
Etično ravnanje za boljši jutri  

Iz predavanja prof. dr. Mira Cerarja v Komendi 

Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) je kot prvega predavatelja 6. Šole 

za vrednote in življenje 10. oktobra povabila v goste prof. dr. Mira Cerarja, 

predavatelja na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer predava teorijo in filozofijo 

prava ter primerjalno pravo, pisca več knjig, med njimi Pamet v krizi, 

svetovalca za ustavna vprašanja v slovenskem parlamentu, enega 

najvplivnejših in v letih 2011 in 2012 najuglednejšega slovenskega 

pravnega strokovnjaka. V prostorih nekdanjega Glavarjeve bolnišnice ga je 

pozdravila in predstavila predsednica UPPG dr. Marta Ciraj, prisluhnilo pa 

mu je veliko obiskovalcev, med njimi tudi komendski župan Tomaž Drolec s 

soprogo Viktorijo.  

Predavatelj je predavanje naslovil v skladu s svojimi prizadevanji in 

delovanjem, razmerami v slovenski družbi in nakazovanju poti iz globoke 

krize: Etično ravnanje za boljši jutri. Osredinil ga je okrog upanja, brez 

katerega ne moremo živeti. Iz upanja se rodi zaupanje, to pa je etična 

kategorija. Kolikor enega in drugega ni, pride do krize. Tudi ta je etične 

narave. Jedro krize je v laži in kraji, zavržnih dejanjih. Korupciji. Kriza je 

patološko stanje družbe. Nastopi, ker nismo napredovali v moralno-etičnem 

smislu, smo se preveč oddaljili od svojega duhovnega bistva, postali 

preveč individualistični.  

»Slovenija ta hip neznansko potrebuje upanje,« je poudaril predavatelj. »V 

družbi, ki ne vidi perspektive, ni prijetno živeti. Še tako lepa dežela (dr. 

Cerar je omenil lepo okolico Komende) tega ne more obuditi. Postati 

moramo bolj zaupanja vredna družba. Dvigniti se v etiki. Vsak njen del. V 

nekaj letih to lahko storimo. Vsak lahko nekaj malega naredi. Ne smemo se 

prepustiti malodušju, ne oddajati negativnih energij. Verjeti moramo, da ima 

življenje smisel. Delati dobro. Utrjevati v ljudeh prepričanje, da je to 

smiselno. Vplivati na tisti del družbe, ki je v to prepričan, čeprav gre za 

manjšino. Ta lahko vpliva na večino z oddajanjem dobrih energij. Če bomo 

tako delali, sami verjeli, bomo ljudi prepričali, je svetoval dr. Cerar. 



Povedal je, da se danes sme govoriti o etiki v gospodarstvu, o tem 

predavati, tudi njega vabijo, da ima takšna predavanja. O morali, etiki, 

pravu. Kadar se krši to troje, napoči kriza, zavlada zmeda, negotovost v 

ljudeh, pride do »vrednostne zmede«. To povzroča tudi vedno hitrejše 

spreminjanje sveta, pretok informacij, življenjski ritem. Ne smemo se 

prepustiti zmedi, imeti moramo vodilo, ideal. Etika je tudi zadeva srca, ne le 

pameti. Slovenci imamo veliko izobražencev, vendar »premalo čustvene in 

socialne inteligence«. Še vedno velja zlato pravilo: Stori to, kar želiš, da bi 

drugi tebi storili. Pravo je vrednota. Potrebujemo več pravne države, pravne 

varnosti.  Čeprav se marsikdo sprašuje: Zakaj bi bil moralen, etičen? Na 

primer brezposelni človek. Pomembno je, kakšne vibracije oddajamo; 

dobre ali slabe. Če oddajamo dobre, se nam prej ali slej vrnejo v neki obliki. 

Takšen je kozmični zakon. »Splača se biti etičen!« je pribil predavatelj. 

Spoštovati  starejšega človeka, vsakega človeka v njegovi celovitosti, 

oddajati dobre vibracije. Negativna energija vodi v bolezen. Manj smo 

etični, teže je nam samim. Etika je namreč tudi vprašanje zdravja, 

preživetja, medgeneracijske solidarnosti.  

Sedanja slovenska kriza je tudi priložnost, celo dar, da vsakdo izmed nas 

kaj naredi, da nam bo bolje. Slovenci smo za to dovolj močni in pametni. 

Biti moramo še pogumnejši, premagovati strah, prizadevati si biti boljši. 

Zavedati pa se moramo, da se »pomembne stvari dogajajo počasi«. Tako 

bo tudi z našim izhodom iz krize, je dr. Miro Cerar sklenil svoje predavanje.  

Sledila so številna vprašanja, na katera je rad odgovoril.  

Jožef Pavlič 

 

    

 

  


