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Na podlagi prve alineje prvega odstavka 7. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 
40/12-ZUJF, 14/13,  88/16 – ZdZPZD 64/17, 1/19 – odl .  US, 73/19, 82/20, 152/20 –
ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ), 16. člena Zakona o državni upravi 
(Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07 - ZUP-E, 48/09,  8/10 – ZUP-G, 
8/12 – ZURS-F, 21/12, 21/13 - ZVRS-G, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21) in v skladu 
z Državnim programom za obvladovanje sladkorne bolezni – Strategija razvoja 2020–2030
(sklep Vlade RS, št.16300-1/2021/4, z dne 24. 6. 2021) izdajam

S K L E P
o imenovanju članov usmerjevalnega odbora za spremljanje izvajanja Državnega 

programa za obvladovanja sladkorne bolezni 2020-2030, Strategija razvoja

I.

Za potrebe spremljanja izvajanja Državnega programa za obvladovanja sladkorne bolezni 2020-
2030, Strategija razvoja (v nadaljnjem besedilu: DPOSB 2020-2030) se v usmerjevalni odbor 
imenujejo:

Za predsednika: 
- Janez Poklukar, Ministrstvo za zdravje.

Za člane:
- Vesna-Kerstin Petrič, Ministrstvo za zdravje;
- Tatjana Mlakar, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
- Damir Orehovec, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
- Aleš Irgolič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
- Milan Krek, Nacionalni inštitut za javno zdravje;
- Bojana Beović, Zdravniška zbornica Slovenije;
- Darja Potočnik Benčič, Lekarniška zbornica Slovenije;
- Andrej Janež, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, 

Univerzitetni klinični center Ljubljana;
- Monika Ažman, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenija;
- Igor Švab, Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta.

                                                               II.



Naloge usmerjevalnega odbora so:
- spremljanje izvajanja DPOSB 2020-2030;
- podajanje usklajenih predlogov, oblikovanih na podlagi predlogov posameznega člana,

z opozorili ali specifikami na sistemski ravni, s ciljem uspešnejšega izvajanja DPOSB 
2020-2030.

Usmerjevalni odbor bo deloval v smeri ciljev in načel DPOSB 2020-2030 in se imenuje za 
obdobje do konca leta 2030.

Usmerjevalni odbor deluje pri Ministrstvu za zdravje, sestaja se enkrat do dvakrat letno, na 
pobudo predsednika usmerjevalnega odbora, do konca leta 2030.

III.

V usmerjevalni odbor se skladno s potrebami za  izvajanje posameznih nalog, iz točke II. tega 
sklepa, po potrebi povabi v razpravo druge zunanje strokovnjake. 

IV.

Skrbnica sklepa je Jožica Poličnik.

V.

Sklep nima finančnih posledic. 
  

VI.
Sklep začne veljati z dnem izdaje.

Janez Poklukar
minister

Vročiti:
 imenovanim – po e-pošti
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