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Predgovor ministra za zdravje

 
 
 
Janez Poklukar, minister za zdravje 

Zveza društev diabetikov Slovenije in vsa posamezna društva po Sloveniji ste naš po-
membni partner že desetletja. Predstavljate »koalicijo« zdravstvene sfere, javnosti in 
nevladnih organizacij. Pomembno prispevate k zavedanju, da lahko sladkorno bolezen 
uspešno obvladujemo le, če zasledujemo skupne cilje. Ker sladkorna bolezen traja od po-
stavitve diagnoze do konca življenja in lahko pomembno vpliva na njegovo kakovost, je 
dobro sodelovanje z vami ključno za uspeh tudi v prihodnje.

Na ministrstvu se trudimo državljanom zagotoviti dovolj informacij in usmeritev, kako 
zmanjšati tveganje za kronične nenalezljive bolezni, kamor spada tudi sladkorna bole-
zen. Da mislimo resno, smo po izteku Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne 
bolezni (NPOSB) 2010–2020 skupaj s ključnimi partnerji v zdravstvu in s predstavniki 
oseb s sladkorno boleznijo pripravili nov Državni program za obvladovanje sladkorne bo-
lezni (DPOSB) za obdobje 2020–2030, ki ga je Vlada Republika Slovenija na redni seji 
sprejela 24. junija 2021. DPOSB 2020–2030 je odgovor Republike Slovenije na pričakova-
no rast števila oseb s sladkorno boleznijo in je podlaga za pripravo, izvajanje in spremlja-
nje ter vrednotenje učinkovitih ukrepov za obvladovanje bremena sladkorne bolezni. Cilji 
in ukrepi novega DPOSB so podrobneje opisani v poglavju z naslovom Nova strategija 
za uspešno obvladovanje sladkorne bolezni do leta 2030, ki ga je za vaš Bilten pripravila 
kolegica, generalna direktorica mag. Vesna Kerstin Petrič.

Ne začenjamo z nič. Veliko stvari smo skupaj zastavili in uresničili že pri izvajanju prej-
šnjega programa. V naslednjem desetletju bodo aktivnosti ministrstva usmerjene v nad-
gradnjo in udejanjanje usmeritev, ki jih prinaša DPOSB 2020–2030. V okviru novega 
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DPOSB bo izjemnega pomena sodelovanje zveze in posameznih društev, ki boste v imenu 
organiziranih oseb s sladkorno boleznijo sodelovali pri izvajanju nadgrajenih, posodo-
bljenih in inovativnih dejavnosti do leta 2030. Z uresničevanjem zastavljenih ciljev iz 
DPOSB boste pomembno vplivali na kakovost življenja posameznika, njegove družine in 
družbe, pa tudi k razbremenitvi zdravstvenega sistema v Sloveniji, za kar se vam iskreno 
zahvaljujem. 

Veseli me, da se na področju obvladovanja sladkorne bolezni dobro dela, kljub trenutnim 
covidnim razmeram, in da je v zdravstvenem sistemu za osebe s sladkorno boleznijo dob-
ro poskrbljeno. Zdravniki in zdravstveno osebje z informacijami oskrbujejo svoje bolnike 
s pomočjo telefona in elektronske pošte, včasih se uporabijo tudi telekonference. Epidemi-
ja covida-19 nas ne sme in nas ne bo omajala v prizadevanjih, da v prihodnje še izboljša-
mo dostopnost do kakovostne zdravstvene oskrbe za vse in še posebej za ranljive skupine 
prebivalstva. Ob tem se moramo zavedati, da bodo kljub prizadevanjem zdravstvenih 
delavcev uspehi še vedno odvisni tudi od sodelovanja in prizadevnosti samih oseb s slad-
korno boleznijo. Preventiva je tako pri kroničnih boleznih kot pri zdaj aktualni epidemiji 
covida-19 cenovno najbolj učinkovit pristop. 

Slovenija si prizadeva slediti izvajanju učinkovite politike po vzoru evropskih držav, ki 
vključuje zakonodajne ukrepe za omejevanje dostopnosti in promocije škodljivih izdel-
kov in navad. Ključni so tudi kompleksni pristopi, ki jih izvajamo v zdravstvu v sodelo-
vanju s šolstvom, socialnim varstvom, nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki v 
lokalnem okolju. Tovrstni rezultati so pogosto vidni šele čez čas, a dejansko najbolj pripo-
morejo k večjem blagostanju posameznika in celotne družbe.

Po drugi strani je nujno, da tistim, ki so zboleli za sladkorno boleznijo, omogočimo dostop 
do najbolj sodobnih oblik zdravljenja. Na ministrstvu si tudi želimo, da bi vsaka oseba 
s sladkorno boleznijo v Sloveniji imela znanje, razumevanje in veščine za življenje s to 
boleznijo. Tu nam lahko tudi v prihodnje najbolj pomagate. 

Iskreno vam čestitam za častitljivih 65 let delovanja na področju izobraževalnih, informa-
tivnih, preventivnih, socialnih in tudi humanitarnih dejavnosti. Z neprekinjenim delova-
njem dokazujete, da že 65 let združeni nesebično nudite podporo vsem, ki jo potrebujejo.
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Uvodne misli predsednika ZDDS

 
 
 
Robert Gratton, predsednik ZDDS

Spoštovani,

14. november, svetovni dan sladkorne bolezni, je za osebe s sladkorno boleznijo v Slove-
niji še posebno pomemben, saj praznujemo 65. obletnico organiziranega delovanja oseb 
s sladkorno boleznijo. Leta 1956 je bilo ustanovljenih več društev sladkornih bolnikov v 
Ljubljani, Celju in Mariboru, ki so se nato povezala v zvezo društev na ravni Slovenije. 

V vsem tem obdobju zadnjih 65 let je glavna dejavnost in aktivnost organiziranega delo-
vanja društev ozaveščanje bolnikov in tudi zdrave populacije o razširjenosti in naraščanju 
te neozdravljive bolezni. V društva diabetikov so včlanjeni v glavnem sladkorni bolniki, 
njihovi sorodniki, medicinsko osebje in podporniki, ki jih zanimajo promocija zdravega 
načina življenja, strokovna predavanja, učne delavnice, športne aktivnosti, zdravstveno-
-edukativna okrevanja, organizirana družabna srečanja, pohodništvo in druge aktivnosti 
društev. Vsak član brezplačno prejema glasilo Sladkorna bolezen, v katerem objavljamo 
strokovne in poljudne članke glede bolezni, njenega obvladovanja in preprečevanja. Ob-
javljene vsebine so pomembne za osebe s sladkorno boleznijo in tudi za druge.

Danes večji del prebivalstva v razvitem delu sveta živi v izobilju, brez pomanjkanja bo-
gate hrane in v sorazmerno lagodnem načinu življenja, kar je eden glavnih vzrokov, da 
se sladkorna bolezen širi in dobiva čedalje večjo razsežnost. V Sloveniji ima sladkorno 
bolezen že približno deset odstotkov prebivalstva, kar je velik strošek za zdravstveni in 
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ekonomski sistem. Ravno zato je delovanje društev diabetikov in Zveze društev diabeti-
kov Slovenije pomemben dejavnik ozaveščanja o sladkorni bolezni ter obvladovanja in 
preprečevanja diabetesa.

Zveza društev diabetikov Slovenije je v vsem minulem obdobju razvila zelo odmevne in 
prepoznavne aktivnosti, ki so danes naša stalnica delovanja:
–  smo eden od nosilcev izvajanja Državnega programa za obvladovanje sladkorne bo-

lezni, ki pomeni strateške usmeritve za ukrepanje na področju preprečevanja zgodnjega 
odkrivanja in zdravljenja sladkorne bolezni ter za spremljanje, raziskovanje in izobra-
ževanje na tem področju;

–  izdajanje glasila Sladkorna bolezen, ki ga dobivajo vsi člani brezplačno;
–  organizacija tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni na osnovnih in srednjih šolah, 

kar je v svetu enkratno;
–  športno-rekreativne aktivnosti na ravni zveze in po posameznih društvih;
–  kampanja #DarujemKilometre, s katero ozaveščamo in spodbujamo javnost k množič-

nemu gibanju, pohodništvu, teku in kolesarjenju;
–  strokovna predavanja ob organiziranih dogodkih, kot so občni zbori društev, proslave ob 

dnevu diabetikov, organiziranih zdravstveno-edukativnih okrevanjih itd.;
–  sodelovanje z drugimi humanitarnimi društvi.

V 65 letih delovanja je Zveza društev diabetikov Slovenije skupaj z društvi izpeljala ve-
liko aktivnosti, ki so bile in so še vedno pomembne za osebe s sladkorno boleznijo. Velik 
napredek pri zdravljenju in obvladovanju bolezni je bil dosežen v zadnjih sto letih z no-
vimi zdravili in pripomočki, ki so danes na voljo, tako da je kljub bolezni mogoče živeti 
sorazmerno dobro. Ravno letos mineva stota obletnica odkritja inzulina, ki je izboljšal 
kvaliteto življena oseb s sladkorno boleznijo in jim tudi podaljšal življenje. 

Velika želja in prepričanje vseh nas, bolnikov in zdravih ljudi, pa je, da nam bosta znanost 
in medicina odkrila nove metode zdravljenja in razvila zdravila, da bi bila sladkorna bo-
lezen nekega dne tudi ozdravljiva. V tem času se bomo na Zvezi društev diabetikov Slove-
nije skupaj z društvi še naprej trudili in delali za člane po vsej Sloveniji.
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Izjava Evropske zveze diabetikov  
ob 65. obletnici ZDDS

Dr. Niti Pall, predsednica,  
Evropska zveza diabetikov (IDF/Evropa)

Letos obeležujemo 65. obletnico Zveze društev diabetikov Slovenije (ZDDS), natančneje 
65 let od ustanovitve prvega združenja za sladkorno bolezen v Ljubljani. Zveza društev 
diabetikov Slovenije danes povezuje 39 lokalnih združenj po vsej Sloveniji in aktivno 
prispeva k osveščanju o naravi te kompleksne in večplastne bolezni, pri čemer osebam 
s sladkorno boleznijo in njihovim družinam omogoča sprejemanje premišljenih odlo-
čitev ter izboljšanje njihovih sposobnosti za organizacijo zdravljenja in oskrbe. Hkrati 
izobražuje javnost o tveganjih in zapletih, povezanih s sladkorno boleznijo. Neverjetno 
lepo je videti, kako se je skupnost oseb s sladkorno boleznijo v 65 letih razvila v ta živah-
ni, tesno povezani ekosistem čudovitih ljudi, ki se dan za dnem medsebojno podpirajo 
in vlagajo ogromno energije v izboljšanje življenja in zdravja več kot 122.000 oseb s 
sladkorno boleznijo v Sloveniji. 

Zveza društev diabetikov Slovenije je od leta 1994 tudi članica Mednarodne zveze di-
abetikov in njene evropske regije, ki je postala naš zvesti prijatelj in zaupanja vreden 
partner. Evropska zveza diabetikov (IDF/Evropa) je raznolika mreža 70 združenj v 44 
evropskih državah, ki predstavljajo osebe, ki živijo s sladkorno boleznijo, in zdravstvene 
delavce. Naše aktivnosti v Evropi so usmerjenje v združitev interesov oseb s sladkorno 
boleznijo in vključevanje vseh zainteresiranih oseb v razvoj okolja za zdravljenje slad-
korne bolezni, osredotočenega na posameznike. Skupaj z zvezami članicami sodeluje-
mo z mednarodnimi institucijami in organizacijami (EU, Svetovno zdravstveno orga-
nizacijo, OECD, CIS), stroko in organizacijami civilne družbe, da izpostavljamo pomen 
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obravnave sladkorne bolezni na politični agendi, zastopamo interese oseb s sladkorno 
boleznijo ter izboljšamo kakovost njihovega življenja in zdravja. Številni naši cilji se 
ujemajo s cilji Zveze društev diabetikov Slovenije in pri vseh svojih aktivnostih skrbimo, 
da so ljudje v središču vseh odločitev in da sodelujejo pri svojem zdravljenju kot polno-
pravni partnerji. 

IDF/Evropa si je za bližnjo prihodnost zadala dva cilja, ki se delno prekrivata – spre-
meniti javno dojemanje sladkorne bolezni in osveščanje javnosti o sladkorni bolezni 
ter preusmerjanje več politične pozornosti na problematiko. Da bi dosegli svoje cilje, 
sodelujemo tudi s političnimi akterji na evropski in nacionalni ravni: Osebe s sladkorno 
boleznijo potrebujejo boljši dostop do oskrbe, več naložb v inovacije za zagotavljanje 
novih tehnologij, digitalno podprto in prilagojeno zdravljenje ter bolj celostno primar-
no in sekundarno oskrbo, ki se osredotoča na preprečevanje razvoja bolezni. 

Bistveno je, da jasno pokažemo povezavo med osveščenostjo o sladkorni bolezni in nje-
nim preprečevanjem. Ker veliko ljudi ne razume večplastne narave sladkorne bolezni, 
njene kompleksnosti, vpliva okolij, ki pogosto vodijo v debelost, družbene neenakosti 
in psihičnega bremena zdravljenja tega vseživljenjskega zdravstvenega stanja, je osve-
ščanje ljudi ključni korak pri zmanjšanju tveganja za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 in 
zapletov, povezanih s sladkorno boleznijo. Stigmatizacija in diskriminacija, ki sta pos-
ledica pomanjkljivega poznavanja in razumevanja sladkorne bolezni, sta veliki prepre-
ki pri učinkovitem preprečevanju razvoja bolezni in zdravljenju. Zato mora skupnost 
za sladkorno bolezen prevzeti aktivno vlogo in še naprej osveščati javnost o realnosti 
bolezni ter hkrati zagotavljati potrebno podporo.

Spodbudno je vedeti, da je slovenska vlada po več desetletjih in nenehnem prigovarja-
nju s strani združenj za sladkorno bolezen na lokalni, regionalni in nacionalni ravni 
sprejela svoj prvi Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni za obdobje 
2010–2020 s ciljem zmanjšati pojavnost sladkorne bolezni tipa 2 in z njo povezanih za-
pletov. Zelo smo ponosni na aktivno vlogo Zveze društev diabetikov Slovenije pri uvedbi 
te zakonodaje ter pri nenehnem izvajanju projektov neodvisno in v partnerstvu z na-
cionalnim programom. Na podlagi zavezanosti in zagnanosti ZDDS ter njenih 14.000 
predanih članov je danes zdravljenje sladkorne bolezni v Sloveniji brezplačno. Zdra-
vstveno zavarovanje v celoti krije inzulinske črpalke in senzorje za merjenje glukoze v 
krvi skupaj z drugimi medicinskimi pripomočki, ki so potrebni za zdravljenje sladkorne 
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bolezni, ter tudi celoten izobraževalni program. To je pozitivno vplivalo na zagotavlja-
nje zdravljenja sladkorne bolezni. Staršem in zdravstvenim delavcem iz celotne Slo-
venije je omogočen stalen dostop do telefonske linije za klic v sili, ki ponuja podporo 
in svetovanje v krizi ter pomaga blažiti stanje pri otrocih, pri katerih je bila pred ne-
davnim ugotovljena sladkorna bolezen tipa 1. Vzpostavljena je bila tudi centralizirana 
pomoč za osebe s sladkorno boleznijo tipa 1, na podlagi katere so zagotovljeni enaka 
zdravstvena oskrba, izobraževanje in podpora za vse otroke, najstnike in študente. V 
Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je bila ob tem ustanovljena specializirana 
ambulanta za nosečnostno sladkorno bolezen. 

Pandemija covida-19 je v Sloveniji na splošno povzročila malo težav pri obvladovanju 
bolezni za osebe s sladkorno boleznijo. Te težave so se pokazale v oteženem dostopu do 
svetovanja, v pomanjkanju usmerjanja s strani zdravstvenih delavcev ter v zaskrblje-
nosti zaradi pomanjkanja zdravil in zdravstvenih pripomočkov. 

