti) in Habermasove teorije komunikacijskega delovanja 
in transformativno učenje razumel kot proces, v katerem posameznik spoznava in 
spreminja strukturo pomenov, ki uokvirjajo njegovo mišljenje, čustvovanje in delo-
vanje. Strukturo pomenov je Mezirow poimenoval referenčni okvir, skozi katerega 
človek zaznava in interpretira svet in samega sebe, ki pa ga sestavljajo mišljenjski 
vzorci in zorni koti (Mezirow in dr., 2000; Mezirow in Taylor, 2009). Mišljenjski vzorci 
so trajnejši in nanje vplivajo sociolingvistični, moralnoetični, religiozni, psiholo-
ški in drugi kánoni, medtem ko so zorni koti specifični in podvrženi vrednotnim 
sodbam, čustvom, prepričanjem itn. Transformativno učenje je tako proces, pri 
katerem posameznik spreminja referenčni okvir, za kar pa potrebuje racionalni 
dialog, prek katerega potrjuje veljavnost obstoječih ali preverja veljavnost novih 
shem pomenov. Do transformativnih sprememb lahko po Mezirowu pride le prek 
kritičnega dialoga in kritične samorefleksije, ki ju spremlja proces desetih korakov 
transformativnega učenja, prek katerih posameznik nove perspektive integrira v 
svoje delovanje in interakcije (Mezirow, 1991; 1997; Mezirow in dr., 2000; Mezirow 
in Taylor, 2009).

Med pogoje, ki omogočajo transformativno učenje, Mezirow prišteva tudi 
zrelost, izobraženost, varnost, zdravje, ekonomsko preskrbljenost in čustveno 
inteligentnost in zato zaključi, da bi takšen idealen model reflektivnega diskurza 
lahko našli le na univerzitetnih seminarjih, ne pa med revnimi, deprivilegiranimi in 
marginaliziranimi (Mezirow in dr., 2000). A skupnosti v univerzitetnih prostorih se 
oblikujejo na podlagi dolgih selektivnih procesov, ki izvržejo številne posameznike 
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in skupine (Belenky in Stanton, 2000), sicer sposobne sodelovati v »idealnih govor-
nih situacijah« (Habermas, 1981; 1984). Če bi Mezirowova navedba držala, bi uni-
verze generirale transformativno učenje in učinke, ki bi se v največji meri odražali v 
novih teorijah, a teorija je že zdavnaj ostala brez institucionalne podpore (Močnik, 
2012; 2013) in zato raje penetrira v tiste sfere družbenih realnosti, kjer lahko ostaja 
živa, išče zatočišča, kjer se lahko poraja. Zato se vse bolj prepričljivo kaže spozna-
nje, da teorijo v največji meri absorbirajo, uporabljajo, prenarejajo in reflektirajo 
globalna protihegemonska gibanja (Močnik, 2006; Santos, 2014) oziroma potencije 
(Gregorčič, 2011); da so kritično mišljenje, refleksija in dialog čedalje bolj prepuš-
čeni skupnostim in prostorom, ki jih zavestno in avtonomno ustvarjajo predvsem 
marginalizirani in zatirani, ki se zoperstavljajo prevladujočemu hegemonskemu 
diskurzu in politikam, torej tisti, ki so bili zavrženi oz. podvrženi vrsti selektivnih 
družbenih procesov. Vse več raziskovalcev dokazuje tudi, da se transformativno 
učenje dogaja predvsem med marginaliziranimi in zatiranimi, če ti le ustvarijo skr-
ben in varen prostor, kjer lahko učni procesi tečejo nemoteno, demokratično, ega-
litarno in nediskriminatorno.4 Ne nazadnje je prav Freirejeva pedagogika zatiranih 
zrasla iz – in najbolj delovala v – marginaliziranih in zatiranih družbenih skupinah, 
med nepismenimi in politično zlorabljenimi državljani, ki so se samoorganizirali in 
vzpostavili demokratične in egalitarne procese v svojih skupnostih, s čimer pa niso 
dokazali samo zmožnosti lastnih učnih, temveč tudi širših kolektivnih družbenih 
transformacij.

Toda kako ugotoviti, ali sploh prihaja v nekem demokratičnem procesu zares 
tudi do transformativnega učenja oziroma ali neko učenje sploh zares pripelje 
do samotransformacije ter ne nazadnje, kakšne učinke, če sploh, pušča v širšem 
družbenem okolju? Razumevanje merjenja učinkov transformativnih sprememb 
se pri obravnavanih avtorjih razlikuje in ni ene ali prevladujoče definicije. Kljub 
temu pa se mnogi strinjajo, da je za transformativno učenje osrednjega pomena 
demokratični diskurz (Mezirow in dr., 2000; Schugurensky, 2002; 2004; 2010; 2013; 
Illeris, 2014; Hoggan, 2016; Dirkx, 1998), torej taka demokratična razprava, v kateri 
so udeleženci deležni občutka spoštovanja, zaupanja, varnosti, empatije ipd. Prav 
take prostore, ki zagotavljajo dobršno mero Habermasove »idealne govorne situ-
acije«, so nenačrtovano vzpostavile številne samoorganizirane skupnosti s posve-
tovalnimi praksami PP.

Predvsem v zadnjem desetletju so se nekateri pedagogi poleg opredeljevanja, 
kdaj nastopi transformativno učenje, začeli ukvarjati tudi s tem, kaj so rezulta-
ti transformativnega učenja in kako procese transformativnega učenja sploh  

4  O varnem, avtonomnem, alternativnem in samovzpostavljajočem se učnem prostoru, kjer se 
poleg skupnosti in vzajemnosti krepijo tudi raznovrstne prakse učenja, med drugim pišejo še Barry 
Golding, ki proučuje primer gibanja moških lop (Men's Shed) v Avstraliji (Golding, 2011a; 2011b; 
Golding in dr., 2014) ali pa avtorji, ki proučujejo pedagoške vidike v protihegemonskih gibanjih (Hall 
in dr., 2012), s koncepti »učenja prek boja« (Foley, 1999), »učenja v boju« (Vieta, 2014; Gregorčič, 
2017), »prebujanja 'spečega učenja'« (Hall, 2009) ter vrsta drugih.
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»meriti« oziroma »dokazovati«. Tabela 1 povzema tri take poskuse avtorjev, ki so 
se obsežneje ukvarjali s transformativnim in skupnostnim učenjem. Za O'Sullivana, 
Morrela in O'Connorja (2002) transformativno učenje opredeljuje pet temeljnih 
kategorij, ki so razvrščene od temeljnega razmišljanja do širšega, bolj kozmopolit-
skega dojemanja sveta in sovpadajo s spreminjanjem referenčnega okvira, kot ga 
prek štirih kategorij merita Lerner in Schugurensky (2007). Tudi Hoggan (2016), ki 
je na podlagi analize 206 znanstvenih člankov o transformativnem učenju določil 
šest kategorij oziroma sprememb (in jih podrobneje opredelil z osemindvajsetimi 
kazalniki), prihaja do podobnih ugotovitev – torej do neke sheme, v kateri je na eni 
strani razumevanje in dojemanje samega sebe in lastne umeščenosti v svet ter na 
drugi širše razumevanje in dojemanje sveta, oboje pa pogojujejo znanje, sposob-
nosti in vedenja (glej tabelo 1). Hoggan (2016: 79) pri tem poudarja, da bi se morali 
parametri, po katerih se določa, kaj je transformativno učenje, bolj osredinjati 
na transformativen obseg učenja kot pa na vrsto spremembe pri učnem rezul-
tatu, medtem ko sta za Lernerja in Schugurenskega (2007) pomembnejša samo  
področje spremembe in ugotavljanje, ali je ta sploh nastopila.

