
 

Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. 

december za mednarodni dan invalidov 

 
z namenom, da bi v najširši družbi spodbudili boljše razumevanje 

problematike, povezane z invalidnostjo, s temeljnimi pravicami invalidov 
in z vključevanjem invalidov v družbo. Pomembno je zavedanje, da je 

invalidna oseba enakopravni in enakovredni člen družbe, ki lahko 

prispeva svoje najboljše moči in bogati politično, družbeno, gospodarsko 
in kulturno življenje. 

Invalidnost je trajna telesna, duševna ali senzorna okvara posameznika, 
ki je z medicinskim zdravljenjem ali rehabilitacijo ni mogoče odpraviti in 

lahko pomeni telesno prizadetost, prizadetost čutil, umsko ali psihično 
prizadetost ali težave z duševnim zdravjem, invalidnost ob rojstvu ali v 

otroštvu, najstniških letih ali kasneje v življenju, med šolanjem in 

študijem ali v času zaposlitve. 
Invalidi smo torej zelo raznolika skupina ljudi, najštevilnejša manjšina 

na svetu, naš status in vključenost v družbo pa sta po različnih državah 
sveta drugače urejena, zato želimo iz leta v leto opozarjati na položaj 

invalidov v družbi in s skupnimi močmi poskrbeti za spoštovanje pravic 

vseh invalidov. 
Morali smo sprejeti to, kar nam je namenilo življenje, ki bi bilo brez 

naših težav lahko drugačno, boljše in lepše… Pa tudi takšno ga je vredno 
živeti, delati, se veseliti in upati. Dosežki invalidov pogosto presegajo 
meje ljudi brez volje, energije in vztrajnosti. Vsak izmed nas ima svojo 

zgodbo; nismo obupali in čakali, srečo smo iskali na vseh svojih poteh in 
spoznali, da sreča ni v stvareh, sreča je v ljudeh… 

 
Športniki šahisti so letos kar nekajkrat premikali figure, pokojni Anici se 

je za las izmuznila bronasta medalja, Zdravko je v Ljubljani  s svojim 

vozičkom vozil in pomagal tistim, ki tega ne zmorejo, Mateja, Brigita, 
Bojan in Vladimir so z državnega prvenstva v kegljanju prinesli kar 4 

medalje, Brigita je posegla po še dveh zlatih medaljah v plavanju, sledil 
ji je Jordan z dvema srebrnima medaljama, najvišja priznanja v 

namiznem tenisu so pripadla Zdravku in dvema Ivanoma; Jordanu in 

Janezu, Ljubljanski maraton je prinesel osmo mesto Zdravku, Tone je 
častno zastopal mesto Kamnik in vztrajno  vrtel pedala svojega kolesa, 

medtem, ko je Valter iz Nove Gorice, prejemnik Nagrade in priznanja 
Mestne občine Nova Gorica za dolgoletno in prizadevno delo na področju 
vključevanja invalidov v življenjsko in delovno okolje v MO Nova Gorica 

ter za izjemne zasluge pri pridobitvi naziva »Občina po meri invalidov« 
 

Z uspehi in življenjsko voljo pogumno vrtimo naše kolo štiriperesne 
deteljice, kjer je pomemben ne le uspeh posameznika,  ampak tudi vsak 

korak slehernega med nami!  

Marija Gradišar 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