Tudi dolgoročni izzivi ostajajo. Še vedno so na primer prisotne pomanjkljivosti pri zgo-
dnjem odkrivanju in diagnosticiranju sladkorne bolezni v Sloveniji. Približno 200.000 
ljudi živi s sladkorno boleznijo, vendar se 15–25 % teh svoje bolezni sploh ne zaveda, saj 
nikoli niso bili diagnosticirani. Zgodnje odkrivanje je ključnega pomena za takojšnje 
ukrepanje in preprečevanje zapletov, pri tem pa so lahko v veliko pomoč družinski člani 
in prijatelji. 

Izboljšati je mogoče tudi način pridobivanja podatkov o sladkorni bolezni. Čeprav obsta-
ja register, pa pomanjkanje standardov in interoperabilnosti med podatkovnimi zbirka-
mi preprečuje uporabo podatkov za učinkovit vpogled, izboljšanje zdravstvenih izidov ter 
ugotavljanje, kateri ukrepi najbolje delujejo v zdravstvenih sistemih in pri uvedbi politič-
nih ukrepov. 

Medtem ko je še vedno potrebnega več truda za boljše osveščanje, za preprečevanje 
razvoja sladkorne bolezni in njenih zapletov ter za zagotavljanje boljšega dostopa do 
informacij, izobraževanja in oskrbe, se pri Mednarodni zvezi za sladkorno bolezen v 
Evropi še naprej zavezujemo k zagotavljanju podpore ZDDS, tako da zagovarjamo nje-
no delo, podpiramo njene kampanje in projekte ter še tesneje sodelujemo z njo na vseh 
ravneh. 

Vljudno vabljeni na ogled 
poučne video vsebine:

Kako sladkorna bolezen prizadene oči? in 
Redni očesni pregledi so pomembni

 na spletni strani 
https//www.diabetes-zveza.si/izo-

brazevalne-vsebine-2/zapleti/.
Še več preberite v  

priročniku Vsaka vrstica šteje.

Diabetični makularni edem 
je resen zaplet sladkorne bolezni.¹

Datum priprave: maj 2021/ Koda materiala: SI-2021-OFT-066
Vir 1: Revija Sladkorna bolezen, st.110, 1.7.2015
Dostopno na: https://issuu.com/slodazdds/docs/sb110_screen. Zadnjič dostopano 20.05.2021

REDNI OČESNI PREGLEDI SO POMEMBNI

Novartis Pharma Services, Inc., podružnica v Sloveniji, 
Verovškova 57, 1000 Ljubljana4, telefon 01/ 300-75-50

KAKO SLADKORNA BOLEZEN PRIZADENE OČI?

VSAKA VRSTICA ŠTEJE!
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Vedno smo odlično sodelovali s svojimi partnerji pri Zvezi društev diabetikov Slovenije 
in se z njimi dobro dopolnjevali, vendar je pri tem ena oseba vedno izstopala. Svoj na-
govor želim zaključiti tako, da počastim Alojza Rudolfa, osebnega prijatelja in kolega, 
ki je žal podlegel covidu-19, za njegovo neutrudnost, trdo delo in dinamiko, ki nas še na–
prej navdihujejo ter nam dajejo moč, da se premikamo naprej in se borimo za milijone 
oseb s sladkorno boleznijo v Evropi in po svetu, da bodo te lahko uživale v čim kakovo-
stnejšem življenju. Alojzovo prijateljstvo, zvestoba, delovna etika ter predanost našim 
prizadevanjem in ljudem so lastnosti, ki jih potrebujemo vsi, da bi korenito spremenili 
dojemanje, preprečevanje in zdravljenje sladkorne bolezni v prihodnjih letih. 

Vljudno vabljeni na ogled 
poučne video vsebine:

Kako sladkorna bolezen prizadene oči? in 
Redni očesni pregledi so pomembni

 na spletni strani 
https//www.diabetes-zveza.si/izo-

brazevalne-vsebine-2/zapleti/.
Še več preberite v  

priročniku Vsaka vrstica šteje.

Diabetični makularni edem 
je resen zaplet sladkorne bolezni.¹

Datum priprave: maj 2021/ Koda materiala: SI-2021-OFT-066
Vir 1: Revija Sladkorna bolezen, st.110, 1.7.2015
Dostopno na: https://issuu.com/slodazdds/docs/sb110_screen. Zadnjič dostopano 20.05.2021

REDNI OČESNI PREGLEDI SO POMEMBNI

Novartis Pharma Services, Inc., podružnica v Sloveniji, 
Verovškova 57, 1000 Ljubljana4, telefon 01/ 300-75-50

KAKO SLADKORNA BOLEZEN PRIZADENE OČI?

VSAKA VRSTICA ŠTEJE!
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Pozdravne besede  
generalnega sponzorja
 
Jurij Stariha, direktor

V podjetju Novo Nordisk si že skoraj celo stoletje pri-
zadevamo omogočati osebam s sladkorno boleznijo 
živeti boljše in kakovostnejše življenje.
Že od samega začetka dojemamo razvoj inovativnih 
oblik zdravljenja kot naš temeljni prispevek družbi. 
Zaradi razsežnosti izzivov obvladovanja sladkorne bo-
lezni se hkrati zavedamo pomembnosti sodelovanja z 

drugimi. Le skupaj lahko dosežemo še kako nujne spremembe, tako na področju pravočas-
ne, ustrezne in prilagojene oskrbe kot na področju preventive, ozaveščanja in izobraževanja 
bolnikov ter splošne in strokovne javnosti. Ker želimo biti del rešitve, vlagamo trud ne le v 
razvoj inovativnih zdravil, ampak tudi v ozaveščanje in opolnomočenje oseb s sladkorno bo-
leznijo. Zveza društev diabetikov Slovenije s svojimi dejavnostmi povezuje skupnosti in po-
maga ustrezno določati izzive, s katerimi se srečujejo osebe s sladkorno boleznijo. Ponosni 
smo, da smo lahko del tako pomembnih projektov, kot sta tradicionalno šolsko Tekmovanje 
o sladkorni bolezni ter vse bolj prepoznana akcija #Darujemkilometre. 

Zvezi društev diabetikov Slovenije ob visokem jubileju želimo veliko uspeha pri njenih  
prizadevanjih za preprečevanje in obvladovanje sladkorne bolezni v Sloveniji, vsem čla-
nom pa iskreno čestitamo ob 65-letnici delovanja zveze.

O družbi Novo Nordisk 
Smo globalno farmacevtsko podjetje, ustanovljeno leta 1923, ki ima sedež v neposredni 
bližini Københavna na Danskem.
Naš namen je spodbujanje sprememb za premagovanje sladkorne bolezni in drugih res-
nih kroničnih bolezni, kot so debelost ter redke krvne in endokrine bolezni.
To nam uspeva s pionirskim znanstvenim delom, širjenjem dostopa do naših zdravil, pri-
zadevanji za preprečevanje nastanka in navsezadnje za ozdravitev bolezni, za katere raz-
vijamo zdravila.
Zaposlujemo več kot 45.000 ljudi v 80 pisarnah po vsem svetu in naše izdelke prodajamo 
v 169 državah.
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V letu 2021 obeležujemo 100-letnico enega največjih odkritij 20. stoletja na področju medicine: 
odkritje insulina. Danes je insulin še vedno nujno potreben za uspešno zdravljenje oseb, ki živijo 
s sladkorno boleznijo tipa 1. Zgornja ilustracija prikazuje korake v procesu proizvodnje insulina 
v podjetju Novo Nordisk.

Proizvodnja insulinov Novo Nordisk

Postopek se začne,
ko kvasu dodamo
gen, ki omogoča
proizvajanje insulina,
ter različna hranila,
ki sprožijo 
fermentacijo.

S fermentacijo se
kvasovke začnejo
razmnoževati in
proizvajati molekule
insulina. Nastalo
tekočo snov ločimo
in jo nato filtriramo
ter koncentriramo,
da pridobimo
insulin.

Prečiščenemu insulinu
odstranimo vodo, da
dobimo stabilno
homogeno snov
v prahu. Prašek,
ki ga zamrznemo,
lahko pri temperaturi
-20°C hranimo več let.

Steklene viale se
vstavijo v injekcijske
peresnike, ki jih
ustrezno označimo
in zapakiramo.

Insulinski peresniki
so zdaj pripravljeni
za distribucijo in
oskrbo bolnikov
po vsem svetu.

Začetek
fermentacije

V proizvodnih obratih
prašek raztopimo v
vodi in ji dodamo
pomožne snovi glede
na želene lastnosti
zdravila. Raztopino z
insulinom polnimo v
steklene viale, ki jih
dobro zatesnimo.

Oblikovanje zdravila
in polnjenje

Fermentacija
in ekstrakcija

Dehidracija
in shranjevanje

Insulini Novo Nordisk 
se proizvajajo s 
pomočjo navadnega 
pekovskega kvasa, 
ki mu dodamo gen 
za proizvajanje
insulina.

Modificirani
kvas

Sestavljanje
in pakiranje

Distribucija in
oskrba bolnikov

Pridobljeni insulin
modificiramo, da
dobimo končno
željeno strukturo
molekul, nato pa
snov očistimo.

Modifikacija
in čiščenje

Novo Nordisk d.o.o., Šmartinska cesta 140, Ljubljana,
T 01 810 8700, E info@novonordisk.si,
S www.novonordisk.si ali www.novonordisk.com.

SK21DI00009, junij 2021
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Nova strategija za uspešno obvladovanje  
sladkorne bolezni do leta 2030
Mag. Vesna Kerstin Petrič, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje

Sladkorna bolezen ostaja, kljub umirjanju 
trendov naraščanja števila oseb s sladkorno 
boleznijo v zadnjih letih, velik zdravstveni 
ter tudi širši socialni in ekonomski izziv. Us-
pešno obvladovanje sladkorne bolezni zah-
teva strateški pristop, ki vključuje vse ključ-
ne deležnike v zdravstvu, zagotavlja dobro 
dostopnost tako do preventivnih programov 
kot do najbolj sodobnih načinov zdravljenja 
in diagnostike ter hkrati omogoča partner-
stva v lokalnih okoljih za doseganje najbolj 
ranljivih skupin prebivalstva.

V Sloveniji smo se obvladovanja sladkorne 
bolezni na pobudo stroke in združenj oseb s 
sladkorno boleznijo že pred leti lotili na sis-
tematičen in dolgoročen način. Leta 2010 je 
nastal prvi strateški dokument, Nacionalni 
program za obvladovanje sladkorne bolezni 
(NPOSB 2010–2020), s ciljem, da se do leta 
2020 zmanjša pojavnosti sladkorne bolez-
ni tipa 2, omogoči čim zgodnejša diagnoza 
in zmanjšajo zapleti in umrljivost zaradi 
sladkorne bolezni. NPOSB 2010–2020 je 
omogočil bolj intenzivno povezovanje raz-
ličnih ravni zdravstvenega varstva ter boljše 
sodelovanje med posameznimi zdravstveni-
mi profili in različnimi specialnostmi. Velika 
pozornost je bila namenjena tudi opolnomo-
čenju oseb s sladkorno boleznijo in njihove-
mu aktivnemu vključevanje v zdravljenje.

Med vidnimi dosežki v tem obdobju lah-
ko izpostavimo tudi večjo dostopnost do 
edukacije, pripravo enotnih in redno obnov-
ljenih kliničnih smernic ter uvedbo diplo-
mirane medicinske sestre kot koordinatorke 
oskrbe v ambulantah družinske medicine. 
V obdobju izvajanja NPOSB 2010–2020 se 
je povečala dostopnost do modernih zdravil 
in medicinskih pripomočkov, izboljšala pa 
se je tudi razpoložljivost ključnih podatkov 
in informacij, ki so potrebne za spremlja-
nje obvladovanja sladkorne bolezni. K bolj 
ugodnim trendom pojavnosti sladkorne 
bolezni je zagotovo prispevalo postopno iz-
boljševanje prehranskih navad in promoci-
ja telesne dejavnosti med prebivalci Slove-
nije, ki sta sicer predmet druge strategije, a 
hkrati tudi rezultat prizadevanj vseh tistih, 
ki delajo na področju sladkorne bolezni in 
prispevajo k ozaveščenosti o pomenu zdra-
vega načina življenja. 

Koordinativna skupina, ki je usklajevala in 
spremljala aktivnosti NPOSB 2010–2020, 
je glede na trende kazalnikov, nova strokov-
na dognanja in rezultate zunanje evalva-
cije pripravila nove strateške usmeritve za 
obvladovanje sladkorne bolezni v Sloveniji 
do leta 2030. Na njihovi podlagi je Ministr-
stvo za zdravje oblikovalo predlog Držav-
nega programa za obvladovanje sladkorne 



15

bolezni (DPOSB 2020–2030), ki ga je Vlada 
Republike Slovenije sprejela 24. junija 2021. 
Tako bomo tudi v prihodnjem desetletju lah-
ko uspešno z dokazano učinkovitimi ukrepi 
prispevali k zmanjševanju bremena slad-
korne bolezni v sodelovanju vseh partnerjev, 
vključno s predstavniki organiziranih oseb s 
sladkorno boleznijo.

Krovni cilji nove strategije DPOSB 2020–
2030 ostajajo zmanjšanje pojavnosti slad-
korne bolezni s krepitvijo zdravja prebival-
stva s posebnim poudarkom na sladkorni 
bolezni; odložitev oz. preprečitev sladkorne 
bolezni tipa 2 pri osebah z velikim tvega-
njem, povečanje možnosti za zgodnje od-
krivanje sladkorne bolezni, zmanjšanje 
zapletov in umrljivosti zaradi sladkorne 
bolezni, s poudarkom na kakovosti življe-
nja oseb s sladkorno boleznijo in – kadar 
je to potrebno – njihovim vključevanjem v 
dolgotrajno oskrbo.

Trenutno se vsi v zdravstvu soočamo z izzi-
vi, ki jih je pred nas postavila kriza covid-19. 
Otežena ni samo dostopnost do zdravstvene 
oskrbe bolnikov na vseh ravneh, ampak so 
okrnjene tudi preventivne aktivnosti in mož-
nosti sodelovanja med nami. V marsičem je 
ta zdravstvena kriza vplivala na življenjske 
navade in prispevala k slabšim kazalnikom 
dejavnikov tveganja za kronične nenale-
zljive bolezni, tudi za sladkorno bolezen. 
Po drugi strani se bomo v naslednjem dese-
tletju soočali tudi z nadaljnjim staranjem 

populacije. Vse to bo treba upoštevati pri 
pripravi dveletnih izvedbenih načrtov ter pri 
načrtovanju kadrov in financiranja na po-
dročju sladkorne bolezni.  

Uspešnega doseganja ciljev DPOSB 2020–
2030 si ni mogoče predstavljati brez vklju-
čevanja oseb s sladkorno boleznijo. Prav na 
tem področju bo nujen razvoj inovativnih 
pristopov, ki bodo omogočali njihovo aktiv-
no vključevanje in sodelovanje tako na ravni 
posameznika kot preko zveze in društev. So-
delovanje in partnerstvo bo nasploh ključno 
za uspeh vseh načrtovanih aktivnosti tudi v 
prihodnjem desetletju. Oskrba oseb s slad-
korno boleznijo je namreč kompleksna, vse-
življenjska in namenjena velikemu številu 
posameznikov, zato zahteva dobro poveza-
nost vseh partnerjev tako v zdravstvenem 
sistemu kot zunaj njega. 