Tabela 1: Temeljne kategorije transformativnega učenja

O’Sullivan, Morrel in 
O’Connor (2002)

Hoggan (2016) Lerner in 
Schugurensky (2007)

Obravnavani avtorji transformativno učenje identificirajo prek sprememb v:

temeljnem razmišljanju pogledu na svet znanju

občutenjih razumevanju samega 
sebe 

vrednotah in stališčih

delovanju epistemologiji sposobnostih

kritičnem mišljenju ontologiji praksah

dojemanju sveta vedénju oz. obnašanju

zmožnostih

Lerner in Schugurensky (2007), katerih štiri kategorije sva postavili ob bok 
preostalim »meritvam« transformativnega učenja, v svoji študiji sicer obravnavata 
predvsem priložnostno učenje in tiho znanje, ki se ga pogosto niti ne zavedamo. 
Schugurensky (2002; 2006a) pa zlasti na primeru PP v Portu Alegre in iz meto-
doloških opažanj s terena poudarja tudi transformativni potencial učenja, ki je 
relevanten tako za pedagogiko kot tudi za politiko, torej z vidika »dvosmerne peda-
gogike« (Santos, 2005: 362) ali že omenjenega »politično-pedagoškega procesa« 
in samotransformacije (Schugurensky, 2002: 14). Da bi torej prišla do ugotovitve, 
ali je do sprememb sploh prišlo in na katerih področjih so nastopile, sta Lerner in 
Schugurensky za proučevanje PP izoblikovala 55 kazalnikov oz. vodnikov, na pod-
lagi katerih sta analizirala interpretacije udeležencev participativnih demokratičnih 
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praks. S tako zastavljeno kvalitativno raziskavo sta dokazala, da je proces partici-
pativne demokracije sam po sebi pomembna učna izkušnja za različna področja 
življenja, da pa kot tak ni pomemben le za identifikacijo novih znanj, ki jih pridobijo 
udeleženke in udeleženci tovrstnih procesov, temveč zaradi samega »načina«, 
kako so se udeleženci teh procesov nečesa naučili, ter tudi širših družbenih spre-
memb, ki so jih v samem procesu proizvedli.

Kot izhodišče najinega proučevanja v Mariboru sva vzeli obsežne in razno-
vrstne raziskave Schugurenskega (2002; 2004; 2006a; 2006b; 2013) in njihove 
metodološke implikacije, kar nama omogoča primerjalno analizo. Instrument, ki je 
predstavljen v naslednjem razdelku, sva izbrali tudi na podlagi spoznanja, da so se 
doslej zlasti na Univerzi v Torontu (Ontario Institute for Studies in Education), kjer 
sta delovala tudi Lerner in Schugurensky, ukvarjali s sistematičnimi raziskavami o 
vidikih učenja pri ustvarjanju PP ali drugih podobnih posvetovalnih praks (Lerner 
in Schuguensky, 2007; Schugurensky, 2002; 2006a).5 

Kratka metodološka pojasnila
V študiji primera iz Rosaria je šlo za obsežno etnografsko raziskovanje, ki je 

vključevalo 40 poglobljenih intervjujev in opazovanje z udeležbo (12 skupščin), kar 
so raziskovalci dopolnili s 55 indikatorji. Tudi v Mariboru je bilo izvedeno obsežno 
kvalitativno raziskovanje: militantno raziskovanje, ki je vključevalo sodelovanje na 
skupščinah prve tri mesece; pasivno opazovanje procesa od začetka do danes; 
fokusno skupino; konec leta 2015 in v začetku leta 2016 pa je bilo izvedenih še 12 
polstrukturiranih intervjujev, ki jih je dopolnjevalo 70 kazalnikov.6 Študija primera 
iz Maribora je raziskovala dve med seboj povezani skupini aktivnih meščank in 
meščanov: iniciatorje PP ali t. i. moderatorje, ki so delali pod okriljem Iniciative 
mestni zbor (IMZ), in člane skupščin v samoorganiziranih četrtnih skupnostih (SČS) 
in samoorganiziranih krajevnih skupnostih (SKS) ter zajela delo več kot polovice 
vseh aktivnih četrtnih in krajevnih skupnosti v Mariboru.7

5  Opozoriti je treba, da ni vsako učenje nujno samo ali zgolj transformativno, temveč lahko zdru-
žuje in se prepleta z različnimi oblikami učenja, kar dokazujejo številni primeri, tudi mariborski in 
rosarijski, kjer se je transformativno učenje (Mezirow, 1997; Illeris, 2014; Dirkx, 1998) dopolnjevalo 
s priložnostnim, zlasti situacijskim in socialnim učenjem (Wenger, 1998; Lave, 1991), skupnostnim 
učenjem (Longo, 2007; Thompson, 2002), medgeneracijskim učenjem (Schmidt-Herta, Jelenc Kra-
šovec in Formosa, 2014) idr. Nekatere od teh vidikov sva podrobneje že obravnavali (glej Jelenc 
Krašovec in Gregorčič, 2017; Gregorčič in Jelenc Krašovec, 2016; 2017).

6  Natančneje sva metodologijo in analizo študije primera v Mariboru že popisali (Gregorčič in 
Jelenc Krašovec, 2016; 2017). 

7  IMZ je sestavljalo okrog 30 moderatorjev, starih od 23 do 40 let, zlasti študentov, aktivistov, 
medtem ko so med člani SČS in SKS prevladovali upokojenci oziroma starejši, stari od 55 do 83 let. 
Glavni del najine študije primera je zajel 12 polstrukturiranih intervjujev s šestimi moderatorji IMZ 
in s šestimi člani SČS oz. SKS. Med intervjuvanci je bilo šest moških in šest žensk; šest jih je bilo  
upokojenih, štirje so bili zaposleni, eden je bil študent in eden brezposeln.
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Za analizo sprememb, ki so jih aktivni meščani in meščanke dosegli v procesu 
PP, pa sva uporabili instrument, ki ga je zasnoval Shugurensky (2002; 2006a) in po 
katerem so spremembe v učnih dosežkih razvrščene v štiri kategorije, predstavlje-
ne v tabeli 1: a) znanje, b) vrednote in stališča, c) spretnosti ter d) prakse (ali krajše 
ZVSP – glede na začetnice vseh štirih kategorij). Intervjuvanci v Mariboru so ob 
koncu intervjuja za vsakega od predlaganih kazalnikov ZVPS ocenili spremembo 
(izboljšanje ali poslabšanje) po petstopenjski Likertovi lestvici, pri čemer so za 
izboljšanje znanja lahko izbrali 4 (bolje) ali 5 (veliko bolje); če pa je bila sprememba 
negativna, so lahko izbrali 2 (slabše) ali 1 (veliko slabše). Vrednost 3 je pomenila 
izhodiščno oceno oziroma vrednost posameznega kazalnika pred sodelovanjem v 
PP. V Rosariu so bili kazalniki ocenjevani na petstopenjski Likertovi lestvici, kjer je 
1 pomenila najmanjšo, 5 pa največjo spremembo. Mariborska študija se od študije 
v Rosariu razlikuje še v nekaterih drugih vidikih.8

