LETO, KI SI GA ZAPOMNIŠ

Posamezniki, gospodarstveniki, politiki in še mnogi drugi, predvsem pa analitiki v različnih
institucijah, si na koncu leta navadno zastavljamo kup vprašanj, kako uspešno je bilo leto, ki je
za nami. Ljudje različnih starosti, poklicev in stanov imamo vedno kup želja in ciljev, ki naj bi
se uresničili v letu pred nami. Na koncu so redki povsem zadovoljni z izkupičkom in marsikdo
je razočaran, da se mu niso uresničile vse želje. Nikoli se pa ne vprašamo, ali niso morda naše
želje prevelike ali celo nerealne. Čas, v katerem živimo, nas sili v postavljanje realnih ciljev
in v drugačen način življenja. Kolikor prej to spoznamo, toliko manj bo morda razočaranj. V
gospodarstvu se ocenjuje uspeh ali neuspeh predvsem po ustvarjenem dohodku in dobičku ali
izgubi. Vsakodnevne novice o stečajih, brezposelnosti in revščini so zank, da naše gospodarstvo
ni dovolj uspešno. Strokovnjaki so začeli opozarjati politike in tiste, ki odločajo o prihodnosti in
vlogi gospodarstva v družbi, na potrebo po korenitih zasukih, še posebej v znanosti in šolstvu.
Gospodarstvo in uprava na različnih ravneh odločanja zahtevata vrhunske strokovnjake, ki jih
podpira odgovorna politika. Tudi sam se pridružujem tistim, ki trdijo, da bi morali biti bolj uspešni
in inovativni. Uspeh se doseže le z znanjem, znanje je temeljni pogoj za poklicni in posledično
tudi osebni uspeh. Znanost zaradi znanosti, brez prave povezave s prakso, ni prava znanost. To
je razvidno tudi v naši stroki, v raziskovalnih okoljih poskušajo raziskovalci slediti svetovnim
trendom razvoja stroke, prave povezave znanosti z upravo in prakso pa ni in ni zaslediti. Leto,
ki gre h koncu, si bodo zapomnili tudi državljani, ki so zaradi tako imenovanega »obveščanja«
dodobra spoznali stroko in ljudi, ki delajo v njej. Upam, da bodo ti spodrsljaji spodbuda za naprej
in drugačne pristope pri uresničevanju velikih projektov. Naj bo to prelomno leto za spodbudo
po boljšem medsebojnem sodelovanju. »Učenje na napakah« je tudi najdražje šolanje in upajmo,
da se ne bo ponavljalo v nedogled. Pa tudi spretnejše in bolj strokovne politike, take, ki bi znali
prisluhniti znanosti, bi potrebovali na vseh ravneh odločanja.
V nasprotju z gospodarstveniki so politiki ne glede na vsesplošno nezadovoljstvo v družbi z
letom, ki se izteka, zadovoljni in polni samohvale. Kljub aferam se čutijo, da so dovolj sposobni
in nezamenljivi. Lokalne volitve so pokazale, da si ljudje želijo zamenjave, predvsem sposobne
in prodorne župane ter kakovostne mestne in občinske svete.
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Bliža se konec leta, nekateri se veselite, da je leto za vami, uresničile so se vam vse sanje in
želje, ostalo vam bo v najlepšem spominu. Drugi so zadovoljni, da je leta konec, in ga želijo
čim prej pozabiti.
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Uredništvu se z zadnjo številko tega letnika izteka drugi štiriletni mandat. Če bi bil urednik na
visokem političnem položaju, bi se moral po dveh mandatih posloviti in se zahvaliti volivcem
za zaupanje. So posamezniki, ki me spodbujajo in predlagajo, da bi morda še kakšno leto vodil
uredništvo, sam pa velikokrat omahujem, znanstvena revija zahteva vse bolj profesionalno ekipo
in čas je, da tudi uredništvo kritično oceni delo, ki je za nami. Na koncu te številke smo dodali
anketni list. Prosimo vas, vzemite si čas, izpolnite ga in nam ga pošljite. Po dveh mandatih bi
želeli od vas zvedeti, kaj si v prihodnje želite, kako nas ocenjujete in kakšna je sploh branost
revije. Če je morda v nekaterih okoljih premalo demokracije, si je mi želimo, torej si želimo
tudi vašega sodelovanja pri načrtovanju prihodnosti revije. Leto, ki se izteka, si bomo zapomnili
tudi po tej akciji.
Ob izteku leta se želim vsem lepo zahvaliti za sodelovanje in soustvarjanje revije. Kolegicam in
kolegom ter vsem, ki radi prebirate revijo, v imenu uredništva voščim lepe božične in novoletne
praznike ter mnogo sreče, uspehov in zadovoljstva v letu 2011.
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