Zveza društev diabetikov Slovenije, vsa posa-
mezna društva po Sloveniji in druge nevla-
dne organizacije imate pri ozaveščanju o 
sladkorni bolezni, aktivnem vključevanju 
oseb s sladkorno boleznijo, še posebej tistih 
iz najbolj ranljivih skupin prebivalstva, in 
pri povezovanju predvsem v lokalnih okoljih 
zelo pomembno vlogo. Na ministrstvu smo 
prepričani, da bomo skupaj z vami in dru-
gimi partnerji v prihodnjem desetletju ena-
ko in bolj uspešni tudi pri izvajanju novega 
državnega programa in da bomo dosegli 
pomemben napredek na vseh področjih ob-
vladovanja sladkorne bolezni. 
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Sto let od odkritja inzulina
Zbrala in uredila Sergeja Širca

V letu 2021 mineva sto let od odkritja in-
zulina. V teh stotih letih se je na področju 
obvladovanja sladkorne bolezni zvrstilo še 
nekaj prelomnic, ki so najprej omogočile, 
nato pa vse bolj lajšale življenje z diabete-
som. Osebe s sladkorno boleznijo lahko da-
nes živijo povsem običajno in kakovostno 
življenje. Bolezen obvladujejo z vbrizgava-
njem inzulina, jemanjem tablet, pravilno 
prehrano in redno telesno aktivnostjo.

A ni bilo vedno tako. Sladkorna bolezen 
namreč človeštvo pesti že zelo dolgo in v tej 
luči se zdi sto let zelo kratka doba. 

Pred našim štetjem
Sladkorna bolezen je najbrž stara toliko 
kot človeštvo. Najstarejši opis sladkorne 
bolezni je v Ebersovem papirusu iz leta 
okoli 1550 pred našim štetjem, v njem je 
omenjeno tudi zdravljenje z dieto.

V stari Indiji so že v 5. stoletju pred našim 
štetjem poročali o primerih bolnikov, pri 
katerih poliurijo spremljata huda žeja in 
hujšanje, urin pa so v tistem času tudi oku-
šali v ustih in ga opisali kot sladkega ali 
medenega. Omenjajo pa tudi, da je to bole-
zen bogatih, ki uživajo velike količine riža, 
žitaric in sladic. 

Sladkorno bolezen so z besedo diabetes na 
prehodu iz drugega v prvo stoletje pred na-
šim štetjem opisali v stari Grčiji. Bolezen so 
opisali kot ne zelo pogosto, zanjo pa je zna-
čilno, da se meso in okončine raztapljajo in 
prehajajo v urin.

Življenje bolnikov so opisali kot kratko, bol-
nike naj bi pestila neznosna žeja, ledvice in 
mehur na drugi strani pa naj bi ne nehala 
proizvajati urina. Sladkorno bolezen so v 
tem času imenovali tudi vodenica nočne 
posode, urinska diareja ali dipsakos, t. i. 
huda žeja.

Zgodnji grški zdravniki so priporočali vad-
bo, če je mogoče, na konju. Menili so, da 
bi to zmanjšalo potrebo po čezmernem 

D  Ebersov papirus (okoli 1550 pr. n. št.), 
najstarejši opis sladkorne bolezni  
(foto: U.S. National Library of Medicine/
National Institutes of Health)
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uriniranju. Druge možnosti zdravljenja so 
vključevale čezmerno uživanje vina, za ka-
terega so menili, da pomaga nadomestiti 
izgubo tekočine.

Na žalost ti načini obvladovanja sladkor-
ne bolezni niso bili posebej učinkoviti. Za-
radi pomanjkanja ustreznega zdravljenja 
so ljudje s sladkorno boleznijo imeli hude 
zdravstvene težave.

Prvi angleški zapis o diabetesu v medicin-
skem besedilu je nastal okrog leta 1425.

17. stoletje
Do prvih resnih premikov pri razumeva-
nju sladkorne bolezni je prišlo šele dolgo 
za tem, v 17. stoletju, ko je Thomas Willis 
(1621–1675) opisal sladko naravo urina. 
Usedlino urina je poskusil z usti in zapisal, 
da je takšna, kot bi bila prepojena z medom 
in sladkorjem. 

18. stoletje
Zgodovinski viri opisujejo izrazito sladek 
urin bolnikov, vendar pa so razlog za to 
odkrili šele v 18. stoletju. 

Leta 1776 je Matthew Dobson potrdil, da 
je urin ljudi z diabetesom imel sladek okus, 
ker je vseboval preveč sladkorja. To je ugo-
tovil, ko je v urinu zaznal rjavo sladkorno 
snov. Opazil je, da je bila za nekatere lju-
di sladkorna bolezen usodna, pri drugih 
pa kronična bolezen. Tako je bila prvič 

ugotovljena jasna razlika med diabete-
som tipa 1 in tipa 2.

Takrat so tudi prvič povezali pojme slad-
korna bolezen, trebušna slinavka in krvni 
sladkor. Ugotovili so, da se najprej pojavi 
zvišana koncentracija glukoze v krvi. Slad-
korno bolezen so začeli razumevati kot po-
sledico iztirjene presnove glukoze, ne pa več 
kot posledico bolezni ledvic. V tem času se je 
bolezen začela imenovati diabetes mellitus.

To je bil zagotovo eden najpomembnej-
ših trenutkov v zgodovini razumevanja 
sladkorne bolezni, saj vzroka zanjo nato 
niso več iskali v ledvicah, ampak v drugih 
organih.

19. stoletje
Vzrok za nastanek sladkorne bolezni je 
postal znan šele v 19. stoletju, ko se je na-
kazala možnost, da igra trebušna slinav-
ka pomembno vlogo v razvoju sladkorne 
bolezni. Strukturo trebušne slinavke in 
njeno delovanje (proizvodnjo in izločanje 
tako prebavnih sokov kot tudi inzulina) je v 
svojem doktoratu leta 1869 prvi podrobno 
opisal Paul Langerhans (1849–1908).

Povezavo med trebušno slinavko in slad-
korno boleznijo sta leta 1898 s poskusom 
dokazala Oscar Minkowski in Joseph von 
Mering. Pri psih sta z odstranitvijo trebu-
šne slinavke povzročila sladkorno bole-
zen, nato pa sta žival ozdravila sladkorne 
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bolezni z vstavitvijo koščkov tkiva trebušne 
slinavke pod kožo.

20. stoletje
V začetku 20. stoletja je Edward Sharpey-
-Schafer, sicer oče endokrinologije, ugo-
tovil, da ima trebušna slinavka posebne 
predele oziroma otočke, ki proizvajajo hor-
mon. Ta hormon uravnava koncentracijo 
glukoze v krvi. Poimenoval ga je inzulin 
(kar izvira iz latinske besede »insula«, ki 
pomeni otok).

V času pred odkritjem inzulina je bila di-
eta (pravilna prehrana) edino zdravilo za 
zdravljenje sladkorne bolezni, ki je upoča-
snilo bolezen pri bolnikih s sladkorno bo-
leznijo tipa 2.

Bolniki s sladkorno boleznijo tipa 1, zlasti 
otroci in mladi, pa so bili zapisani zgod-
njemu in gotovemu umiranju, predvsem v 
diabetični ketoacidozi.

1921
Mlademu zdravniku Fredericku Bantingu 
(1891–1941) in študentu medicine Char-
lesu Bestu (1899–1978) je John Macleod 
(1876–1935), profesor fiziologije na Univer-
zi v Torontu, omogočil delo v laboratoriju 
in jima daroval nekaj poskusnih psov za 
raziskavo delovanja trebušne slinavke in 
pridobivanja inzulina. Poskusi so se začeli 
maja 1921. 

Ugotovila sta, da alkoholni izvleček tre-
bušne slinavke znižuje krvni sladkor. Pri 
psih sta z odstranitvijo trebušne slinavke 
povzročila klinično sliko sladkorne bolezni, 
nato pa sta jih ozdravila z vstavitvijo košč-
kov tkiva trebušne slinavke pod kožo.

B  John Macleod (foto: Wikipedija)

B   Frederick Banting in študent medicine 
Charles Best (levo) (foto: Wikipedija)
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Pri pridobivanju čistejšega preparata inzu-
lina jima je po nekaj mesecih začel poma-
gati biokemik James Collip (1892–1962). 
Inzulin so sprva pridobivali iz tkiva novo-
rojenih telet. Pri njih je namreč trebušna 
slinavka bistveno večja kot pri psih. 

Odkritje inzulina je pomenilo veliko upa-
nje za sladkorne bolnike. 

1922

23. januarja 1922 so Leonardu Thomp-
sonu vbrizgali drugo injekcijo bolj pre-
čiščenega živalskega inzulina, nato pa je 
deček prejemal dnevne odmerke inzulina. 
Rezultati so bili osupljivi. Koncentracija 
glukoze v krvi se je močno znižala, izloča-
nje glukoze z urinom pa močno zmanjša-
lo. Deček se je počutil bolje in postal bolj 
živahen otrok. Inzulin mu je dobesedno 
rešil življenje. 

B  James Collip (foto: Wikipedija)

D   Inzulin na začetku razvoja tega zdravila,  
ki je rešilo na milijone življenj  
(foto: SSPL/Getty Images) 

Leonard Thompson –  
deček, ki je prvi premagal sladkorno bolezen

Povzeto po članku dr. Howarda Markla,  
direktorja Centra za zgodovino medicine  

na Univerzi Michigan, ZDA

11. januarja 1922 je 14-letni kanadski de-
ček lebdel med življenjem in smrtjo. Ime mu 
je bilo Leonard Thompson in je trpel v zad-
njem stadiju bolezni, ki je bila takrat znana 
kot diabetes mellitus.

Za ljudi s sladkorno boleznijo je bila edina 
tedaj dostopna terapija dieta s stradanjem, 
zato je deček ob sprejemu v bolnišnico v To-
rontu tehtal samo slabih 30 kilogramov. Ved-
no znova je izgubljal zavest, saj ga je nepre-
stano odnašalo v diabetično komo.

Njegov oče si je tako obupno želel rešiti sina, 
da je zdravnikom dovolil Leonardu vbrizgati 
novoodkrito zdravilo, ki ga na človeku niso še 
nikoli preizkusili. Zdravniki so ga imenovali 
inzulin.
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Kanadski deček je postal obraz medicinske-
ga čudeža, ki je po stotih letih za ljudi s slad-
korno boleznijo postal samoumevna vsako-
dnevna rutina. Odkritje inzulina in njegova 
uporaba pri ljudeh s sladkorno boleznijo sta 
prišla na naslovnice po vsem svetu.

Leonard je po zaslugi inzulina živel še 13 
let – leta 1935 je 27 let star podlegel pljuč-
nici, verjetno zapletu sladkorne bolezni.

Najpomembnejše odkritje v medicinski 
znanosti 20. stoletja – odkritje inzulina, 
za katero je zaslužen odločen kirurg ob 
pomoči zgolj študenta medicine – še nap-
rej navdihuje legijo znanstvenikov v labo-
ratorijih 21. stoletja.

Vse pa se je začelo z izposojenim labora-
torijem, nekaj »poskusnimi zajčki« (ki so 
bili v resnici psi), enim obupanim bolni-
kom oziroma njegovim očetom ter navdi-
hujočim kirurgom z nadvse dobro idejo.

Vir: 
H. Markel, How a Boy Became the First to Beat 
Back Diabetes. PBS News Hour. Dostopno na: 
https://www.pbs.org/newshour/health/how-a-
-dying-boy-became-the-first-to-beat-diabetes

 
1923
Inzulin je odprl vrata seriji odkritij hormo-
nov in kupu novih čudežnih zdravil, ki ne-
prestano izboljšujejo in rešujejo življenja 
milijard ljudi po vsem svetu.

Frederick Banting, James Collip in Charles 
Best so prejeli ameriški patent za inzulin in 
za torontsko metodo izolacije, Banting in 
Macleod pa sta za odkritje inzulina pre-
jela Nobelovo nagrado. Frederick Banting 
je postal in še naprej ostaja najmlajši pre-
jemnik Nobelove nagrade za fiziologijo ali 
medicino: star je bil 32 let.

Pripravljanje inzulina je kmalu zatem 
prevzela farmacevtska industrija – upo-
rabljali so pripravke inzulina iz izvlečkov 
trebušnih slinavk goveda in svinj ter ovc, ki 
pa so bili pogosto nepredvidljivi in so imeli 
številne stranske učinke.

Leta 1923 je podjetje Eli Lilly v Indiana-
polisu že proizvajalo na videz neomejene 

B  Januarja 1922 so kanadskemu dečku 
Leonardu, ki mu je grozila smrt zaradi 
sladkorne bolezni, vbrizgali inzulin 
(foto: Wikipedija)
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količine inzulina. Ta je postal uspešnica ve-
likanskih razsežnosti, ki je pred prezgodnjo 
smrtjo samo v prvem letu rešila desettiso-
če diabetikov, v naslednjih stotih letih pa 
milijone.

Slovenija 1932

Pravilen način prehrane je bil najpo-
membnejša oblika zdravljenja sladkorne 
bolezni. To je opisal tudi slovenski diabeto-
log prof. Ljudevit Merčun v svojem članku 
Moderno zdravljenje sladkorne bolezni 
v Zdravstvenem vestniku.

1936
H. Ch. Hagedorn je z dodatkom protamina 
podaljšal učinek inzulina in tako dobil prvi 
depo inzulin, ki je bil v uporabi zelo dolgo. 

Slovenija 1939
V Sloveniji smo inzulin prvič dobili leta 
1939. Proizvajalec protamin cinka in kas-
neje kristalnega inzulina je bila tovarna 
Pliva v Zagrebu. 

1946
Razvit je bil nevtralni inzulin s podaljša-
nim delovanjem. Učinkovanje inzulina je 
bilo podaljšano s kristalizacijo.

1952
Na trg je prišel inzulin z dolgo delujočo 
suspenzijo inzulina in cinka.

Slovenija 1956
Leta 1956 je nestor slovenske pediatrične 
diabetologije, prof. dr. Lev (Leo) Matajc, 
na Pediatrični kliniki v Ljubljani začel z 

B Prof. dr. Ljudevit Merčun

B  Hans Christian Hagedorn  
(foto: Wikipedija)
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zdravljenjem prve deklice Mirice. Od tak-
rat se je na Pediatrični kliniki, na Klinič-
nem oddelku za endokrinologijo, diabetes 
in bolezni presnove, zdravilo več kot 1800 
otrok in mladostnikov.

1960 
Od leta 1960 jasno razločujemo med dve-
ma vrstama sladkorne bolezni, tipom 1 in 
2. Raziskave so se v tem času osredotočale 
na iskanje razlik v zdravljenju obeh tipov, 
kar je prispevalo k razvoju zdravil za slad-
korno bolezen tipa 2.

Sladkorni bolniki so v tem obdobju uporab-
ljali steklene brizgalke za večkratno upora-
bo in tope igle, ki so se zaradi dolgotrajne 
rabe pogosto lomile. Kljub zdravljenju so 
imeli velika nihanja vrednosti sladkorja. 
Povprečne vrednosti krvnega sladkorja so 
pogosto presegale 20,0 mmol/l, pogoste so 
bile ketoacidoze.

1964
Prva inzulinska črpalka, ki je bila za noše-
nje precej okorna (v velikosti nahrbtnika), 
se je pojavila leta 1964.

1970
Iz kapilarne krvi so izdelali prve merilnike 
sladkorja in odkrili glikirani hemoglobin 
(HbA1c), kar je pripeljalo do napredka v vo-
denju sladkorne bolezni.

1973
Izdelali so nov monokomponentni inzulin 
(ki je bil čistejši od prejšnjih). Pri nas je bil 
na voljo leta 1982.B  Brizgalke in igle iz zasebne zbirke Cirila 

Dolinška (foto: Miran Juršič)

B  Prva inzulinska črpalka  
(vir: https://worlddiabetestour.org/)
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Steklene brizgalke so zamenjale brizgalke 
za enkratno uporabo, ki so omogočile na-
tančnejše odmerjanje inzulina.

1981
Leta 1981 se je začela proizvodnja inzuli-
nov, najprej svinjskih inzulinov, kasneje 
pa z genskim inženiringom s pomočjo kva-
sovk. Te inzuline smo pri nas začeli upo-
rabljati po letu 1985.

Slovenija 1983
Na voljo je bila prva mini inzulinska črpal-
ka za osebno rabo v Sloveniji.

1985
Na trg je prišel prvi injekcijski sistem v ob-
liki nalivnega peresa za samovbrizgava-
nje inzulina z zamenljivimi inzulinskimi 
vložki. Novi način je bil bolj natančen in 
tudi diskretnejši. Ta način je omogočil nov 
način zdravljenja z inzulinom, imenovan 
IKIT (intenzivirana kontinuirana inzulin-
ska terapija).