Analiza transformativnih učinkov PP v naslednjem razdelku se nanaša pretežno 
na kazalnike, na podlagi katerih so intervjuvanci ob koncu intervjuja evalvirali svoje 
spremembe glede na že omenjena ZVPS področja. Hkrati obravnava vključuje tudi 
nekatere interpretacije in razmišljanja, ki so jih udeleženci delili z nama med raz-
iskavo in neposredno odražajo transformativnost učnega procesa. Čeprav sama 
vrednost sprememb glede na področja ZVSP med Mariborom in Rosariom, nave-
dena v tabelah 3, 4, 5 in 6, ni neposredno primerljiva, pa je relevantno analizirati 
rangiranje in vsebino sprememb, ki pokažeta na tipologijo in obseg spremembe: 
torej katere spremembe (če sploh) so se zgodile, katera področja sprememb so 
bila zaobjeta in katere učne prakse so intervjuvanci v posameznem mestu ocenili 
za najpomembnejše oz. največje. Glede na število, področje in obseg sprememb 
pa sva ocenili tudi, ali so intervjuvanci prisostvovali transformativnemu učenju, 
kako se je to odrazilo v njihovi samotransformaciji ter tudi ali so njihova nova 
znanja, spretnosti, vrednote in prakse resonirali v širše transformativne družbene 
prakse. Metodološke implikacije primerjalne študije so za lažje branje rezultatov in 
vsebine analize zapisane v sprotnih opombah.  

8  Intervjuvanci v Rosariu so kazalnike ocenjevali dvakrat (s prvim ocenjevanjem so ovrednotili 
svoje znanje pred vstopom v prakso PP, medtem ko so z drugo oceno ovrednotili na novo pridoblje-
no znanje v PP). Prav tako so bili intervjuvanci v Rosariu v angažirane skupnostne prakse vključeni 
daljši čas (desetletje ali celo dve), kazalniki pa so bili prilagojeni raziskovalnemu terenu, ki se po-
membno razlikuje od slovenskega, za katerega sva izbranim kazalnikom dodali vrsto novih, ki so se 
nama zdeli relevantni. Spremembe glede na področja ZVPS v Mariboru in Rosariu, ki so navedene v 
tabelah v naslednjem razdelku, kažejo povprečno rast vrednosti za vsak kazalnik, ne pa tudi kako-
vosti spremembe. To pomeni, da je lahko neki intervjuvanec v okviru aktivnosti v PP znatno izboljšal 
svoje predhodno znanje z določenega področja, medtem ko je drugi intervjuvanec šele razvil ali us-
vojil povsem nova ali pa specifična znanja. Vrednosti odražajo zgolj intervjuvančeve ocene oziroma 
njegovo doživljanje sprememb in ne objektivnih dejstev. Da bi se pri interpretaciji rezultatov lahko 
ognili vsem omenjenim omejitvam, sva uporabili še štiri druge raziskovalne metode, pri katerih sva 
se osredinili na osebne zgodbe in učne situacije ter spremembe, ki so jih intervjuvanci ubesedili 
med pripovedovanjem.
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Primerjalna študija transformativnih potencialov 
v Mariboru in Rosariu
Še preden natančneje predstaviva rezultate transformativnih učinkov PP, želiva 

poudariti, da so se v Mariboru potrdili podobni rezultati, kot so jih pokazale že štu-
dije v Rosariu, pa tudi v Portu Alegru, Montevideu, Torontu in drugih mestih s PP 
(Lerner in Schugurensky, 2007; Schugurensky, 2013; in dr.). In sicer, intervjuvanci 
so pri vzpostavljanju PP okrepili instrumentalno in tehnično znanje o soupravljanju, 
politiki in državljanstvu, razvili analitične, vodstvene in posvetovalne sposobnosti, 
poglobili skrb za skupnost ter samo razumevanje skupnosti in skupnega, poglobili 
toleranco in spoštovanje do zatiranih in marginaliziranih, in ne nazadnje, kar je 
še najpomembnejše, da so nova razumevanja, spoznanja, sposobnosti, stališča in 
dispozicije tudi uspešno prenašali v nove družbene prakse, razmerja, kontekste in 
delovanja (Gregorčič in Jelenc Krašovec, 2016; 2017; Schugurensky, 2013). 

Pravzaprav je bil glavni razlog, da sva se študije primera PP v Mariboru sploh 
lotili, prav v tem, da je bilo že ob laičnem spremljanju samoorganiziranega demo-
kratičnega procesa brez kvalitativnih raziskovalnih pristopov mogoče prepoznati, 
da so udeleženci participativnih demokratičnih praks izpostavljeni širokemu 
procesu samotransformacije in tudi družbene transformacije. To se ni kazalo le v 
izboljšanju določenih znanj (denimo jezikovnega izražanja, strukturiranja sporočil 
v elektronskih konverzacijah ipd.) in spretnosti posameznikov, ki so se začeli javno 
izpostavljati, nastopati, pisati javna pisma, organizirati javne posvete, sklicevati 
proteste in demonstracije, temveč tudi v močni in trajni politični pojavnosti, v 
pritiskih, ki so jih začeli izvajati kot neformalna skupnost nad mestnimi oblastmi, 
javnimi podjetji in drugimi institucijami, vključno z mediji; in sicer na celi vrsti pod-
ročij, kar je, podobno kot v času mariborskih vstaj konec leta 2012, resoniralo tudi 
v drugih slovenskih mestih.

V Rosariu se je med vsemi 55 kazalniki največja sprememba zgodila na podro-
čju znanja, in sicer s kazalnikom »pozna ljudi iz drugih skupnosti in organizacij«. 
Tudi sicer so bili nekateri kazalniki sprememb v znanju visoko rangirani, odražali 
pa so zlasti novo poznavanje delovanja mestne uprave in poznavanje lokalnih 
skupnosti oz. sosesk. Rezultati odražajo novo tehnokratsko-birokratsko kulturo 
(Santos, 2005), ki jo je ustvarila dolgotrajna in intenzivna dvosmerna pedagoška 
praksa med samoorganiziranimi meščankami in meščani ter nevladnimi organiza-
cijami na eni strani ter med političnim esteblišmentom mesta na drugi, kar se je 
odrazilo tudi v pozitivnem zaupanju v lokalne politike, medtem ko se dvosmerni 
pedagoški proces po petih letih posvetovalnih praks v Mariboru še ni vzpostavil in 
se je zacementiranost tehnokratsko-birokratske kulture, zaradi katere je konec leta 
2012 prišlo do vstaj, le še utrjevala.9

