
Slovesnost ob Mednarodnem dnevu miru na Cerju 26. september 2020 

 

Spoštovane 

veteranke in veterani, gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, ki spremljate današnjo 

slovesnost ob Mednarodnem dnevu miru na Cerju preko različnih medijev, vas lepo 

pozdravljam v svojem imenu in imenu Koordinacije domoljubnih in veteranskih 

organizacij Slovenije ter Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Enak pozdrav velja 

tudi tukaj prisotnim, med katerimi še posebej pozdravljam ministra za kulturo dr. Vaska 

Simonitija, župana, predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, 

predsednika Društva za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske in druge 

visoke goste ter organizatorje prireditve in nastopajoče. 

Zaradi pandemije nam letos ni uspelo pripraviti prireditve tako kot vsako leto ob pomniku 

braniteljem slovenske zemlje na Cerju. Prav pa je, da prireditev namenjeno 

mednarodnemu dnevu miru izvajamo na drugačen način, tako kot ga dovoljujejo 

priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  

Ob tem moram povedati, da smo v Ljubljani 21. septembra, torej ta ponedeljek, člani 

Slovenskih članic Svetovne federacije veteranov: Zveza združenj borcev za vrednote 

NOB Slovenije, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Zveza veteranov vojne za 

Slovenijo, Zveza policijskih veteranskih društev Sever in Zveza društev in klubov 

MORiS, organizirali pohod za mir med 11. in 13. uro, tako kot vse članice Svetovne 

federacije veteranov v svojih glavnih mestih oziroma njihovih prestolnicah. 

Pohod je potekal od Moderne galerije do Mestne občine Ljubljana, kjer je bila prebrana 

poslanica generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov, izvedena je bila 

minuta tišine za padle v vseh vojnah, nacionalno mirovno sporočilo pa je podal dr. 

Danilo Turk, bivši predsednik Republike Slovenije, kot slavnostni govornik.  

 

Spoštovani, 

prav je, da se ob dnevu miru tudi mi tukaj na Cerju spomnimo, da letos mineva 39 let 

odkar je Generalna skupščina ZN razglasila 21. september za mednarodni dan miru, ko 

naj bi ljudje slavili mir in kot dan svetovnega premirja in nenasilja. Tema dneva miru v 

letu 2020 je skupno oblikovanje miru. Generalni sekretar OZN Antonio Guterres je ob 

tem zapisal: »Praznujte mednarodni dan miru s širjenjem sočutja, prijaznosti in upanja 



ob pandemiji COVID-19. Bodite skupaj z OZN proti poskusom uporabe virusa za 

spodbujanje diskriminacije ali sovraštva. Pridružite se nam, da bomo lahko skupaj 

oblikovali mir.« 

Mir je načet tudi takrat, ko se pandemija COVID - 19 zlorablja za politične interese, ko 

se pristojni ne odzivajo na sovražni govor, ko se obuja fašizem in nacizem.  

 

Spoštovane državljanke in državljani,  

mi smo se borili za samostojno in suvereno Republiko Slovenije, vsak v okviru svojih 

možnosti. Zato bodimo skupaj tudi sedaj, saj ima oblast v Sloveniji ljudstvo in to smo 

mi, zato opozarjajmo na poskuse in zlorabe uporabe virusa COVID - 19 za politične, 

strankarske in druge namene.  

Ob današnji slovesnosti si vsi zavedni Slovenci zaželimo, da bi mir postal del slovenske 

zavesti o miru, demokraciji, spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter o 

socialni in pravni državi.  

 

Hvala za pozornost! 

                                                   dr. Tomaž Čas, predsedujoči KoDVOS v 2020 

 