Slovenija 1987
Prvo inzulinsko črpalko je sladkorni bolnik 
pri nas dobil leta 1987.

1989
Na trg je prišel prvi prednapolnjeni inzu-
linski peresnik na svetu. 

Nastale so mešanice dolgega in kratkega 
inzulina, ki jih uporabljamo še danes.

1999
Razviti so bili prvi sodobni hitro delujoči 
inzulinski analogi, ki bolje posnemajo nor-
malni odziv inzulina na spremembe v kon-
centraciji glukoze v krvi.

2000
Prvi profesionalni sistem za kontinuirano 
merjenje sladkorja v krvi (CGM).

2001
Nastal je posebej prilagojen sistem za da-
janje inzulina za uporabnike s slabim vi-
dom in slabšo ročno spretnostjo.

Slovenija 2004
V Sloveniji se je po letu 2004 začelo pogo-
stejše zdravljenje sladkorne bolezni tipa 1 z 
inzulinsko črpalko, ki trajno dovaja kratki 
inzulin.

2005/2006
Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 
so se začela uporabljati nova zdravila, ki 

B  Razvoj sistemov za samovbrizgavanje 
inzulina (levo 1925, desno 1985)  
(foto: Novo Nordisk)
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delujejo na inkretinski sistem (DPP4 zavi-
ralci v obliki tablet in GLP1 agonisti v obli-
ki podkožnih injekcij).

2010
Nova generacija inzulinskih analogov je 
ponudila večjo fleksibilnost in zmanjša-
la breme spremljanja sladkorne bolezni. 
Dolga doba delovanja inzulina zmanjša 
število injekcij in zmanjša možnosti za na-
stanek hipoglikemije. 

Za otroke je bil na voljo nov inzulinski pe-
resnik z vgrajeno pomnilniško funkcijo, z 
njim se lahko poveča odmerek inzulina na 
pol enote natančno.

2012/2013
Na trg je prišel nov bazalni inzulinski ana-
log z odmerjanjem enkrat dnevno; njegova 
značilnost je dolg, predvidljiv in stabilen 
profil delovanja. Začeli so se uporabljati 
SGLT2 inhibitorji, ki preko izločanja gluko-
ze z urinom uravnavajo krvni sladkor. 

2014
Na trg prodrejo agonisti receptorjev GLP-1, 
ki se aplicirajo enkrat tedensko. Zdravila 
povečajo izločanje inzulina, upočasnijo 
prebavni trakt in pomagajo pri izgubi teže. 

Bolnikom so na voljo tudi sodobne inzu-
linske črpalke, zaprta zanka (inzulinska 
črpalka, ki je povezana s senzorskim siste-
mom) in moderni senzorji za spremljanje 

krvnega sladkorja v podkožju ter elektron-
ski peni s spominom. 

Jutri
Prihodnje inovacije bodo osebam s slad-
korno boleznijo omogočile še celovitejši 
pristop k obvladovanju sladkorne bolezni, 
posameznikom pa kakovostno življenje. 
Med njimi velja izpostaviti tedensko inzu-
linsko terapijo, inzulin, občutljiv na glu-
kozo, kardioprotektivni inzulin in oralna 
zdravljenja naslednje generacije.

Napredek v stotih letih od odkritja inzulina 
je življenjsko dobo oseb s sladkorno bolez-
nijo z majhne možnosti preživetja podalj-
šal na običajno pričakovano življenjsko 
dobo zdravih posameznikov. 
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Ljudevit Merčun – prvi slovenski diabetolog
Vili Grdič, Društvo diabetikov Tržič

Izjemno strokovno znanje na področju me-
dicine, številne raziskave, zavzemanje za pa-
ciente in velika želja po predajanju znanja 
naslednjim generacijam so vodili prof. dr. 
Ljudevita Merčuna k pionirskemu delu na 
področju interne medicine. Zaradi podrob-
nih raziskav o sladkorni bolezni ga upravi-
čeno imenujemo prvi slovenski diabetolog.

Rodil se je 18. avgusta 1900 v Mengšu. 
Očetovo službeno mesto je družino odved-
lo na Štajersko, zato je klasično gimnazi-
jo končal leta 1919 v Mariboru. Šolanje je 

nadaljeval na takrat nepopolni medicinski 
fakulteti v Ljubljani, pozneje tudi na du-
najski medicinski fakulteti. 

Po končanem študiju se je v Mariboru kot 
pripravnik zaposlil na internem oddelku 
splošne bolnice, zaradi želje po več znanja 
pa ga je pot vodila tudi na ljubljansko inter-
no kliniko. Tam se je poglobil v proučevanje 
dietetike, presnove in sladkorne bolezni. 

Bil je prvi slovenski zdravnik, ki je pouda-
ril pomen hrane pri sladkorni bolezni in 
izpostavil, da lahko sladkorni bolniki pri 
spopadanju z boleznijo veliko pripomorejo 
tudi sami. O diabetesu in nasploh o medi-
cini je napisal številne priročnike in tudi 
prvi slovenski učbenik interne medicine. 

Po drugi svetovni vojni je leta 1945 usta-
novil diabetološko ambulanto, ki je bila 
namenjena kontroli odpuščenih bolnikov, 
pozneje pa je prerastla v diabetološki di-
spanzer in je postopno prevzela kontrolo 
vseh sladkornih bolnikov. Istega leta je bila 
ustanovljena Medicinska fakulteta v Lju-
bljani in dr. Merčun postal izredni profesor 
za interno medicino. 

Umrl je 20. junija 1954, ko se je s hčerjo Nino 
in kolegom zdravnikom odpravil na Storžič 
in ga je na poti na vrh zadela srčna kap.

B  Prof. dr. Ljudevit Merčun 
18. 8. 1900 – 20. 6. 1954
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Zaradi pomembnega dela na področju 
sladkorne bolezni tržiški diabetiki ohra-
njamo spomin nanj. Od 2002 vsako leto or-
ganiziramo Merčunov dan, ki ga sestavlja 
več aktivnosti: Merčunov pohod do spo-
minske plošče na Storžiču, kjer je dr. Mer-
čun umrl, pohod po eni izmed vasi v Tržiču 
in druge podobne dejavnosti. Na obletnico 
smrti pa imamo po pohodih še proslavo. 
Leto pozneje smo pričeli z izvajanjem ku-
harskih delavnic Zdrava kuhinja, ki smo 
jih izvajali 15 let. Pripravljal in vodil jih je 
klinični dietetik Jože Lavrinec.

V društvu poudarjamo modrost dr. Mer-
čuna o tem, da lahko sladkorni bolnik k 
dobremu življenju z diabetesom veliko pri-
pomore tudi sam, in to največ s hrano. Zato 
smo izdali šest kuharskih priročnikov in 
dve brošuri o dr. Merčunu.

Prav je, da obujamo spomin na diabetologa, 
ki je močno pripomogel k razvoju zdravlje-
nja sladkorne bolezni in življenja z njo.

B  Društvo diabetikov Tržič od leta 2002 
vsako leto organizira Merčunov dan, 
ko se odpravijo na pohod do  
spominske plošče na Storžiču.  
(Foto: arhiv DD Tržič)

B  Spominska plošča na Storžiču, kjer je 
umrl dr. Merčun. (Foto: arhiv DD Tržič)



28

Zveza društev diabetikov Slovenije od leta 1956 do danes
Pripravili: Špelca Rudolf in Sergeja Širca, foto: arhiv ZDDS

Formalnosti za ustanovitev slovenskega 
društva diabetikov so se začele februar-
ja 1956 na sestanku v tedanji diabetični 
menzi v lokalu ob hotelu Slon. Dejansko 
pa je ideja nastala v glavi prof. dr. Ljude-
vita Merčuna že veliko prej. Prvi slovenski 
diabetolog je že po letu 1930 razmišljal 
o ustanovitvi posebne organizacije, ki bi 
podpirala ljudi s sladkorno boleznijo. Pre-
zgodnja smrt v juniju 1954 mu je to prepre-
čila, a misel na ustanovitev društva je med 
diabetiki ostala živa. 

Za dejansko ustanovitev Društva diabetikov 
Slovenije je imel največ zaslug prof. dr. Sta-
nislav Mahkota, zelo obsežne priprave pa so 
izpeljali Milan Likovič, prof. Bogo Pregelj, 
Jakob Rupar in Silvo Wedam ob podpori dr. 
Mahkote in medicinske sestre Zorke Pevec. 
Ustanovitveni občni zbor Društva diabe-
tikov Slovenije je potekal 21. oktobra 1956, 
predsednik društva je postal Bogo Pregelj, ki 
je društvo vodil do leta 1960.

1956–1964
Društvo si je v prvih letih delovanja pri-
zadevalo predvsem za premagovanje spe-
cifičnih zdravstvenih in ekonomskih pro-
blemov diabetikov, za diabetično menzo 
v Ljubljani in za organizacijo rednih stro-
kovnih predavanj za diabetike.

Društvo je bilo obenem podružnica za lju-
bljanske diabetike, poleg tega sta delovali 
še podružnici v Mariboru in Celju.

Kljub skromnim finančnim sredstvom je 
pri zdravstvenem izobraževanju, organi-
zaciji kolonij, socialni pomoči (diabetiki 
so dobivali dodatek zaradi dražje prehra-
ne) ter pri zagotavljanju zdravstvenega 
varstva diabetikov dosegalo zelo dobre re-
zultate. Društvo je zelo dobro sodelovalo z 
Društvom diabetikov Hrvaške.

Avgusta 1956 se je 33 diabetikov iz vse Slo-
venije udeležilo prve zdravstvene kolonije 
na Vranskem. Zanje so skrbeli tri medicin-
ske sestre (tudi Zorka Pevec, ki je naslednje 
leto na Debelem rtiču začela vsakoletno 
počitniško kolonijo za otroke s sladkorno 
boleznijo), kuharica dietne prehrane in 
zdravniki diabetologi.

Po letu 1960 je sledilo obdobje skromnejše 
aktivnosti. Leta 1964 pa je Društvo diabe-
tikov Slovenije zaradi različnih vzrokov 
– predvsem finančnih, organizacijskih in 
kadrovskih – za nekaj let prenehalo delova-
ti. To je zelo poslabšalo položaj slovenskih 
bolnikov s sladkorno boleznijo. Tečaji o pre-
hrani za sladkorne bolnike pa so potekali še 
naprej, in sicer ob sodelovanju zdravnikov 
diabetološkega oddelka interne klinike.
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1965–1974
Idejo dr. Merčuna o delovanju društva, ki 
podpira ljudi s sladkorno boleznijo, je oži-
vil njegov učenec prim. dr. Srečko Košuta, 
ki je diabetike začel prepričevati o potreb-
ni obnovitvi delovanja društva. Njegova 
prizadevanja so obrodila sadove leta 1965, 
najprej v Ljubljani, naslednje leto v celotni 
ljubljanski regiji, leta 1970 pa so obnovili 
delovanje društva diabetikov po vsej Slo-
veniji. Za predsednika Društva diabetikov 
Slovenije je bil izvoljen Franc Koželj, ki je 
bil predsednik do leta 1979.

Društvo diabeti-
kov Slovenije je 
bilo v tem obdobju 
kljub velikim fi-
nančnim težavam 
in večkratnim 
organizacijskim 
in kadrovskim 
spremembam zelo 
uspešno. Veliko 

pozornosti so namenjali izobraževanju 
diabetikov (predvsem izdajanju knjig in 
organizaciji tečajev), aktivno pa so sode-
lovali tudi pri oblikovanju zdravstvene 
zakonodaje. V Sloveniji je bilo namreč do 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja zdra-
vstveno zavarovanje ločeno na delavsko 
in kmečko. Delavska zakonodaja je za svo-
je zavarovance zagotavljala brezplačno 
zdravstveno varstvo, kmečki zavarovanci 
pa so morali številne oblike zdravljenja 

plačati sami. To se je spremenilo leta 1969, 
predvsem po zaslugi diabetologov (v Slo-
veniji predvsem prim. dr. Srečka Košute), 
ki so oblast opozorili na breme sladkorne 
bolezni in pravico sladkornih bolnikov do 
brezplačne diagnostike in zdravljenja.

Društvo diabetikov Slovenije je v tem ob-
dobju organiziralo konferenco o dietni pre-
hrani bolnikov. Takrat je bilo v Sloveniji že 
sedem društev diabetikov.

1974–1984
Društvo diabetikov Slovenije se je leta 1974 
v skladu z novim zakonom preimenovalo v 
Zvezo društev diabetikov Slovenije, dote-
danje podružnice pa so postale samostojna 
društva. Leta 1978 jih je bilo že 14.

Društva so organizirala različna preda-
vanja, predvsem o pravilni prehrani in za-
pletih sladkorne bolezni ter novih načinih 
zdravljenja, pa tudi izlete, rekreativna sre-
čanja in okrevanja v zdraviliščih.

Leta 1979 je vode-
nje zveze prevzel 
Štefan Temlin, ki 
je bil predsednik 
vse do leta 1996.

Žal ni znano, kdaj 
je Zveza društev 
diabetikov Slove-
nije (ZDDS) začela 

Franc Koželj

Štefan Temlin
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s podeljevanjem naziva častni član, saj v 
letih 1980–1990 ni evidence častnih članov 
niso bile vodene. Prva dva prejemnika ča-
stnih nazivov, ki sta bila zabeležena, sta bila 
Stanislav Mahkota in Srečko Košuta. Pode-
ljevanje teh nazivov se je nato nadaljevalo 
veliko pozneje.

1985–1995
Leta 1985 se je Zveza društev diabetikov 
Slovenije preimenovala v Zvezo društev 
Slovenije za boj proti sladkorni bolezni.

Aprila 1985 je začelo izhajati glasilo Slad-
korna bolezen v nakladi 5000 izvodov. Prvi 
urednik glasila je bil Miha Koselj. Njegovo 
delo je leta 1989 prevzel Lojze Cepuš in ga 
opravljal do leta 1999. Cveto Pavlin je bil 
urednik do leta 2009, nasledila ga je Živa 
Janež Višnar, leta 2019 pa je urednikovanje 
prevzela Sergeja Širca.

Od leta 1987 je zveza vsako leto izvedla ak-
cijo mesec boja proti sladkorni bolezni v 
Sloveniji. Ves čas si je prizadevala za reše-
vanje zdravstvenih in socialnih težav ljudi 

s sladkorno boleznijo, opravila je anketo o 
prehrani sladkornih bolnikov in spremlja-
la založenost lekarn z zdravili za sladkorne 
bolnike. 

Število društev je narastlo na 24.

Leto 1990 je bil za ljudi s sladkorno bolezni-
jo po vsem svetu mejnik, saj so pod okriljem 
Svetovne zdravstvene organizacije in Med-
narodne federacije za diabetes predstavniki 
držav, združenj sladkornih bolnikov in di-
abetologi soglasno sprejeli saintvincentsko 
deklaracijo. Ta je poudarila sladkorno bole-
zen kot velik in rastoč svetovni problem ter 
sprejela priporočila tako za zdravljenje kot 
tudi za preprečevanje sladkorne bolezni.

Zveza društev Slovenije za boj proti sladkor-
ni bolezni je leta 1992 postala pridružena 
članica Mednarodne zveze za sladkorno bo-
lezen (IDF). Začelo se je novo obdobje med-
narodnega udejstvovanja zveze diabetikov 
in vključevanja v evropske in svetovne di-
abetične organizacije. Naša zveza je postala 
polnopravna članica IDF in njene evropske 

 Stanislav Mahkota Miha KoseljSrečko Košuta Cveto Pavlin



31

regije (kjer sodeluje na vseh njenih forumih 
po svetu) v novembru 1994, ko se je skupščine 
IDF v Kobeju na Japonskem udeležila sloven-
ska delegacija v sestavi Jože Snoj, dr. Marko 
Medvešček in dr. Miro Čokolič. Zveza si je z 
rednim sodelovanjem v IDF in IDF/Evropa 
zagotovila razpoznavno mesto v mednaro-
dnih organizacijah sladkornih bolnikov. 