9  Analiza vzrokov in temeljnih težav, ki preprečujejo sodelovanje meščank in meščanov z občin-
skimi institucijami, je dostopna v mesečnem glasilu IMZ Četrtinka, v katerem objavljajo kritične  
refleksije s skupščin SČS in SKS ter opise neuspešnih pogajanj, predvsem pa nemožnosti vzposta-
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Tabela 2: Deset najviše rangiranih kazalnikov ZVSP (≥1.5) glede na povprečno vrednost 
porasta spremembe

Rang Maribor Kateg. 
ZVSP

Rosario Kateg. 
ZVSP

1 Znanje o vodenju, delo-
vanju in obveznostih 
javnih podjetij

Z Pozna ljudi iz drugih 
skupnosti in organi-
zacij

Z

2 Razumevanje potreb 
lastne skupnosti ali 
skupin

Z Sposobnost moni-
toringa in sledenja 
upravljanju mestnih 
oblasti

S

3 Razumevanje potreb 
drugih skupnosti ali 
skupin

Z Poznavanje mestnih 
politik in lokalne 
samouprave

Z

4 Znanje, ki je potrebno 
za ustvarjanje konstruk-
tivne razprave in iskanje 
konsenza

Z Razumevanje potreb 
drugih skupnosti ali 
skupin

Z

5 Znanje, potrebno za 
»aktivno« poslušanje na 
skupščinah

Z Meni, da je partici-
pacija državljanov 
na lokalni ravni 
pomembna

V

6 Sposobnost skupinskega 
odločanja

S Sposobnost navezati 
stik z vladnimi insti-
tucijami in njihovimi 
uslužbenci

S

7 Sposobnost timskega 
dela in sodelovanja

S Sledenje in izvaja-
nje monitoringa 
nad porabo javnih 
sredstev

P

8 Danes bolj ceni drža-
vljansko participacijo kot 
pred tem

V Sledenje in izvajanje 
monitoringa nad 
delom javnih usluž-
bencev

P

9 Občutek, da si slišan V Poznavanje kriterijev 
in mehanizmov za 
razporejanje javnih 
sredstev

Z

10 Sposobnost ugotavljanja 
prioritet in rangiranja 
zahtev

S Meni, da ima poten-
cial za participacijo 
pri vodenju mestne 
občine

V

Vir: Maribor: Gregorčič in Jelenc Krašovec, 2016; 2017; Rosario: Lerner in Schugurensky, 
2007.

vitve dialoga z Mestno občino Maribor. Vse Četrtinke so dostopne na: http://www.imz-maribor.org/
Cetrtinka.html (25. januar 2018).



206
Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo | 271 | Solidarnostne ekonomije 

Kot je razvidno iz tabele 2, so se spremembe v Mariboru v nasprotju z Rosariom 
bistveno bolj odrazile na področju znanja, kar kažejo kazalniki na prvih petih mes-
tih, medtem ko se je pri Rosariu pokazala bolj uravnotežena sprememba glede na 
vsa področja raziskovanja, vključno s prakso, ki v Mariboru ni bila identificirana 
med najbolj izstopajočimi spremembami. Razlike v rezultatih se ne kažejo le zato, 
ker je PP v Rosariu tekel kot dolgotrajnejša in ustaljena politična praksa skupnosti, 
temveč tudi zato, ker so se procesi družbeno-političnega upravljanja v Mariboru 
razlikovali od Rosaria tako po vsebini kot tudi po nekaterih drugih vidikih (zgodo-
vinski kontekst, lastninski in upravni kontekst itn.), kar je razvidno tudi iz tabele 3. 
Namreč, mariborski intervjuvanci so med znanji, pridobljenimi na novo ali poglob-
ljenimi, daleč najbolj poudarjali »znanje o vrednotenju, delovanju in obveznostih 
javnih podjetij«, »razumevanje potreb lastne skupnosti in drugih skupnosti«, »zna-
nje, ki je potrebno za ustvarjanje konstruktivne diskusije in za iskanje konsenza« 
ter »znanje, potrebno za 'aktivno' poslušanje na skupščinah«.

Predstavitev rezultatov najine raziskave je aktivne meščanke in meščane pre-
senetila, saj so pričakovali, da bodo bistveno više ocenjeni kazalniki poznavanja 
lokalne samouprave in politik mesta, področij torej, na katerih so dejansko največ 
delali in jim namenili največ časa. Taka interpretacija bi bila tudi najbolj smotrna, 
saj so med drugim v okviru svojih delovnih skupin pripravili predlog spremembe 
zakona o lokalni samoupravi ter se o njem usklajevali na nacionalni ravni. Ta vidik 
je bil torej bistveno bolj izpostavljen v Rosariu, kot tudi dva kazalnika, ki v Mariboru 
nista bila merjena, in sicer poznavanje izvoljenih politikov ter poznavanje ljudi iz 
drugih skupnosti in organizacij.10 Vendarle pa nas rezultati napeljujejo k ugotovitvi, 
da so se učinki participacije meščank in meščanov v Mariboru bolj kazali v obliki 
samotransformacije, saj se politično-pedagoški proces v nasprotju z Rosariom ni 
vzpostavil kljub velikim prizadevanjem zlasti IMZ in posameznih delovnih skupin, 
ki so se oblikovale v okviru SČS in SKS ali celo med različnimi SČS in SKS. S samim 
procesom demokratične participacije so aktivni meščani in meščanke ustvarili 
stvarne možnosti za samotransformacijo, vzpostavili in demokratizirali so svoje 
lastne skupnosti, ne pa tudi mestnih institucij, saj jim ni uspelo vzpostaviti traj-
nejšega pedagoško-političnega procesa (Schugurensky, 2002), ki bi prevladujočo 
in zakoreninjeno »tehnobirokratsko kulturo« nadomestil z »institucionaliziranimi 
oblikami sodelovanja in konflikta« (Santos, 2005).

10  Za prvi kazalnik se je pokazalo, da bi ga bilo vredno meriti tudi v Mariboru, saj so ga številni 
intervjuvanci sami poudarili v prvem delu intervjuja, vendar se ti niso nanašali na župana ali višje 
predstavnike mestnih oblasti, temveč zlasti na vodje sektorjev in mestnih služb. Kazalnik sva izpus-
tili zaradi specifične lokalne in tudi splošne slovenske situacije, da je v tako majhni državi težko ne 
poznati ali celo osebno kdaj sodelovati s politiki in izpostavljenimi političnimi figurami, ki se pred-
vsem v lokalnih politikah gibljejo že 20 ali 30 let. Drugi kazalnik pa sva izpustili, saj sva predvidevali, 
da se podvaja s številnimi kazalniki, vezanimi na potrebe skupnosti, ki sva jih sicer predložili v Mari-
boru, a niso neposredno primerljivi z Rosariem.
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Tabela 3: Transformativno učenje in novo znanje

Kazalniki znanja (povprečna vrednost rasti spremembe) Maribor Rosario

Znanje o vodenju, delovanju in obveznostih javnih podjetij 1.7 *

Razumevanje potreb drugih skupnosti ali skupin 1.6 1.7

Razumevanje potreb lastne skupnosti ali skupin 1.6 1.4

Znanje, potrebno za ustvarjanje konstruktivne razprave in 
za iskanje konsenza

1.5 *

Znanje za »aktivno« poslušanje na skupščinah 1.5 *

Pozna ljudi iz drugih skupnosti in organizacij * 1.9

Poznavanje kriterijev in mehanizmov za razporejanje javnih 
sredstev

1.2 1.5

Osebno pozna izvoljene politike * 1.4

Poznavanje mestnih politik in lokalne samouprave 1.0 1.7

Poznavanje državljanskih pravic in dolžnosti 0.8 0.9
* Kazalniki, ki niso bili enako opredeljeni v obeh državah in zato niso primerljivi.

