
MEDNARODNI DAN INVALIDOV - 2022 
 

Ob mednarodnem dnevu invalidov, ki se ga tradicionalno obeležuje 3. decembra  že 
vse od 1992. leta, smo bili s strani protokola države Slovenije povabljeni na slovesnost 
na Brdu. Zaradi Covida-19 dve leti ni bilo možno organizirati te slovesnosti.  
Prisotnih nas je bilo precejšnje število predstavnikov invalidskih organizacij Slovenije. 
Gostitelji slovesnosti so bili predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, predsednica 
Državnega zbora Republike Slovenije, mag. Urška Klakočar Zupančič in predsednik 
Vlade Republike Slovenije, dr. Robert Golob. Slovesnosti so se udeležili tudi minister 
Luka Mesec in še drugi povabljeni. Dogodek so spremljali tudi mediji. 
 

 
 
Slovesnost so, po prihodu gostiteljev, odprli glasbeniki – komorni kvartet policistov. 
Sledili so govori. 
Podpredsednica Sveta invalidov Slovenije, dr .Lea Kovač, je orisala prehojeno pot, 
omenila, da smo se večkrat počutili nevidne in da je že precej stvari zakonsko urejeno, 
vendar pa ne vedno udejanjeno.  
Predsednica NSIOS, mag. Mateja Toman, je poudarila, da je takšno obeleževanje 
namenjeno osveščanju vseh, da smo tudi invalidi del družbe. Z aktivnim odnosom do 
družbe in dela dokazujemo, da si ne zaslužimo diskriminacije, socialne izključenosti in 
ovir, ki nam otežujejo enakopravno sodelovanje na številnih področjih življenja. 
Povedala je, da si NSIOS prizadeva za zagotavljanje temeljnih človekovih pravic 
invalidov, spremlja uresničevanje zavez, ki jih ima naša država na podlagi Konvencije 
ZN o pravicah invalidov ter drugih mednarodnih aktov ter si prizadeva, da se čim več 
dogovorjenega tudi udejanja. Pričakuje tudi, da so predstavniki NSIOS vključeni v 
proces oblikovanja sistemskih rešitev, skladno z načelom: “Nič o invalidih brez 
invalidov.”  
Zadnji govornik je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Strinjal se je s tem, 
kar so povedale predhodnice, ter poudaril, da so invalidi pomemben del družbe in jim 
mora biti zagotovljena enakopravnost na vseh področjih. 



 

 
 
Slovesnost so zaključili glasbeniki, ki so s pihali igrali znane melodije Robežnika in 
Avsenika. 
 

 
 
Nadaljevanje je bilo sproščeno. Skupinsko slikanje, slikanje s predsednikom Republike 
Slovenije v odhajanju, klepet in pogostitev z okusnimi prigrizki in slastnimi minjoni. 
 
Pripravila: Nevenka Gramc 

 
 