1996–2005
Junija 1996 je bil sprejet nov statut zveze, 
novi predsednik pa je postal Jože Snoj (ki 
je to ostal do leta 2000). Statut je ponov-
no spremenil ime zveze, ki je postala Zveza 
društev diabetikov Slovenije, kar se je obdr-
žalo do danes.

Leta 1996 je zveza prejela častni znak svo-
bode Republike Slovenije za prizadevno 
človekoljubno delo, pomembno za sladkor-
ne bolnike.

Istega leta je bil v skladu s priporočilom 
IDF tudi v Sloveniji razglašen svetovni 
dan boja proti sladkorni bolezni – 14. no-
vember. Ob tem dnevu je zveza skupaj z 

Društvom diabetikov Ljubljana organizi-
rala prvo proslavo v Ljubljani, nato pa so 
vsako leto sledile proslave po različnih kra-
jih Slovenije.

V tem času je Zveza društev diabetikov 
Slovenije že redno sodelovala z vsemi usta-
novami v Sloveniji, ki so zagotavljale zdra-
vstveno varstvo in preventivo, ter jih redno 
opozarjala na številne težave sladkornih 
bolnikov – predvsem na to, da je sladkorna 
bolezen v Sloveniji zdravstveni, nacionalni 
in predvsem socialni problem.

V tem času se je število društev povečalo na 
38, članov pa je bilo že 17.000.

V tem obdobju si je zveza zagotovila stalen 
vir financiranja pri Loteriji Slovenije, Fun-
daciji za financiranje invalidskih in huma-
nitarnih organizacij Slovenije (FIHO) in 
sponzorjih.

To je bilo tudi obdobje, ko je zveza začela s 
številnimi novimi aktivnostmi. 

Živa Janež Višnar Sergeja Širca Jože Snoj novembra 1994 na Japonskem
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Z organizacijo športno-rekreativnih sre-
čanj sladkornih bolnikov so začeli sep-
tembra 1996 v Domžalah. Do leta 2021 se 

jih je zvrstilo 24. Leta 2020 je srečanje, ki 
naj bi bilo v Kočevju, zaradi epidemije covi-
da-19 odpadlo.

Športno-rekreativna srečanja oseb s sladkorno boleznijo

Društvo diabetikov Kje Kdaj Udeležencev

1. Domžale športni park Domžale sobota, 21. september 1996  500

2. Mežiške doline Ivarčko jezero sobota, 7. junij 1997  700

3. Novo mesto Otočec sobota, 6. junij 1998 1100

4. Lendava Lendava sobota, 5. junij 1999  700

5. Posavje – Brežice Terme Čatež sobota, 27. maj 2000 1200

6. Nova Gorica športni park Šempeter sobota, 26. maj 2001 1500

7. Postojna športni park Postojna sobota, 25. maj 2002 1200

8. Hrastnik športni park Hrastnik sobota, 31. maj 2003 1200

9. Ptuj športni park Ptuj sobota, 29. maj 2004 1200

10. Velenje Velenjsko jezero sobota, 28. maj 2005 1500

11. Gornja Radgona Radgonski sejem sobota, 27. maj 2006 1500

12. Kranj Kranj (vojašnica) sobota, 26. maj 2007 1400

13. Slovenj Gradec športna dvorana Slovenj Gradec sobota, 31. maj 2008 1800

14. Koper športna hala Bonifika Koper sobota, 13. junij 2009 1640

15. Celje Rogla sobota, 29. maj 2010 1650

16. Murska Sobota Letališče Rakičan sobota, 28. maj 2011 1600

17. Mežiške doline Ravne na Koroškem sobota, 26. maj 2012 1400

18. Maribor Dvorana Tabor sobota, 25. maj 2013 1100

19. Velenje Topolšica sobota, 31. maj 2014 1200

20. Kočevje športni park Kočevje sobota, 30. maj 2015 1110

21. Škofja Loka športna dvorana Poden sobota, 28. maj 2016 1035

22. Celje Terme Olimje sobota, 27. maj 2017  870

23. Novo mesto na jasi v Dolenjskih Toplicah sobota, 26. maj 2018  939

24. Koper športna hala Bonifika Koper sobota, 25. maj 2019  979

25. Kočevje odpadlo zaradi epidemije covida-19 2000
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Zveza društev diabetikov Slovenije je leta 
1996 za boljše sprotno obveščanje vodstev 
društev diabetikov o njenem delovanju za-
čela izdajati Novice za društva diabetikov. 
Prve novice so bile izdane 2. oktobra 1996, 
pripravljala pa sta jih takratni predsednik 
ZDDS Jože Snoj in podpredsednica Vlasta 
Gjura Kaloper. Od novembra 1999 (od šte-
vilke 12 naprej) jih pripravlja sekretarka 
zveze Špelca Rudolf. Z društvi tako lažje 
usklajujemo skupno delo in sodelovanje pri 
projektih, kot so oddaja seznamov za poši-
ljanje glasila Sladkorna bolezen, priprava 
in oddaja prispevkov za objavo v glasilu, 
priprava seznama za izdajo članskih iz-
kaznic, pomoč društvom z idejami pri iz-
vedbi predavanj in iskanju predavateljev 
ter obveščanje o poteku akcij zveze in dru-
gih organizatorjev. Na ta način tudi svetu-
jemo pri pripravi poročil in vlog za FIHO 
ter drugih obvestil in navodil. (Vsako leto 
društva petkrat prejmejo Novice po elek-
tronski pošti na dogovorjene e-naslove.)

Zveza društev di-
abetikov Slovenije 
se je v letu 1996 tudi 
profesionalizira-
la, saj je zaposlila 
prvo tajnico, ki jo je 
kasneje (konec leta 
1998) zamenjala 
poslovna sekretar-
ka Špelca Rudolf. Ta je srce, ki poganja de-
lovanje zveze, še danes.

Od leta 1998 do vključno leta 2016 je Zveza 
društev diabetikov Slovenije aktivno so-
delovala na Festivalu za tretje življenjsko 
obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani, 
katerega namen je izboljšanje kvalitete 
življenja in preprečevanje negativnih poja-
vov. Predstavili so se z razstavnim prosto-
rom in izvajali meritve krvnega sladkorja.

Leta 1999 se je začelo sodelovanje z radioa-
materskimi klubi, ki še vedno poteka. Zveza 
aktivno sodeluje z Vitomirjem Kregarjem, 
ki vsako leto pripravi svetovno tekmovanje 
radioamaterjev v zvezi s svetovnim dnevom 
sladkorne bolezni. Vsem, ki so vzpostavili 
stik, je izdana QSL kartica.

Leta 2000 je vodenje zveze prevzela Vlasta 
Gjura Kaloper (do leta 2004), ki je bila tudi 
pobudnica postavitve spletne strani.

Spletno stran je zveza postavila leta 2001, 
prvi urednik je postal Jože Snoj, tehnični 

24. Športno-rekreativno srečanje oseb s 
sladkorno boleznijo, ki ga je maja 2019 
v Kopru pripravilo Društvo diabetikov 
Koper. (Foto: Tomaž Primožič)

Špelca Rudolf
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urednik pa Pero Mirkovič. Leta 2002 je pos-
tal tehnični urednik Bojan Petek, ki jo ure-
ja še sedaj. Urednikovanje je Jože Snoj leta 
2004 predal mlademu Blažu Kobalu, ki je 
to funkcijo opravljal do leta 2012. Nato je 
urejanje za pet let prevzela Špelca Rudolf.

S spletno stranjo je Zveza društev diabe-
tikov Slovenije stopila v korak s časom in 
na sodoben način ljudem približala infor-
macije o sladkorni bolezni. Na spletnem 
mestu https://www.diabetes-zveza.si/ da-
nes čedalje bolje skrbi za medsebojno ob-
veščanje in izobraževanje ljudi s sladkorno 
boleznijo. 

Vlasta Gjura Kaloper je dala tudi zamisel 
za tekmovanje dijakov in učencev iz zna-
nja o sladkorni bolezni, ki se je začelo leta 
1999. Naslednjega leta pa so pripravili prvi 
seminar za učitelje mentorje.

Leta 2001 je bila odkrita spominska plo-
šča na rojstni hiši dr. Ljudevita Merčuna, 
od tedaj pa vsako leto njemu v spomin 

Društvo diabetikov 
Tržič v sodelovanju 
z zvezo organizira 
pohod na Storžič in 
v okolico Tržiča. Ob 
okroglih obletni-
cah rojstva in smrti 
dr. Merčuna vedno 
poteka tudi kratka 
slovesnost. Pohod je 

odpadel samo leta 2020 (zaradi epidemije).

Leta 2004 je bil za predsednika Zveze dru-
štev diabetikov Slovenije izvoljen Janko 
Kušar, za podpredsednike pa Vlasta Gjura 
Kaloper, Judita Erjavec in Alojz Rudolf. Ta-
koj so se lotili organizacije generalne skup-
ščine IDF/Evropa, ki je oktobra 2004 pote-
kala na Otočcu. Po prizorišču konference 
so poimenovali tam sprejeto Otoško dekla-
racijo, ki je evropske voditelje pozvala, naj 
sladkorno bolezen nemudoma postavijo na 
prvo mesto v zdravstvenem načrtu Evrop-
ske unije. Deklaracija med drugim pravi: 
»Evropska unija mora prevzeti vodilno vlo-
go pri oblikovanju politike in dejavnosti za 
spodbujanje držav članic v skrbi za ustre-
zno preprečevanje, diagnostiko in nadzor 
diabetesa.«

Pred posveti predsednikov, ki so se začeli po 
letu 2004, so se društva dobivala na ses-
tankih republiškega odbora, v letu 2004 pa 
so se začeli posveti predsednikov društev z 
izvršnim odborom zveze, ki se organizirajo 

Vlasta Gjura 
Kaloper

Blaž Kobal Janko Kušar
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še danes enkrat ali dvakrat letno, enodnev-
ni ali dvodnevni, odvisno od potreb.

Leta 2004 je Zveza društev diabetikov Slo-
venije organizirala okroglo mizo s povab-
ljenimi gosti na temo Nacionalni program 
za področje diabetesa.

Leta 2005 pa je ponovno opozorila, da 
mora Slovenija sprejeti nacionalni pro-
gram za sladkorno bolezen.

2006–2015
Leta 2006 je Zveza društev diabetikov Slo-
venije dobila pomembno bitko v uveljavlja-
nju zakonodaje za ustrezno zdravstveno 
oskrbo ljudi s sladkorno boleznijo.

Februarja 2006 pa so se razveselili prido-
bitve novih prostorov na Kamniški ulici v 
Ljubljani, kjer zveza deluje še danes.

Od leta 2007 zveza vsako leto poskrbi, da 
se tudi Slovenija vključi v mednarodno 

akcijo osvetljevanja pomembnejših objek-
tov z modro barvo, ki je po vsem svetu raz-
poznavni znak svetovnega dne sladkorne 
bolezni. Najprej sta bila osvetljena Lju-
bljanski in Velenjski grad, nato se je število 
osvetljenih objektov vsako leto povečevalo. 
Leta 2020 je bilo v Sloveniji osvetljenih že 
81 stavb, spomenikov, mostov, vodnjakov, 
ulic in trgov po vsej državi.

V letu 2008 je bilo podeljen naziv častne-
ga člana predsedniku Jožetu Snoju in pod-
predsednici Vlasti Gjura Kaloper.

Podpredsednik Zveze društev diabetikov 
Slovenije Alojz Rudolf je leta 2008 pos-
tal pridruženi član izvršnega odbora IDF/
Evropa, naslednje leto pa je bil v ta odbor 
izvoljen na svetovnem kongresu v Montre-
alu. Članstvo slovenskega predstavnika v 
tako pomembnem organu IDF je bilo po-
membno priznanje delu zveze. Rudolf je 
delo nadaljeval tudi v naslednjem manda-
tu in v tem času je IDF/Evropa v Evropskem 

Sprejetje Otroške deklaracije oktobra 
2004 na Otočcu

V februarju 2005 smo na Kamniški ulici v 
Ljubljani pridobili nove prostore. 
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parlamentu veliko časa namenila prizade-
vanju za sprejetje zakonov, ki pomembno 
vplivajo na življenje sladkornih bolnikov 
(obdavčitev sladkih pijač, vozniška dovo-
ljenja ...). V letu 2015 je Alojz Rudolf obi-
skal Slovaško zvezo diabetikov ob njeni 
25-letnici delovanja.

V letu 2009 se je zasnoval nov projekt, SOS 
telefon za osebe s sladkorno boleznijo. Po-
imenovali so ga DIAFON, deloval je vsako 
sredo med 18. in 22. uro. Od septembra do 
decembra 2010 je bila za bolnike s sladkor-
no boleznijo na voljo brezplačna svetoval-
na telefonska številka 080 14 20. Na klice 
je odgovarjala zdravnica as. dr. Draženka 
Pongrac Barlovič. V letih 2012 in 2013 sta 
na klice odgovarjali diplomirani medicin-
ski sestri Mateja Bahun in Jana Klavs. Leta 
2014 se je program zaključil zaradi prema-
lo vzpostavljenih klicev, saj je bilo financi-
ranje s strani Fiha ukinjeno.

V letu 2010 je Vlada Republike Sloveni-
je sprejela prvi Nacionalni program za 

obvladovanje sladkorne bolezni za ob-
dobje 2010–2020, katerega temeljni cilj 
je zmanjšati pojavnost sladkorne bolezni 
tipa 2. Program poudarja vlogo opolnomo-
čenega sladkornega bolnika, ki se vključuje 
v svoje zdravljenje in sprejema polno odgo-
vornost za svoje zdravje ter brez zapletov 
sladkorne bolezni živi kakovostno in polno 
življenje. Pri pripravi prvega desetletnega 
programa je Zveza društev diabetikov Slo-
venije aktivno sodelovala. V prvem desetle-
tju so izvedli veliko projektov tako samos-
tojno kot tudi v partnerstvu s strokovnimi 
partnerji v nacionalnem programu.

Predstavnike Zveze društev diabetikov Slo-
venije in društev diabetikov je 11. novembra 
2011, ob 55. obletnici ustanovitve prvega 
društva sladkornih bolnikov, sprejel pred-
sednik države dr. Danilo Türk. Sprejema so 
se udeležili: prim. Miha Koselj, predsedni-
ca nadzornega odbora Silva Žontar, sekre-
tarka zveze Špelca Rudolf in predsednik 
zveze Janko Kušar. Pogovora se je udeležil 
tudi predsednikov svetovalec mag. Franc 

Jože Snoj Ivan Živič
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Hočevar. Predstavljeni so bili delo zveze in 
njeni načrti za v prihodnje. Predsedniku so 
predstavili Nacionalni program za obvla-
dovanje sladkorne bolezni, ki ga je vlada 
sprejela v začetku leta 2010. Iz razprave je 
bilo mogoče zaključiti, da spremlja aktiv-
nosti zveze. 

Leta 2011 so naziv častnega člana zveze 
prejeli Miha Koselj, Ivan Živič in Janko 
Kušar.

IDF/Evropa je leta 2011 vpeljala nov pro-
gram Kamp za mlade voditelje, s katerim 
želijo v skrb za osebe s sladkorno bolezni-
jo čim bolj vključiti tudi mlade. Po zaslugi 
Alojza Rudolfa sta bila prva dva kampa v 
letih 2011 in 2012 v Sloveniji, na Rogli, nato 
pa so sledili še kampi v Italiji, na Hrva-
škem, Nizozemskem, Cipru, v Romuniji, na 
Češkem in v Turčiji. V letu 2020 je bil kamp 
organiziran v obliki več zaporednih virtu-
alnih dogodkov.

Leta 2011 je na Bledu potekalo tudi sreča-
nje DEPAC (Diabetes Experts Panel from 
Accessing Countries). Na njem je kot član 
IDF/Evropa, DEPAC-a in ZDDS sodeloval 
Alojz Rudolf.