Vir: Maribor: Gregorčič in Jelenc Krašovec, 2016; 2017; Rosario: Lerner in Schugurensky, 
2007.

Najviše uvrščeni kazalnik »znanje o vodenju, delovanju in obveznostih javnih 
podjetij« pa je za Maribor in na splošno za Slovenijo, kjer še deluje cela vrsta javnih 
podjetij, zelo relevanten, kajti ta podjetja so odgovorna za zagotavljanje kakovo-
stnih storitev, začenši z vodo in osnovnimi življenjskimi dobrinami oz. storitvami. 
Na tovrstne tematike se je v Mariboru znotraj SČS in SKS organizirala posebna 
delovna skupina, ki je prerasla v Samoorganizirani svet za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin – civilni nadzor (SSVUJD).11 Verjetno je prav recipročen proces samo-
organiziranja in samoučenja, ki so ga meščanke in meščani razvili v obliko nove 
neformalne institucije, pripeljal do rezultatov, saj se je pokazalo, da so se intervju-
vanci močno identificirali tako s kolektivnimi pobudami, kot tudi s predstavniki, ki 
so jih za posamezne naloge določili v okviru SČS in SKS. Zaradi poglobljenih znanj o 
delovanju Mestne občine Maribor (MOM) so intervjuvanci poglobili kritično zavest 
ter poudarjali, da so izgubili »zadrege« ali »strahospoštovanje do odločevalcev v 
MOM«, saj so ob natančni proučitvi posameznih področij in problemov hitro pre-
poznali neznanje, nesposobnosti in manipulativnost uradnikov na MOM.

Kot so pokazale izjave intervjuvancev in njihove ocene kazalnikov tako v 
Mariboru kot v Rosariu, je sodelovanje v posvetovalnih praksah PP močno vplivalo 
na njihove vrednote in stališča (tabela 4), medtem ko je v Rosariu bolj izstopala 
kolektivna transformacija skupnosti, pa je bila v Mariboru močno poudarjena 

11  Ta je postal izjemno močan in prepoznaven igralec nadzora in opozarjanja na kršitve mestnih 
oblasti, zaradi česar se je moral predstavnik SSVUJD tudi zagovarjati na sodišču, kjer pa je bila tožba 
proti njemu leta 2017 zavržena.
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samotransformacija (je pa treba poudariti, da je bila ta v Rosariu merjena z manj 
kazalniki kot v Mariboru). V Rosariu se je osebna transformacija, ki je intervjuvanci 
niso niti pričakovali niti načrtovali, najbolj odrazila v samozaupanju in poveza-
nosti s sosedi in s skupnostjo, medtem ko so spremenjene vrednote in stališča 
v Mariboru zaobjemala osebno in družinsko življenje, lokalno skupnost ter širšo 
vpetost v mesto in prek njega, kar pokažejo tudi interpretacije intervjuvancev iz 
prvega dela intervjuja. Spoznanje, »kakšno moč imamo ljudje, če se povežemo in 
sodelujemo«, je bilo večkrat poudarjeno in osvetljeno z različnih vidikov, intervju-
vanci so govorili o nehierarhičnosti in egalitarnosti, pa tudi o »strateškem razmi-
šljanju«, »večji fokusiranosti na problem«, »naboru taktik za dosego cilja«, bilo je 
tudi nekaj osebnih refleksij, npr. »zdaj sem srečnejša kot prej«, »v IMZ sem prišla

Tabela 4: Transformacija prek spremembe vrednot in stališč

Kazalniki vrednot in stališč (povprečna vrednost rasti 
spremembe)

Maribor Rosario

Danes bolj ceni državljansko participacijo kot pred tem 1.5 *

Občutek, da si slišan 1.5 *

Sprejeti in tolerirati konflikt 1.3 0.7

Podvojil število prijateljev 1.3 *

Skrb za reševanje težav v mestu 1.3 1.3

Zaupa v zmožnost vplivanja na politične odločitve 1.3 1.2

Toleranca in spoštovanje drugih 1.1 0.7

Zdaj srečnejši kot pred tem 1.1 *

Zdaj bolj zaskrbljen nad problemi v svoji skupnosti 1.0 1.2

Več spoštovanja do določenih ljudi ali družbenih skupin kot 
pred tem (begunci, migranti, Romi, LGTBQ idr. marginalizi-
rane skupine)

1.0 *

Zanimanje za participacijo v skupnosti 0.9 1.0

Samozaupanje 0.9 0.9

Se čuti povezan s sosedi 0.8 1.0

Občutek odgovornosti za ohranjanje mesta 0.6 0.9

Meni, da je participacija državljanov na lokalni ravni 
pomembna  

* 1.7

Meni, da ima potencial za participacijo pri vodenju mestne 
občine

* 1.5

Spoštuje čas, ki ga zahteva participativni proces * 1.1

Se počuti povezan s skupnostjo * 1.0
* Kazalniki, ki niso bili enako opredeljeni v obeh državah in zato niso primerljivi.

Vir: Maribor: Gregorčič in Jelenc Krašovec, 2016; 2017; Rosario: Lerner in Schugurensky, 
2007. 
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do spoznanja, da lahko nekaj spremenim«. Transformativni učinki so bili izraženi 
tudi s formulacijami o »novem pripadanju«, »umeščenosti v družbene sredine« in 
»novih prijateljstvih«, torej o moči socialnega kapitala, ki so ga udeleženci SČS in 
SKS stkali prek novih poznanstev, druženj in srečevanj; in ne nazadnje tudi prek 
»nove družine«, kot so poimenovali svoje okolje pri IMZ.

Schugurensky je proces povezovanja, ki ga je vzpostavil PP v Rosariu, 
Montevideu in Portu Alegre, poimenoval povezujoči socialni kapital (bonding social 
capital) (Schuguensky, 2013: 168), v obravnavanih mestih pa je prepoznal tudi pre-
mostitveni socialni kapital (bridging social capital) (ibid.), s katerim meri predvsem 
na to, da so začeli sodelovati ljudje z zelo različnimi življenjskimi zgodovinami, 
pri čemer misli predvsem na neenakost v dohodku in pripadanju skupnosti (pre-
moščanje razlik med prebivalci revnih naselij in elitnih sosesk). Ker je neenakost v 
Mariboru tako v smislu prisotnosti revščine kot družbene neenakosti in neenakosti 
sosesk vendarle veliko manjša kot v mestih Latinske Amerike, se je premostitveni 
socialni kapital morda še najbolj odrazil v medgeneracijskem sodelovanju in vzaje-
mnosti. Starejši odrasli so samotransformativnost pri sodelovanju v demokratičnih 
praksah izrazili kot »pomlajevanje«, za katero so zaslužni mlajši angažirani člani, 
kar so izrazili z izjavami: »Spet sem živ«, »Spet sem agilen.« Mlajši pa so poudarjali 
podporo in naklonjenost starejših, prvič so, po njihovih besedah, začutili »zavetje«, 
krog ljudi, na katere se lahko »oprejo« ipd. (Jelenc Krašovec in Gregorčič, 2017). Za 
obe starostni skupini je bila to edinstvena izkušnja, ki je prej v drugih praksah in 
pri drugih aktivnostih niso bili deležni v taki meri kot v okviru PP. Podobno kot v 
Rosairu so tudi intervjuvanci v Mariboru močno poudarjali vzajemnost, kolektiv-
nost, skupnost oz. povezujoči socialni kapital, ne nazadnje pa tudi lastno transfor-
macijo glede razumevanja dela: »Končno delam nekaj koristnega«, »Iz IMZ sem si 
naredil zaposlitev«, »Končno skušam nekaj narediti iz sebe«.

V Rosariu so intervjuvanci najbolj poudarjali spremembe v zvezi s soupravlja-
njem mesta: torej pomenom in razumevanjem participacije na lokalni ravni in 
potencialom za participacijo pri vodenju mestne občine. Izostrili so skrb za svoje 
mesto in probleme v skupnosti ter spoznali, da lahko vplivajo na politične odlo-
čitve. V Rosariu sicer niso bili merjeni kazalniki, ki bi odražali povečanje tolerance 
in spoštovanja do marginaliziranih in izključenih družbenih skupin, kar se je pri 
Mariboru odrazilo skozi več interpretacij in kazalnikov. Aktivni v IMZ, SČS in SKS 
so poudarjali nova spoznanja o Romih, migrantih in drugih marginaliziranih sku-
pinah ter opisovali cel niz akcij in delovanj, prek katerih so se zlasti v IMZ lotevali 
dolgoletnih lokalnih problematik, s katerimi se prej zaradi neorganiziranosti in 
nepovezanosti niso znali soočiti. Tako so se s kolektivnimi akcijami odzvali v pri-
meru migracijskega koridorja, ki je leta 2015 pretežno potekal po železniškem 
prometu iz Ljubljane proti Gradcu; istega leta so se angažirali tudi ob referendumu 
o noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, čeprav si nikdar prej niso 
politično prizadevali glede teh vprašanj; zoperstavili so se tudi pobudam, katerih 
namen je bil onemogočiti prvo romsko gostilno v mestu leta 2013, ipd. V Mariboru 
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se je podobno kot v Rosariu in Portu Alegre pokazalo, da so začeli skupne dobrine 
in potrebe najbolj marginaliziranih družbenih skupin postavljati pred partikularne 
individualne interese, da so prek samoorganiziranja svojih lokalnih skupnosti zače-
li boj za priznanje, družbeno pravičnost, solidarnost ter za posamezno in skupno 
blaginjo, kar številni raziskovalci transformativnega učenja postavljajo na prva 
mesta zaznanih sprememb oz. učinkov transformativnega učenja (Hoggan, 2016; 
Lerner in Schugurensky, 2007; 2013; Curry-Stevens, 2007).

Tabela 5: Spremembe na področju spretnosti

Kazalniki spretnosti (povprečna vrednost rasti  
spremembe)

Maribor Rosario

Sposobnost ugotavljanja prioritet in rangiranja zahtev 1.5 1.4

Sposobnost timskega dela in sodelovanja 1.5 0.8

Sposobnost skupinskega odločanja 1.5 1.1

Sposobnost doseganja konsenza 1.4 *

Sposobnost razreševanja konfliktov 1.4 0.8

Sposobnost pozornega poslušanja drugih 1.4 0.7

Sposobnost medgeneracijske izmenjave 1.3 *

Sposobnost javnega nastopanja 1.3 1.0

Sposobnost argumentiranja, postavljanja trditev in  
prepričevanja

1.3 0.9

Sposobnost pogajanja in graditve zavezništev 1.1 1.1

Sposobnost monitoringa in sledenja upravljanju mestnih 
oblasti

1.1 1.9

Sposobnost navezati stik z vladnimi institucijami in  
njihovimi uslužbenci 

1.1 1.6

Sposobnost povezovanja s sosedi (socialne veščine) 1.0 0.9

Sposobnost razumevanja in interpretacije uradnih  
dokumentov

0.9 1.0

Sposobnost pisanja in zagovarjanja predlogov in  
projektov

0.9 1.2

Sposobnost načrtovanja in organiziranja sestankov  
(zborov)

0.7 0.9

* Kazalniki, ki niso bili enako opredeljeni v obeh državah in zato niso primerljivi.

Vir: Maribor: Gregorčič in Jelenc Krašovec, 2016; 2017; Rosario: Lerner in Schugurensky, 
2007.

Sposobnosti skupinskega odločanja in timskega dela ter sodelovanja so spre-
membe spretnosti, ki so prišle poleg že poudarjenega medgeneracijskega sodelo-
vanja, pa tudi iskanja konsenza, »pozornega poslušanja« in analitičnih spretnosti, 
bolj do izraza v Mariboru. Intervjuvanci so razvili tudi sposobnost oblikovanja  
predlogov in njihovega zagovarjanja, sposobnost interpretiranja uradnih doku-
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mentov in iskanja relevantnih informacij ter nekatere druge socialne veščine in 
vodstvene sposobnosti. V Rosariu sta bili najbolj izraziti spremembi sposobnost 
monitoringa in sledenja upravljanju mestnih oblasti ter sposobnost navezovanja 
stikov z vladnimi institucijami in njihovimi uslužbenci – oba kazalnika sta bila viso-
ko uvrščena (>1) tudi pri Mariboru. Že študije Schugurenskega so pokazale, da je 
ena najpogosteje pridobljenih novih spretnosti sposobnost ugotavljanja prioritet 
in rangiranja zahtev. Tudi v Mariboru so poleg članov IMZ začeli rangirati zahte-
ve in iskati prioritete tudi drugi pripadniki skupnosti; meščani četrtne skupnosti 
Radvanje so denimo za PP leta 2015 oddali kar 78 predlogov projektov.

Tabela 6: Transformativne prakse

Kazalniki praks (povprečna vrednost rasti spremembe) Maribor Rosario 

Pisanje javnih pisem, peticij, argumentiranje problemov za 
medije itn.