10. novembra 2012 je na Prešernovem trgu 
v Ljubljani potekal dogodek STOP DIABE-
TES, s katerim so obeležili svetovni dan 
sladkorne bolezni. Del večurnega dogodka 
je bil tudi plesni »sladki flash mob«, ki se 
mu je lahko pridružil vsakdo. Večino ude-
ležencev so predstavljali mladi iz vse Slo-
venije, kar je bilo organizatorjem v veliko 
veselje, saj sladkorna bolezen ni grožnja 
samo starejši populaciji. Projekt je izpelja-
la mlada udeleženka kampa za mlade IDF/
Evropa, prostovoljka Urška Perc.

Na prvi Nacionalni konferenci za obvlado-
vanje sladkorne bolezni 14. novembra 2013 
v Ljubljani so bili predstavljeni dosežki 
v letih 2010–2013. Partnerji nacionalne-
ga programa so na nacionalni konferenci 
predstavili rezultate štiriletnega izvajanja 

Pod vodstvom IDF/Evro-
pa (Mednarodna diabe-
tična zveza za evropsko 
regijo) je tabor za mlade 
diabetike med 18. in 30. 
letom starosti Youth 
Leadership Camp leta 
2019 organizirala  Turška 
diabetična fundacija. 
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nacionalnega pro-
grama, pa tudi 
nekatere podatke 
s področja epide-
miološkega spre-
mljanja sladkorne 
bolezni, poročali so 
o delu referenčnih 
ambulant družin-

ske medicine za področje sladkorne bolezni 
in o programu usposabljanja za diplomira-
ne medicinske sestre za obvladovanje slad-
korne bolezni v referenčnih ambulantah 
ter predstavili priročnik »Sladkorna bole-
zen za zdravstvene delavce«, rezultate dela 
in izzive za prihodnje na področju slad-
korne bolezni v otroštvu in mladostništvu 
ter skrb za bolnike s sladkorno boleznijo v 
lekarnah. 

Takrat se je v našem prostoru začelo ume-
ščanje sistema laičnih svetovalcev, ki so ena 
od ključnih področij skupnega sodelovanja 
partnerjev v Akcijskem načrtu za obvlado-
vanje sladkorne bolezni 2014–2015, ki je bil 
predstavljen povsem na koncu dogodka.

Po dogodku je potekala tudi novinarska 
konferenca, na kateri so partnerji predsta-
vili glavna sporočila dogodka. Aktivno je 
sodeloval predsednik Zveze društev diabe-
tikov Slovenije Peter Miklavčič. Letne naci-
onalne konference so sledile tudi v nasled-
njih letih.

Po zaslugi tesnega sodelovanja številnih 
akterjev je leta 2014 nastal projekt Laični 
svetovalci, ki je prinesel številne spremem-
be vlog sladkornega bolnika. Žal pa projekt 
ni zaživel, kot je bil zamišljen.

V letu 2013 je IDF/Evropa organizirala prvi 
turnir v malem nogometu, na katerem so 
bili vsi člani vseh sodelujočih ekip osebe 
s sladkorno boleznijo tipa 1. Potekal je v 
Ukrajini. Slovenija se je s svojo ekipo pod 
vodstvom Dominika Sobana turnirja ude-
leževala v letih 2014–2018 (Madžarska, 
Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Romu-
nija, Slovaška). Zadnji turnir je bil v letu 
2019 v Ukrajini (slovenska ekipa se ga ni 
udeležila), potem pa je zaradi preskromnih 
finančnih sredstev zamrl.

V letu 2017 je Zveza društev diabetikov 
Slovenije prenovila spletno stran in uredni-
kovanje sta naslednje leto prevzela Sara 
Štern in Klemen Kovačič. V tem času sta na 
pobudo Alojza Rudolfa postavila tudi Fa-
cebook stran zveze, ki jo – tako kot spletno 
stran – urejata še danes.

2016–2021
V letih od 2016 do 2018 je Zveza društev 
diabetikov Slovenije v partnerskem so-
delovanju z Združenjem proizvajalcev in 
distributerjev medicinskih pripomočkov 
SLOMED in pod okriljem Ministrstva za 
zdravje RS z razstavnim prostorom sodelo-
vala tudi na Mednarodnem sejmu sodobne 

Peter Miklavčič



39

medicine Medical. Na razstavnem pro-
storu so zvezo zastopala in se predstavila 
štiri pomurska društva diabetikov: Gornja 
Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska 
Sobota.

V letu 2016 je naziv častnega člana zveze 
prejel Oto Kelih, leto kasneje pa še Hari Šte-
fan in Ivan Bergoč. 

Od leta 2016 se Zveza društev diabetikov 
Slovenije intenzivno posveča tudi medij-
skemu obveščanju javnosti, ki jo seznanja 
s problematiko sladkorne bolezni in vsa-
koletno temo svetovnega dne boja proti 
sladkorni bolezni, ki jo določi IDF. Pri tem 
jo podpirajo številni slovenski mediji.

6. novembra 2018 je zveza z Društvom 
za zdravje srca in ožilja Slovenije, medij-
sko hišo Mediade, d. o. o., in generalnim 
sponzorjem Novo Nordisk v City Hotelu 
v Ljubljani organizirala odmevno novi-
narsko konferenco z naslovom Zmanjšaj-
mo polovico. Sladkorna bolezen namreč 

predstavlja največje 
tveganje za srčno-
-žilne zaplete. 

Na novinarski kon-
ferenci so sodelovali 
prim. Matija Cevc, 
dr. med., predsednik 
Društva za zdravje 

srca in ožilja Slovenije; Alojz Rudolf, pod-
predsednik Zveze društev diabetikov Slo-
venije; dr. Aleš Skvarča, dr. med., zdravnik 
diabetolog, specialist interne medicine, 
Univerzitetni klinični center (UKC) Lju-
bljana; in dr. Dragan Kovačić, dr. med., spe-
cialist interne medicine in specialist kar-
diologije in vaskularne medicine, Splošna 
bolnišnica Celje. Novinarske konference se 
je udeležilo 20 novinarjev iz različnih me-
dijskih hiš.

14. novembra 2018 sta Zveza društev di-
abetikov Slovenija in Društvo za zdravje 
srca in ožilja Slovenije ob podpori podjetja 
Novo Nordisk pripravila strokovni posvet 
z okroglo mizo, na katerem so sodelova-
li strokovnjaki s področja sladkorne bo-
lezni in zdravstva. Predstavili so pobudo 
Zmanjšajmo polovico. Z njo so želeli nago-
voriti polovico oseb s sladkorno boleznijo, 
ki sploh ne ve, da bolezen ima, polovico, 
ki ve, da bolezen ima, vendar se iz različ-
nih razlogov ne zdravi, in polovico oseb z 
boleznijo, ki se zdravi, a ne dosega ciljev 
zdravljenja.

Oto Kelih Hari Štefan Ivan Bergoč
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Sodelovali so podpredsednik ZDDS Alojz 
Rudolf; asist. dr. Aleš Skvarča, dr. med., 
zdravnik diabetolog, specialist interne me-
dicine, UKC Ljubljana; dr. Dragan Kovačić, 
dr. med., specialist interne medicine in spe-
cialist kardiologije in vaskularne medicine, 
Splošna bolnišnica Celje; dr. Simona Šilec, 
dr. med., spec. družinske medicine, Zdra-
vstveni dom Ljutomer; dr. Petra Došenović 
Bonča, izredna profesorica na Ekonomski 
fakulteti Univerze v Ljubljani; dr. Jelka 
Zaletel, dr. med., diabetologinja; in Jana 
Knavs, viš. med. sestra.

Izpostavili so celovito oskrbo oseb s slad-
korno boleznijo, pravočasno odkrivanje in 
zdravljenje sladkorne bolezni, zniževanje 
srčno-žilne ogroženosti ter njen vpliv na 
razvoj dolgoročnih zapletov, posledice srč-
no-žilnih zapletov na kakovost življenja 
oseb s sladkorno boleznijo in posledice na 
javno blagajno.

Leta 2016 je predsednik Zveze društev di-
abetikov Slovenije postal Samo Fakin, ki 
zaradi imenovanja na mesto ministra za 

zdravje leta 2018 ni zaključil svojega man-
data. Leta 2019 je bil kot njegova menjava 
izvoljen Robert Gratton.

Leta 2019 je bil na svetovnem kongresu 
vseh diabetičnih zvez v Južni Koreji Alojz 
Rudolf, podpredsednik Zveze društev di-
abetikov Slovenije, po štiriletnem premoru 
ponovno izvoljen v izvršni odbor IDF/Evro-
pa z največ zbranimi glasovi. Rudolf je iste-
ga leta v latvijskem parlamentu pomagal 
Latvijski zvezi diabetikov predstaviti po-
men zdravljenja za osebe s sladkorno bo-
leznijo z novimi zdravili in novejšimi me-
dicinskimi pripomočki ter pomen potrebne 
pomoči države za obstoj takega združenja 
bolnikov. Naslednje leto se je udeležil 30. 
obletnice Slovaške zveze diabetikov, kjer 
je za svoje delo in pomoč prejel tudi naziv 
častnega člana te zveze.

Zveza je začela aktivno sodelovati tudi 
z drugimi sorodnimi zvezami, društvi in 
nacionalnimi institucijami v Sloveniji, 
med drugim v mreži 25 x 25, z Društvom 
za srce in z Mednarodnim forumom 

Samo Fakin Robert Gratton
Svetovni kongres vseh diabetičnih zvez v 
Busanu v Južni Koreji leta 2019
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znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih 
družb. Predstavili so se na vseh izobraževa-
njih diplomiranih medicinskih sester iz re-
ferenčnih ambulant, na 1. in 2. nacionalni 
konferenci o prehrani in telesni dejavnosti 
ter drugih, ki jih organizirajo Nacionalni 
inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za 
zdravje, Nacionalni forum humanitarnih 
organizacij Slovenije, Društvo za kronično 
vnetno črevesno bolezen, Društvo študen-
tov medicine Maribor (projekt Melita), Eu-
ropean Patient Innovation Summit (EPIS) 
in Medicinska fakulteta Maribor.

Leta 2019 je Zveza društev diabetikov 
Slovenije začela z odmevno kampanjo 
#DarujemKilometre in v juniju pripravila 
različne dogodke, saj je Slovenija na Dirki 
po Sloveniji gostila svetovno znano kole-
sarsko ekipo iz ZDA, Team Novo Nordisk. 
Njena posebnost je, da imajo vsi člani eki-
pe sladkorno bolezen. Na dirkah po vsem 
svetu sodelujejo s poslanstvom ozavešča-
nja o sladkorni bolezni in o preventivi ter 
motivirajo, da je tudi življenje s sladkorno 
boleznijo lahko kakovostno in aktivno. S to 
akcijo so spodbujali Slovence h kolesarje-
nju za dober namen, hkrati pa ozaveščali 
o sladkorni bolezni in širili misel »Imam 
sladkorno, a sladkorna nima mene«.

18. junija 2019 je bila v Domus Medica v 
Ljubljani organizirana zelo odmevna ti-
skovna konferenca. Na njej so sodelovali 
predsednica Zdravniške zbornice Slovenije 

dr. Zdenka Čebašek Travnik; podpredse-
dnik ZDDS Alojz Rudolf; športni zdravnik 
kolesarskega tima Team Novo Nordisk dr. 
Mario Pasquali; pediatrični endokrinolog 
prof. dr. Tadej Battelino, dr. med.; diabeto-
loginja in certificirana integrativna psiho-
terapevtka (IIPA) dr. Karin Kanc Hanžel, dr. 
med., spec. internistka; predstavnik tekmo-
valcev Joonas Henttala (Finska); in gene-
ralni direktor Team Novo Nordisk Vassili 
Davidenko (Združene države Amerike). Po 
novinarski konferenci so udeleženci dogod-
ka ob prijetnem druženju izmenjali tudi 
izkušnje z ameriškimi gosti, gostitelji pa 
so mednarodnim gostom osvetlili prizade-
vanja in uspehe Slovenije pri ozaveščanju o 
sladkorni bolezni. Pridružil se je tudi diplo-
mat ambasade ZDA v Ljubljani Don Baker.

Zveza je leta 2019 skupaj z zdravstvenimi 
strokovnjaki, pedagogi in predstavniki pod-
jetja AstraZeneca izdelala didaktično igro 
za osnovnošolce »Razgiban kviz« z name-
nom ozaveščati o zdravem načinu življenja. 
Igra je bila pripravljena na dveh težavnos-
tnih stopnjah, in sicer za 3. in 4. razred ter 
za 5. in 6. razred. Ima tri tematske sklope 
vprašanj (človeško telo, prehrana, gibanje). 
Didaktična igra je naša inovativna zamisel 
in izvedba, izdelalo pa jo je podjetje, ki se 
ukvarja s pripravljanjem iger. 

Robertu Grattonu so leta 2020 na rednih 
volitvah podelili še en mandat na mestu 
predsednika zveze.
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Kampanjo #DarujemKilometre so nada-
ljevali tudi v letu 2020. 7. julija 2020 so v 
sodelovanju s Slovensko tiskovno agencijo 
in Zdravniško zbornico Slovenije pripravili 
spletni pogovor »Skupaj za osebe s sladkor-
no boleznijo v akciji #DarujemKilometre« in 
s tem najavili nadaljevanje uspešne akcije, s 
katero so že drugo leto ozaveščali javnost o 
kvalitetnem in polnem življenju oseb s slad-
korno boleznijo. Na spletnem pogovoru so 
sodelovali Robert Gratton, predsednik Zveze 
društev diabetikov Slovenije; prof. dr. Tadej 
Battelino, predstojnik kliničnega oddelka 
za endokrinologijo, diabetes in presnovne 
bolezni; in soustanovitelj in prvi mož Teama 
Novo Nordisk Phil Southerland.

Kampanja je imela leta 2020 tudi dobrodel-
no noto in je trajala od 7. julija do 30. novem-
bra. Potekala je s pomočjo štirih izbranih 
ambasadorjev – družine Nike Repše, Maja, 
Ane in Andreja –, ki so vsak po svojih močeh 
zbirali kilometre z hojo, tekom ali kolesar-
jenjem in ob tem ozaveščali vso Slovenijo 
o pomenu gibanja in življenju s sladkorne 

boleznijo. Z njimi so bili posneti videi, s kate-
rimi so akcijo promovirali v spletnih medijih.

Pri promociji so sodelovali vsi, ki so da-
rovali kilometre in jih objavljali na Face-
booku, za kar se jim Zveza društev diabe-
tikov Slovenije srčno zahvaljuje. (Več o 
akciji na https://www.diabetes-zveza.si/
darujemkilometre2020-o-projektu/)

Poleg simboličnih kilometrov, ki so jih lju-
bitelji gibanja zbirali peš, s tekom ali na 
kolesu, so prek številke 1919 s ključno besedo 
KM5 zbrali tudi 997,17 evra za kvalitetno in 
polno življenje oseb s sladkorno boleznijo: 

Družina Nike Repše Ana TuršičAndrej Drašler Maj Langerholz
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za tiste, ki si težko privoščijo nakup doda-
tnih nujnih pripomočkov za obvladovanje 
sladkorne bolezni in izdelkov za nego nog 
ter medicinske pedikure.

V leto 2020 je tudi na področju prepre-
čevanja, diagnosticiranja in obravnave 
sladkorne bolezni zaznamovala epidemija 
koronavirusne bolezni. Tako Zveza društev 
diabetikov Slovenije kot tudi vsa društva 
diabetikov so bili čez noč prisiljeni odpove-
dati vsa fizična srečanja, izobraževanja, re-
kreativne dejavnosti in ostale prireditve. To 
je bilo za organizacijo, v kateri prevladuje 
starejše članstvo, ki večinoma nima dostopa 
do spleta, velik izziv, ki pa so ga hitro in us-
pešno premagali.

V tem letu je zveza aktivno sodelovala tudi 
pri pripravi drugega desetletnega Držav-
nega programa za obvladovanje sladkorne 
bolezni za obdobje 2021–2030.