1.4 *

Predlagati ideje/rešitve za probleme v skupnosti 1.4 1.1

Okrepil medgeneracijsko sodelovanje 1.3 *

Pogovarjati se s sosedi o problemih v soseski 1.0 1.2

Podaja predloge in ideje za reševanje skupnostnih  
problemov 

1.0 1.3

Sledenje in izvajanje monitoringa nad porabo javnih sredstev 0.9 1.6

Sledenje in izvajanje monitoringa nad delom javnih  
uslužbencev

0.9 1.6

Udeležba na skupnostnih sestankih 0.9 1.3

Aktivno sodeluje na zborih  0.9 1.2

Govoriti z mestnimi uslužbenci in izvoljenimi predstavniki 
občine

0.9 1.2

Išče informacije za reševanje perečih družbenih in političnih 
problemov v skupnosti

0.9 1.0

Organiziranje protestov, delovnih akcij, direktnih akcij itn. 0.7 *

Pomaga mestu, da ostaja čisto in urejeno * 0.6

Se udeležuje volitev * 0.3

Voli na občinskih volitvah * 0.1

Voli na nacionalnih volitvah * 0.0
* Kazalniki, ki niso bili enako opredeljeni v obeh državah in zato niso primerljivi.

Vir: Maribor: Gregorčič in Jelenc Krašovec, 2016; 2017; Rosario: Lerner in Schugurensky, 
2007.

Čeprav je bila praksa med vsemi kategorijami ZVSP najmanjkrat omenjeno 
področje spremembe v Mariboru in je bila v primerjavi z drugimi področji tudi nižje 
ovrednotena, pa sva med raziskovanjem ugotovili, da so se udeleženci skupščin 
najpogosteje odločali prav za neposredne in druge vzajemne akcije, kot so deni-
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mo pisanje javnih pisem, peticij, razgrnitev problemov na tiskovnih konferencah, 
predlaganje idej in rešitev, krepitev medgeneracijskega sodelovanja, pogovarjanje 
s sosedi o problemih v soseski, izvajanje monitoringa nad delom javnih uslužben-
cev in sledenje porabi javnih sredstev, organiziranje protestov, delovnih akcij itn. 
V manj kot treh mesecih jim je uspelo »prisiliti« MOM, da se je vpisala med TIPP 
osvobojeno cono (torej proti čezatlantskemu trgovinskemu in naložbenemu par-
tnerstvu, ki naj bi bil sklenjen med EU in ZDA), s čimer so pokazali tudi celovitejše 
gledanje na globalno politiko, enega od kazalcev, ki ga Hoggan (2016) prišteva 
med indikatorje transformativnega učenja. Podobno je tudi večina intervjuvancev 
v Rosariu, Montevideu in Portu Alegre poudarila, da danes počnejo stvari, ki jih 
nikdar prej v življenju niso počeli (Schugurensky, 2013: 171), in da so od kulture 
protestiranja prešli v kulturo predlogov, rešitev in delovanj (ibid.: 172). Ker tovrstne 
libertarne horizontalne prakse že same po sebi zbujajo dvom o zakoreninjenih sta-
liščih in navadah ter odpirajo nove možnosti participacije in delovanja, so kot take 
pomembna prizorišča kritičnega učenja oziroma krepitve kritične zavesti, kot je to 
poimenoval Freire (conscientização) ali kot to poudarjajo proučevalci transformativ-
nega učenja (O'Sullivan, Morrel in O'Connor, 2002; Hoggan, 2016; Mezirow in dr., 
2000), saj ponujajo številne možnosti, vse od manj avtoritarnega in izključujočega 
obnašanja pa do učenja dejavne državljanskosti in, če oblasti ne dopustijo drugih 
demokratičnih poti, tudi nepokorščine.

Naj ob koncu primerjalne študije opozoriva še na nekatere pasti participatornih 
demokratičnih procesov, ki niso vedno in sami po sebi samo dobri in pozitivni. 
Intervjuvanci v Mariboru so negativne učinke svojih prizadevanj občutili zelo 
osebno, v pomanjkanju prostega časa, kar je omenilo kar deset od dvanajstih 
intervjuvancev.12 Zavedali so se, da dolgoročno takega tempa družbene angažira-
nosti ne bodo zdržali, četudi se danes kaže, da proces že šesto leto izvaja bolj ali 
manj enaka skupina ljudi in da sta se intenzivnost in pogostnost njihovega javnega 
nastopanja in političnega delovanja še poglobili. Skoraj vsi intervjuvanci so pou-
darili potrebo po dodatnem delu z novimi moderatorji in člani IMZ, po intenziv-
nejših izobraževanjih za nove člane ter splošno potrebo po »poglobljeni aktivaciji 
meščank in meščanov v Mariboru«, s tem pa tudi večji participaciji na SČS in SKS. 
Poudarjeni so bili še različni drugi vidiki, denimo negativne izkušnje z novinarji, ki 
vedno znova narobe predstavljajo in interpretirajo njihove javne pozive in akcije. 
Med želenimi spremembami pa so poudarili zlasti potrebo po večji udeležbi tako 
v IMZ kot na skupščinah ter premislek o novih vizijah delovanja IMZ, SČS in SKS.

12  Predvsem moderatorji IMZ so procesu participativne demokracije vsak teden namenili tudi več 
kot cel delovni dan, saj so imeli redna tedenska srečanja IMZ ter tri do štiri srečanja SČS ali SKS, na 
katerih so opravljali moderatorska, zapisnikarska idr. dela, sodelovali so tudi v številnih delovnih 
skupinah in pripravljali gradiva za zbore, pisali najave za medije, se usklajevali in pogajali z MOM 
za uvedbo PP v Radvanju, postavljali spletne strani, mesečno objavili vsaj eno Četrtinko ter pripravili 
radijsko oddajo za radio Marš, hkrati pa so po mestu delili letake, s katerimi so na samoorganizirane 
zbore privabljali nove udeležence.



213
Marta Gregorčič in Sabina Jelenc Krašovec | Transformativni potenciali učnih praks 

Sklep: Implikacije za Maribor in druga mesta v 
Sloveniji
Primerjalna študija transformativnega učenja in širših družbenih transformacij, 

ki potekajo v procesu participativnih demokratičnih praks v Rosariu in Mariboru, 
je pokazala, da sicer pogosto nenačrtovano, prikrito, redko priznano in še redkeje 
ovrednoteno priložnostno učenje korenito vpliva na kakovost življenja in blaginjo 
vseh udeležencev samoorganiziranih skupnosti, hkrati pa resonira tudi v družbeno 
okolje. PP ni le tehnokratski in demokratični korektiv, ki pripomore k bolj trans-
parentnemu, učinkovitemu, pravičnemu in demokratičnemu načinu upravljanja 
mest, kot se ga pogosto obravnava v političnih idr. družboslovnih razpravah, 
temveč ustvarja tudi privilegirane prostore učenja, srečevanja in sodelovanja 
(Schugurensky, 2002; 2004; 2006a; 2006b; 2010; 2013), kjer se poleg obravnavanja 
državljanskih in političnih vidikov sprememb, kot so solidarnost, toleranca, odpr-
tost, odgovornost in spoštovanje, razvijeta tudi socialni in kulturni kapital, s tem 
pa tudi sposobnost meščank in meščanov za soupravljanje mest in za vplivanje na 
politične odločitve (Cohen, Schugurensky in Wiek, 2015; Lerner in Schugurensky, 
2007; Schugurensky, Mündel in Duguid, 2006).

Prav ta vidik, ki poudarja pedagoško in andragoško vrednost instituta PP – gra-
ditev avtonomne in učeče se skupnosti od spodaj navzgor –, je po najinem mnenju 
eden najpomembnejših učinkov na širšo lokalno skupnost, saj se je v Mariboru 
(Gregorčič in Jelenc Krašovec, 2016; 2017), Rosariu (Lerner in Schugurensky, 
2007) in številnih drugih mestih v Latinski Ameriki pokazalo, da se vzporedno z 
učenjem pri ustvarjanju praks PP prebujata tudi dialog in kritična refleksija oz.  
conscientização (Freire, 2000[1972]; 2005[1983]). Učeči se v Mariboru in Rosariu so 
PP gradili na avtentičnih in realističnih potrebah in zahtevah znotraj svojih par-
tikularnih kontekstov, zato njihovo znanje ni bilo inertno, dekontekstualizirano, 
vnaprej determinirano in odtujeno od skupnosti in njihovega lastnega življenja. 
Prav tako jim je prek delavnic horizontalne komunikacije, kritičnega opismenje-
vanja in demokratičnega moderiranja razprav v smeri skupnih sklepov in konsen-
zualnih zaključkov uspelo razviti svobodno in pravično soodločanje za vse, kar je 
daleč od sicer ustaljenih praks v političnih idr. institucionaliziranih kontekstih, kjer 
je veliko govoričenja, terapevtskih razprav, manipulacij in dominacije nekaterih 
oz. avtoritarnosti (Schugurensky, 2004). Dodaten prispevek sta bila nedvomno 
tudi povezujoči in premostitveni socialni kapital, ki so ju aktivne meščanke in 
meščani zgradili pri krepitvi kulturnega kapitala ter konkretne politične akcije in  
intervencije (politični kapital), ki so sledile iz zavez participatork in paticipatorjev. 
Ne nazadnje se prednost Maribora pred drugimi slovenskimi in številnimi evrop-
skimi mesti s PP kaže tudi v tem, da so eden zelo redkih primerov PP prakse v 
Evropi, ki se izvaja neposredno – face-to-face, kontinuirano – na rednih tedenskih 
skupščinah in ne zgolj enkrat na leto ali zgolj prek elektronskega glasovanja in 
komuniciranja, da ga aktivne in aktivni vodijo sami kot samoorganiziran proces 
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od spodaj navzgor in ne nasprotno. Vse to namreč kompleksen proces graditve 
skupnosti (s tem pa tudi priložnostnega učenja) za širšo družbeno transformacijo 
sploh omogoča. Take prakse so se v Evropi v zadnjih dveh desetletjih razvile samo 
v nekaterih španskih in portugalskih mestih, ki so se zgledovala po inovativnih pri-
merih iz Latinske Amerike, medtem ko so v Evropi najbolj promovirana mesta s PP, 
kot denimo Pariz, Berlin, Rim, Reykjavik ipd., veliko več postorila glede tehnokrat-
skih in tehnoloških kot pa demokratičnih, participativnih in pedagoških vidikov.

Četudi se kaže, da ostaja tehnobirokratska kultura MOM zacementirana in  
nepremagljiva ter obstoječe institucije nenaklonjene participaciji meščank in 
meščanov, da torej pedagoško-političen proces ni zaživel v taki meri, kot so se 
nadejali pobudniki PP, ter da so rezultati PP v Mariboru v primerjavi z drugimi 
slovenskimi mesti bistveno slabši ali pa vsaj neopogumljajoči, pa je IMZ skupaj 
s SČS in SKS vendarle dosegel nekaj, za kar se bodo morala vsa druga mesta v 
Sloveniji, četudi z bolj naklonjenimi župani in mestnimi uslužbenci, še korenito 
potruditi. Najprej, aktivne meščanke in meščani Maribora so v okviru dvosmerne 
pedagogike dosegli učenje demokracije prek njenega neposrednega ustvarjanja 
(learning by doing) ter skupnostno učenje prek lastnih neformalnih institucij, ki so 
jih vzpostavili, ne pa tudi učenja v družbenih institucijah in prek demokratizacije 
obstoječih institucij. Drugič, aktivnim meščankam in meščanom Maribora je demo-
kratična participacija odprla možnosti za samotransformacijo, ki so jo doživeli 
zelo različno, govorili so, med drugim, o novi »družini« in »prijateljih«, »agilnosti«, 
»sreči«, »samozaupanju«, razvili so nov pogled na delo, lokalno okolje in participa-
cijo. Maribor je v nasprotju z drugimi slovenskimi mesti stopil na neustavljivo pot 
osvobajanja v skupnost povezanih in zavezanih posameznikov, saj je brez vsakršne 
pomoči mestnih oblasti in javnih institucij ter kljub vsem oviram, ki so jih na poti 
(samo)transformativnega procesa postavljali MOM in drugi, uspel vzpostaviti »res-
nično« demokratične prostore, v katerih se ljudje smejo (so k temu celo spodbujeni 
in v tej smeri polnomočeni) učiti participativne demokracije, kjer jo smejo razisko-
vati, se o njej posvetovati in soodločati, z njo eksperimentirati in jo tudi transformi-
rati. Prav zaradi vseh pedagoških vidikov, ki sva jih obravnavali v tem prispevku, je 
Maribor nenačrtovano in tako rekoč nehote vzpostavil neformalno mrežo izobra-
ževalnih institucij, varne, avtonomne in svobodne prostore, kjer je vsakdo slišan, 
upoštevan in spodbujen k razreševanju širših družbenih problematik.

Ustvarjanje in negovanje avtentičnih, demokratičnih, učečih se skupnosti, 
katerih temeljni cilj je demokratizacija obstoječih demokracij, ne pa učenje ali 
druženje, je bilo v zadnjih desetletjih prepoznano in proučevano kot eden najbolj 
mogočih in poznanih poti izhoda iz kapitalizma. O tem nas učijo najbolj prodorna 
in samoživa protihegemonska gibanja globalnega Juga (Hall in dr., 2012; Foley, 
1999; Vieta, 2014; Gregorčič, 2011; 2017; Hall, 2009; Schugurensky, 2013). Ne 
trdiva, da je to edina ali celo najboljša pot, zagotovo pa je, kot nas učijo aktivne in 
aktivni v Mariboru, ena daljnosežnih, avtonomnih in za zdaj tudi najbolj gotovih in 
prodornih poti v smeri širše družbene transformacije. Ali bodo IMZ, SČS in SKS na 
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tej zahtevni poti vztrajali, ali bodo dovolj odločni in konsistentni, ali bodo negovali 
vzpostavljene prostore učenja, svoje »skupno«, ki se navzven kaže kot največji 
prispevek transformativnega učenja, pa so vprašanja, ki zahtevajo novo analizo in 
razpravo. Ta naj se, kot bi pronicljivo rekel Santos (2014), zgodi v razširjeni sedanjo-
sti. Demokratične prakse v Mariboru namreč ne stavijo na neko daljno prihodnost, 
ampak živijo in bijejo svoj boj za danes in jutri ter za tisto sedanjost, ki jo namera-
vajo živeti in soustvarjati.
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