12. novembra 2020 je po spletu potekala 
11. Nacionalna konferenca obvladovanja 

sladkorne bolezni. Na njej je aktivno sode-
loval predsednik zveze Robert Gratton in 
predstavil rezultate ankete o dostopnos-
ti zdravnikov v času epidemije covida-19. 
Tema konference je bila Imamo desetletje 
izkušenj, delamo danes, načrtujemo za 
naprej.

Skupaj obvladujmo sladkorno bolezen pa je 
bil naslov, s katerim je zveza leta 2020 kan-
didirala na razpisu Ministrstva za zdravje 
in pod katerim so izvedli digitalizacijo pro-
gramov za izobraževanje oseb s sladkorno 
boleznijo in promocijo zgledov ter spodbu-
janje k akciji z ozaveščanjem o epidemiji 
covida-19, zaščiti in cepljenju. Posneli so 
poučne filmčke in vadbo za moč, ki so obja-
vljeni na spletni strani zveze. Program se še 
nadaljuje do leta 2022.

V letu 2020 je bil naziv častnega člana zve-
ze podeljen na seji skupščine zveze; prejele 
so ga Marija Podvršič, Ksenija Šperanda 
Vidoševič in Silva Žontar. 

Silva Žontar Alojz RudolfMarija Podvršič Ksenija Šperanda 
Vidoševič
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Zadnji naziv častnega člana Zveze društev 
diabetikov Slovenije doslej bo letos pode-
ljen posmrtno Alojzu Rudolfu. Njegovo bo-
gato življenjsko pot je v letu 2021 prekinila 
bolezen. Nenadna smrt podpredsednika je 

pretresla ne samo zvezo, ampak tudi ostale 
osebe s sladkorno boleznijo, ki jim je posvetil 
tako dobršen del svojih profesionalnih pri-
zadevanj kot tudi obsežno osebno podporo.

Proslave ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni v letih 1996–2020
Proslava na Jesenicah, ki je bila načrto-
vana za leto 2020, je zaradi epidemije žal 
odpadla.

Ob svetovnem dnevu boja proti sladkor-
ni bolezni zveza skupaj s sponzorji vsako 
leto organizira različne dejavnosti, od po-
hodov do okroglih miz, in tako opozarja 
širšo javnost na sladkorno bolezen in izzi-
ve glede zdravljenja. 

Društvo diabetikov Kje Kdaj

1. Ljubljana dvorana v Smeltu, 40. obletnica 1996

2. Maribor Maribor 1997

3. Celje Celje 1998

4. Škofja Loka Škofja Loka 1999

5. Slovenj Gradec Slovenj Gradec – kulturni hram 2000

6. Ljubljana dvorana v Smeltu, 45. obletnica 2001

7. Novo mesto dvorana Janeza Trdine 2002

8. Slovenj Gradec Kulturni dom v Slovenj Gradcu 2003

9. Nova Gorica Slovensko narodno gledališče v Novi Gorici 2004

10. Celje celjski kulturni dom 2005

11. Ljubljana Mestno gledališče ljubljansko 2006

12. Velenje Dom kulture Velenje 2007

13. Litija športna dvorana Litija 2008

14. Hrastnik športna dvorana Hrastnik 2009

15. Kočevje športna dvorana Kočevje 2010

16. Velenje Dom kulture Velenje 2011

17. Trbovlje Kulturni dom Trbovlje 2012

18. Posavje – Brežice Kulturni dom Krško 2013

19. Koper Gledališče Koper 2014
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Društvo diabetikov Kje Kdaj

20. Jesenice Gledališče 2015

21. Domžale Komunalna dvorana Domžale 2016

22. Mežiška dolina Narodni dom v Mežici 2017

23. Posavje – Brežice Viteška dvorana v Brežicah 2018

24. Škofja Loka Sokolski dom Škofja Loka 2019

25. Jesenice odpadlo zaradi epidemije covida-19 2020

Viri:

Miha Koselj, Sodelovanje zdravstva s sladkornimi bolniki, v: Cveto Pavlin (ur.), 45 let Zveze društev 
diabetikov Slovenije 1956–2001: zbornik prispevkov, Ljubljana: Zveza društev diabetikov Slove-
nije, 2001, str. 34–42.

Cveto Pavlin, Zgodovina Zveze društev diabetikov Slovenije, v: Cveto Pavlin (ur.), 45 let Zveze dru-
štev diabetikov Slovenije 1956–2001: zbornik prispevkov, Ljubljana: Zveza društev diabetikov 
Slovenije, 2001, str. 6–14.

Cveto Pavlin, Zgodovina Zveze društev diabetikov Slovenije (1956–2006), v: Cveto Pavlin (ur.), Pol 
stoletja organiziranega delovanja sladkornih bolnikov v Sloveniji 1956–2006: zbornik prispevkov, 
Ljubljana: Zveza društev diabetikov Slovenije, 2006, str. 28–37.

Osrednjo državno proslavo ob 14. novembru, svetovnem dnevu sladkorne bolezni, je leta 2019 
z Zvezo društev diabetikov Slovenije v Škofji Loki pripravilo Društvo diabetikov Škofja Loka.
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Pogovori z živimi leksikoni zgodovine inzulina
Zbrala in uredila: Sergeja Širca

Življenje ljudi s sladkorno boleznijo je danes za svetlobna leta oddaljeno od življenja v 
na primer še ne tako oddaljenem letu 1960. Človek, ki z diagnozo diabetes živi šele v 
zadnjih letih, si sploh ne more predstavljati, kako zelo zapleteno je bilo voditi sladkorno 
bolezen pred 60 leti.

Irmi Brence iz Idrije so sladkorno bolezen 
diagnosticirali leta 1968, ko je bila stara 
devet let: »V steklenički smo dobili tekočino 
svetlo modre barve in tri epruvete: ena je bila 
za zjutraj, druga za opoldne, tretja za zvečer. 
S kapalko smo vstavili v epruveto 20 kapljic 
tekočine, v tri stekleničke pa jutranji, opol-
danski in večerni urin. Potem si dal v reagens 
2 kapljici urina. V lončku si to kuhal 10 mi-
nut in tekočina je spremenila barvo. Če je bil 
reagent prozoren, je bil sladkor 0, če je bila 
barva motno zelena, je bil rahlo povišan, če je 
bila barva rjava, nismo še nič dvigovali slad-
korja, če pa je bila rdeča, je to pomenilo, da je 
sladkor previsok. Problem pa je bil, da smo si 
sladkor povišali za dva dni nazaj. Torej: če je 
bil povišan včeraj in predvčerajšnjim, sem si 
danes dala dve enoti inzulina več. Kljub temu 
da sem tisti dan morda imela že negativen 
sladkor. Zato je večkrat prihajalo do hipe.«

Tega se živo spominja tudi Ciril Dolinšek 
iz Boštanja pri Sevnici. Sladkorno bolezen 
tipa 1 so mu diagnosticirali leta 1977, ko 
je imel šele pet let. Iz tistega časa je tudi 
najstarejši eksponat v njegovi bogati in 
zanimivi zbirki predmetov, povezanih s 

sladkorno boleznijo. Pokaže epruvete, ste-
kleničke, stekelca, kartončke s preglednico 
različnih barvnih odtenkov urina. »To smo 
torej ugotavljali na urinu prejšnjega dne, šele 
naslednji dan sem si zvišal inzulin, ki je bil 
prejšnji dan prenizek,« pove.

Irma Brence (foto: Dejan Damiš)
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Naslednja stvar, ki se je dobro spominjajo 
vsi dolgoletni prejemniki inzulina, so igle, 
debele igle ... »Če se zdaj spomnim tistih 
debelih igel, je bilo to kar neprijetno,« se kar 
strese Cvetka Kozmus iz Trbovelj, ki so ji di-
abetes odkrili leta 1961, pri šestih letih.

»Spominjam se, kako je mama rinila iglo 
v mojo otroško nogico, v nogi je nastala že 
oreng luknja, igla pa še vedno ni predrla kože. 
Tanke igle so prišle šele leta 1978,« se spo-
minja Ciril. »Brizge smo morali prekuhavati 
v vodi, hitro so postale tope. Takrat smo si 
inzulin brizgali v noge, roke in zadnjico in ne 
v trebuh, kot zdaj,« pove Irma.

So torej spomini na to obdobje grenki, bo-
leči? »Ker je bil inzulin neprečiščen in smo 
si ga dajali ogromne količine, ga telo ni ab-
sorbiralo, nabiral se je v mišicah. Ko si mišice 
spodbudil z gibanjem, se je inzulin absorbiral 
v telo in je lahko prišlo do hudih hip s krči. 
Jaz sem jih imel kar veliko. Spominjam se, da 
sem si velikokrat pregriznil jezik, zato nisem 
mogel jesti ali ves teden v šoli nisem mogel 
govoriti. Pa še povedal nisem, zakaj. Skrat-
ka, če bi preveč razmišljal o podrobnostih, bi 
verjetno kar kaka solza ušla, a jaz sem vse na 
hec obrnil,« se nasmehne Ciril.

Težje je bilo predvsem zavedanje, da si dru-
gačen, saj se takrat o sladkorni bolezni v 
družbi ni veliko govorilo. Irma je po kon-
čani osnovni šoli šla v internat v Ljubljano. 
»Najprej so me dali v sobo, v kateri ni bilo 

vtičnice, jaz pa sem jo seveda potrebova-
la za prekuhavanje igel. Premestili so me v 
drugo sobo, kjer so me sostanovalke takoj 
vprašale, če je ta bolezen nalezljiva, in ker so 
se me bale, sem dobila tretjo sobo, kjer sem 
bila sama, vtičnico pa sem imela na hodniku. 
Šolo sem uspešno končala. Vzgojitelj je za 
mojo bolezen vedel, sošolke pa ne, saj sem 
pred njimi to ves čas skrivala. V tretjem letni-
ku se mi je vnel noht, tedaj pa so izvedeli. Si-
cer pa nisem hodila na nobene zabave, plese, 
lahko rečem, da me vrstniki niso sprejeli, saj 
nisem bila družabna. Z inzulinom pač nisem 
hotela na ples. Držala sem se bolj zase. Zdaj 
vidim, da se prav zaradi sladkorne bolezni ni-
sem vključila v družbo. Vedno sem se bala, 

Cvetka Kozmus (foto: Dejan Damiš)
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da bi koga zaradi bolezni prestrašila, če bi 
padla v hipo,« pravi Irma.

Ozaveščanje o sladkorni bolezni ter razvoj 
zdravil in medicinskih pripomočkov sta do 
danes zelo olajšala življenje ljudi s sladkor-
no boleznijo. Irma pravi, da je neprimerno 
lažje: »Povsod je dovolj informacij. Lahko, da 
je bilo tudi tedaj v Ljubljani več informacij, 
vendar do mene, ki sem živela na vasi, niso 
prišle. Zdaj živim kot ostali. Ko se o bolezni 
pogovarjam, ni bojazni, da bi se te ljudje bali, 
kar je bilo zlasti za otroke včasih težko.«

Ciril se dobro spominja velike spremembe 
leta 1980, ko so začeli uporabljati teste za 
merjenje sladkorja v urinu: »Urina ni bilo 
treba več prekuhavati, v epruveto si vrgel 
tabletko in v nekaj sekundah dobil rezultat. 
Hkrati so prišle plastične brizge in igle za en-
kratno uporabo in to je zmanjšalo vse delo 
za vsaj 80 odstotkov. Ker smo dobili mono-
komponentni, umetno proizvedeni inzulin, se 
tudi ni tako nalagal v mišicah, zato sem imel 
manj hip in niso bile tako hude. Ampak imel 
sem jih pa še in jih imam še danes.« 

Življenje pa so mu resnično spremenile 
meritve sladkorja v krvi. Danes se zdi ne-
verjetno, da so merili sladkor samo v uri-
nu. »V krvi so mi ga izmerili samo vsake tri 
mesece v laboratoriju. Nič čudnega, da sem 
pogosto imel hipe,« pravi Ciril. Ko je zaklju-
čil srednjo šolo, so prišli aparati. »Iz Nem-
čije mi ga je poslal stric. Tu so bili trakci, si 

se pičil, dal kapljico krvi na trakec, ga vstavil 
in počakal, da je aparat pokazal, koliko imaš 
sladkorja. Ti listki so bili tako dragi, da smo 
si cuker merili samo enkrat na teden, ob če-
trtkih popoldan.« Kmalu so začeli dobivati 
aparate na recept. Po letu 1987 se je začela 
elektronika čedalje bolj izpopolnjevati. »Ko 
smo dobili prve aparate, smo še nosili s seboj 
brizge in inzulin. Kmalu za aparati pa so prišli 
prvi peni oziroma peresniki, to je bilo kma-
lu po letu 1990. To je bilo super: v žep si dal 
pen in aparat in šel kamor koli. V začetku so 
spodbujali, da si lahko inzulin s peresnikom 
daš kar skozi obleko in spomnim se, da sem 
to nekoč storil na rock koncertu v Križankah. 
Žal sem zadel žilo in nastal je kar konkreten 
madež krvi na hlačah. Tako je pač bilo, inzu-
lin sem si dajal trikrat dnevno: zjutraj, opol-
dne in zvečer – ta, zadnji, je pač prišel med 
koncertom,« se spominja.

Ciril Dolinšek (foto: osebni arhiv)
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Irma meni, da je bil največja sprememba v 
njenem 53-letnem življenju z diabetesom 
peresnik za vbrizavanje inzulina. »Prej nikoli 
nisem prav izračunala, koliko inzulina moram 
dodati. Peresnik mi je temeljito spremenil živ-
ljenje. Lahko ga nosim s seboj, lahko si merim 
sladkor, ga dodajam, ko je potrebno. Vse je bi-
stveno lažje. Najbolj všeč pa mi je, da imamo 
od letos naprej na voljo za meritve senzor, ki 
ga menjaš na 14 dni. Z aparatom za merjenje 
greš čez senzor in ta takoj razbere, kolikšno 
vrednost sladkorja imaš. Točno vem, kako 
narašča, kako telo deluje. Prej sem se ved-
no spraševala, ali sem dovolj jedla ali morda 
preveč ogljikovih hidratov in podobno. Potem 
sem imela en dan vrednost sladkorja 17, nas-
lednji dan pa 3. Odvisno od telesa, razpolo-
ženja, prehrane ... Najbolj vesela pa sem, da 
se mi zdaj ni treba zbadati v prste – tudi zato 
je senzor tako v redu. Tudi inzulinske iglice so 
takšne, da sploh ne veš, da se ‚špikneš‘. «

Peresnike je navdušeno sprejela tudi Cvet-
ka. »Danes je bistveno drugače, veliko eno-
stavneje, že peresniki z inzulinom so bili 
velika sprememba, inzulinska črpalka, ki jo 
uporabljam od leta 2006, pa sploh,« pove 
Cvetka, ki meni, da je bila prav  inzulin-
ska črpalka glavni mejnik v zdravljenju 
in obravnavi sladkorne bolezni. »Zelo po-
membna stvar zame, ki mi je dala ogromno 
znanja, pa je bilo tudi tekmovanje o znanju iz 
sladkorne bolezni, ki sem ga v šoli vodila od 
leta 2000.«

Irma z veseljem pričakuje uporabo črpalke: 
»Zdaj čakamo, da bomo začeli uporabljati 
črpalke, da bo telo vzelo toliko inzulina, ko-
likor ga bo potrebovalo.«

Ciril črpalko uporablja od leta 2002. »Čr-
palka je bila pomemben mejnik predvsem za-
radi pikanja, ni se več treba zbadati večkrat 
na dan. Sam se z njo počutim veliko bolj 
svobodnega. Kmalu bom dobil novo črpalko 
z zaprto zanko, ki smo jo težko čakali. To je 
res velik napredek – da črpalka sama zazna 
raven sladkorja in doda inzulin.«

Vsi naši sogovorniki so hvaležni za priza-
devanja znanosti in napredovanje tehnolo-
gije v njihovo korist. Življenje s sladkorno 
boleznijo je v primerjavi s časom, ko jim 
je bila postavljena diagnoza, neprimerno 
lažje – tudi zaradi drugačnega pogleda 
družbe na bolezen. »Zdaj živim kot ostali. 
Sladkorna bolezen ni več tabu tema, o njej se 
govori povsod, ljudje nas ne gledajo postrani, 
kot so nas nekoč,« zaključi Irma.

Viri: 

Černoga M. »Včasih je bila sladkorna bolezen 

tabu tema«. Revija Sladkorna bolezen. 

2021;140:8–9.

Širca S. 44 let sladkorne bolezni v dveh kovčkih. 

Revija Sladkorna bolezen. 2021;139:8–9.

Blejc U. Prišla je z novo šolsko torbo. Revija 

Sladkorna bolezen. 2021;138:8–10.
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Projekti, aktivnosti in programi  
Zveze društev diabetikov Slovenije
Špelca Rudolf, sekretarka Zveze društev diabetikov Slovenije

V 65 letih delovanja je Zveza društev di-
abetikov Slovenije (ZDDS) skupaj z društvi 
diabetikov po Sloveniji oblikovala številne 
kvalitetne programe tako za člane kot tudi 
za vse osebe s sladkorno boleznijo in dru-
ge podpornike društev diabetikov. Veliko je 
lokalnih aktivnosti, ki jih društva organizi-
rajo za boljše razumevanje in obvladova-
nje bolezni ter za usmerjanje k zdravemu 

načinu življenja. Veliko je tudi presejalnih 
akcij, v katerih z meritvami sladkorja od-
krivamo nove bolnike in izvajamo preven-
tivne preglede. V vseh teh letih so se v Zvezi 
društev diabetikov Slovenije oblikovali 
nekateri kakovostni programi, ki so dobili 
nacionalni pomen in jih pozna širša slo-
venska, pa tudi mednarodna skupnost.

Dejavnosti ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni

Svetovni dan sladkorne bolezni sta leta 
1991 vpeljali Mednarodna zveza za slad-
korno bolezen (IDF) in Svetovna zdravstve-
na organizacija (WHO) kot odgovor na 
zaskrbljenost zaradi naraščanja sladkorne 
bolezni po svetu. IDF obstaja od leta 1950 
in združuje milijone ljudi vključno z otro-
ki in tistimi, ki nimajo sladkorne bolezni, 
izvajalce zdravstvene oskrbe, politike in 
medije za poglabljanje zavesti o sladkorni 
bolezni. Po sklepu generalne skupščine Or-
ganizacije združenih narodov je svetovni 
dan sladkorne bolezni 14. november. To je 
tudi rojstni dan Fredericka Bantinga; ta je 
skupaj s Charlesom Bestom prvi razvil za-
misel, ki je leta 1921 pripeljala do odkritja 
inzulina. Svetovni dan sladkorne bolezni 
se praznuje po vsem svetu in v praznova-
nje je vključenih več kot 230 organizacij 

članic Mednarodne zveze za sladkorno bo-
lezen v več kot 170 državah, kot tudi drugih 
združenj, izvajalcev zdravstvene oskrbe in 
posameznikov. Leta 1996 je nastal danes 
že svetovno znani znak mod-
ri krog, ki prikazuje združitev 
ravnotežja in timskega dela 
ter je simbol boja proti slad-
korni bolezni. 

Plakat ob svetovnem dnevu IDF vsako leto 
skrbno načrtuje in priporoča organizaci-
jam temo in geslo svetovnega dneva, da 
skupaj opozorimo na zaplete sladkorne 
bolezni in na pomen zdravega načina živ-
ljenja v sodelovanju zveze in društev na 
nacionalni ravni. Po teh priporočilih Zve-
za društev diabetikov Slovenije vsako leto 
pripravi plakat za ozaveščanje javnosti o 
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problemih s sladkorno boleznijo, občasno 
pa tudi informativne zloženke.

Osrednja proslava
Od leta 1996 Zveza društev diabetikov Slo-
venije in eno od društev diabetikov pripra-
vita osrednjo proslavo ob svetovnem dnevu 
sladkorne bolezni. Prva zabeležena prosla-
va je bila ob 40-letnici obstoja in dela zveze 
v Ljubljani v dvorani Smelt, zadnja pa leta 
2019 v Sokolskem domu Škofja Loka, ko je 
Društvo diabetikov Škofja Loka počastilo 
tudi svojo 30-letnico. Lani se je na izvedbo 
proslave pripravljalo Društvo diabetikov 
Jesenice ob svojem 35-letnem jubileju, ven-
dar je bila zaradi razglašene epidemije co-
vida-19 odpovedana. 

Do zdaj so proslave organizirala številna 
društva diabetikov: Ljubljana (1996, 2001, 
2006), Maribor (1997), Celje (1998, 2005), 
Škofja Loka (1999, 2019), Slovenj Gradec 
(2000, 2003), Novo mesto (2002), Nova 
Gorica (2004), Velenje (2007, 2011), Litija 
(2008), Hrastnik (2009), Kočevje (2010), 
Trbovlje (2012), Posavje – Brežice (2013, 
2018), Koper (2014), Jesenice (2015), Dom-
žale (2016) in Mežiške doline (2017); v letu 
2020 je odpadla.

Osvetlitev objektov z modro barvo
Od leta 2007 se zveza in društva diabeti-
kov vsako leto vključujejo tudi v svetovno 
akcijo osvetljevanja objektov z modro bar-
vo. Ta je razpoznavni znak svetovnega dne 

KDAJ, ČE NE ZDAJ?

DOSTOP DO 
SAMONADZORA

milijonov
ljudi s sladkorno

boleznijo

Spremljanje glukoze v krvi je ključni del zdravljenja
sladkorne bolezni. Veliko ljudi s sladkorno boleznijo nima
dostopa do opreme in pripomočkov, ki jih potrebujejo.

Pridružite se naši 
kampanji na strani 
www.worlddiabetesday.org
#IfNotNowWhen

svetovni dan
sladkorne bolezni

14. november

Mednarodna
diabetična 
zveza
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Proslava v Brežicah leta 2018  
(foto: Rožman Brežice)
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sladkorne bolezni po vsem svetu. Najprej 
sta bila osvetljena Ljubljanski in Velenj-
ski grad, nato pa se je število osvetljenih 
objektov vsako leto povečevalo, tako je bilo 
v letu 2020 osvetljenih več kot 81 objektov, 
izložb in šolskih učilnic. Seznam svetovnih 
in tudi slovenskih osvetljenih objektov je 
objavljen na spletni strani IDF-a in Zveze 
društev diabetikov Slovenije: http://www.
diabetes-zveza.si/sl/svetovni-dan.

Aktivnosti po društvih
Vsako leto tudi društva diabetikov v doma-
čih krajih organizirajo številne dogodke, 
pohode, predavanja, proslave, razstave in 
druge aktivnosti. Uspešno pa jih tudi pro-
movirajo na lokalnih radijskih postajah, 
v časopisih in na televizijskih postajah. O 
dogodkih vsako leto poročajo tudi v glasilu 
Sladkorna bolezen.

Novinarske konference, okrogle mize  
in drugi medijski dogodki
V zadnjih treh letih aktivno pripravljamo 
različne medijske dogodke, da bi javnost 
ob svetovnem dnevu obvestili o sladkorni 
bolezni in o življenju ljudi z njo ter vse opo-
zorili, naj prepoznajo simptome in znake 
za nastanek sladkorne bolezni, da lahko 
čim prej ukrepajo tako, da se oglasijo v am-
bulanti in preverijo, kako je z njihovim krv-
nim sladkorjem. Hitro ukrepanje je pol poti 

Ljubljanski grad, modro osvetljen v počastitev svetovnega dneva sladkorne bolezni
(foto: N. Rovan)

Meritve krvnega sladkorja v Gornji Radgo-
ni (foto: arhiv DD Gornja Radgona)



53

Kdaj ste bili 
nazadnje 

na očesnem 
pregledu?

PP-EYL-SI-0212-1_05.2021

Očesni presejalni  
pregled 1x letno

je ključen za 
odkrivanje  
diabetične 

retinopatije.

Vir: https://www.nijz.si/sl/poslabsanje-vida-in-slepoto-pri-bolnikih-s-
sladkorno-boleznijo-lahko-preprecimo

do kvalitetnega življenja in zmanjšanja za-
pletov, ki lahko nastanejo ob neodkriti ali 
slabo vodeni sladkorni bolezni.

Vsako leto aktivno sodelujemo na Nacio-
nalni konferenci obvladovanja sladkorne 
bolezni v Sloveniji, ki jo pripravita Nacio-
nalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v so-
delovanju z Ministrstvom za zdravje Repu-
blike Slovenije.

Dolgoletno sodelovanje z radioamaterji
Radioamaterji iz Radomelj in Moravč pri-
spevajo k mozaiku praznovanja svetovne-
ga dne s svojo edinstveno svetovno akcijo 
ozaveščanja po radijskih valovih iz Slove-
nije. Akcija je bila večkrat svetovno pred-
stavljena in pohvaljena. Radioamaterji so 
se tej »karavani« pridružili pred 22 leti, ko 
je član društva radioamaterjev Jože Snoj, 
tedanji predsednik zveze, dal pobudo za 
akcijo ozaveščanja o nevarnostih sladkor-
ne bolezni po radijskih valovih. V nasled-
njih letih je na desetine radioamaterjev 
različnih starosti, ljudi, ki se ljubiteljsko, 

Gostje novinarske konference  
(foto: Brane Bombač)
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nepoklicno ukvarjajo z radijsko tehniko, 
navadno ob praznovanju svetovnega dne-
va sladkorne bolezni, včasih pa kar vse leto, 
po radijskih valovih ozaveščalo množice z 
gesli mednarodne zveze in slovenske zveze 
oseb s sladkorno boleznijo. 

Vzpostavljenih je bilo nešteto radijskih 
zvez, ki so vsebovale pogovore o sladkorni 
bolezni, oddanih je bilo na tisoče sporo-
čil o nevarnostih te bolezni, sporočil, ki so 
dosegla nepregledno množico poslušalcev 
radioamaterskega spektra. S članki v lo-
kalnih, državnih in mednarodnih glasilih, 
na spletu in seveda v osebnih stikih so opi-
sovali svoje delo in še tako širili znanje in 
vedenje o nevarnosti sladkorne bolezni. 
Da so bili slišni in prepoznavni še bolj, so 
si radioamaterji leta 2016 ob praznovanju 
že osemnajstega oddajanja o sladkorni bo-
lezni za delo z njihove postojanke na Zgor-
nji Slivni zagotovili poseben pozivni znak 
S560SLODA. Naš kontakt za sodelovanje 
je že od začetka Vitomir Kregar.

Revija Sladkorna bolezen
Prva številka je luč ugledala leta 1985, izšla 
je aprila v nakladi 5000 izvodov, na pobu-
do idejnega vodje, primarija Mihe Koselja, 
dr. med., ki je bil imenovan tudi za prvega 
urednika revije. Druga številka je izšla šele 
leto pozneje. Primarij Koselj je revijo urejal 
pet let, nato je delo predal Bojanu Zavašni-
ku, sledili pa so še Lojze Cepuš (1989–1998), 
Cveto Pavlin (1999–2008), Živa Janež Višnar 

(2009–2018) in Sergeja Širca (od leta 2019 
naprej). Revijo bogatijo sodelavci, ki pri 
njenem nastajanju sodelujejo že vrsto let: 
dolgoletni tehnični urednik Brane Bombač, 
lektorja Milojka Mansoor in dr. Peter Weiss 
ter izdajateljski svet in uredniški odbor. 

Revija je lani praznovala 35-letnico izha-
janja in je vseskozi pomemben vir infor-
macij za osebe s sladkorno boleznijo in 
njihove družinske člane. Izhaja petkrat na 
leto v nakladi 16.000 izvodov. V vseh teh 
letih je revija Sladkorna bolezen doživela 
številne vsebinske in oblikovne preobraz-
be, pri tem pa je poskušala z vsebino sle-
diti novostim v zdravljenju in obravnavi 
oseb s sladkorno boleznijo ter ostati dober 
vir informacij za vsakogar.

Spletna stran www.diabetes-zveza.si (od 2000) 
in Facebook profil (od 2018)
V letu 2000 smo postavili in začeli z delom 
na spletni strani ZDDS www.diabetes-zve-
za.si, nato pa smo leta 2018 postavili tudi 
Facebook profil (FB) ZDDS (https://www.
facebook.com/ZDDSlovenije). V obeh me-
dijih smo tedensko objavljali prispevke, 
članke iz društev, različne informacije in 
sporočila, sezname mesečnih aktivnosti 
društev, objavili smo vsebino izdanih šte-
vilk glasila Sladkorna bolezen in vse v zve-
zi s tekmovanjem o sladkorni bolezni in 
svetovnim dnevom sladkorne bolezni ter 
predvsem obveščali in objavljali nasvete in 
priporočila o epidemiji covida-19.
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Dosedanji uredniki spletne strani so bili 
Jože Snoj (2000–2003), Blaž Kobal (2004–
2012), Loka Soban (2013), Špelca Rudolf 
(2014–2017), Sara Štern in Klemen Kovačič 
(2018–2021), ki sta skupaj z Alojzom Ru-
dolfom leta 2018 postavila tudi Facebook 
profil (FB) ZDDS. Nad vsebino in delom 
vseskozi bedi tudi sekretarka Špelca Ru-
dolf. Za posodobitve, zaščito in vzdrževanje 
spletne strani že od začetka skrbi Bojan Pe-
tek iz podjetja Plior.

Leta 2020 smo na spletni strani odprli tudi 
novo rubriko z izobraževalnimi vsebinami, 
kjer se objavljajo  knjižice ter številni izo-
braževalni videi in filmi.

Na spletni strani se vzdržuje tudi pro-
gram za pripravo vlog in poročil FIHO ter 
register članov, do katerega dostopa vsa-
ko društvo diabetikov s svojim geslom. 
Društva lahko register uporabljajo tudi za 
spremljanje plačil članarine, za pripravo 
nalepk in UPN obrazcev.

V elektronskih medijih je ZDDS objavila 
veliko infografik, ki so na nazoren način 
pripovedovale, ponazarjale in ozaveščale 
preko slik in kratkih navodil.

Izobraževanje in posvet predsednikov društev
Vsako leto organizira zveza posvet pred-
sednikov društev, da se med seboj spoz-
najo, družijo in izmenjajo izkušnje pri 
delu v društvih, ZDDS pa jim pripravi 

izobraževalni in razvedrilni program za 
lažje delo v društvih diabetikov. Vsebina 
in organizacija je med udeleženci posveta 
vedno lepo sprejeta.

Novice – napotki za društva
Namen Novic za društva diabetikov je 
sprotno obveščanje vodstev društev diabe-
tikov o delovanju ZDDS; z društvi tako laže 
usklajujemo skupno delo in sodelovanje pri 
projektih, kot so oddaja seznamov za poši-
ljanje glasila Sladkorna bolezen, priprava 
in oddaja prispevkov za objavo v glasilu, 
priprava seznama za izdajo članskih iz-
kaznic, pomoč društvom z idejami pri iz-
vedbi predavanj in iskanju predavateljev, 
obveščanje o poteku akcij ZDDS in drugih 
organizatorjev, podana so tudi navodila za 
pripravo poročil in vlog FIHO ter druga ob-
vestila in navodila. 

Društva prejemajo Novice od leta 1996, 
prej so jih trikrat na leto po pošti, zdaj pa 
jih po petkrat na leto po elektronski pošti. 

Prve novice so bile izdane 2. oktobra 1996. 
Sprva sta jih pripravljala takratni predse-
dnik ZDDS Jože Snoj in podpredsednica 
Vlasta Gjura Kaloper, od novembra 1999 
(št. 12) pa jih pripravlja sekretarka ZDDS 
Špelca Rudolf. Izdajo Novic že od samega 
začetka podpira generalni sponzor Novo 
Nordisk. Novembra 2020 je bila izdana 
106. številka Novic.
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Tradicionalni Merčunovi pohodi
Na pobudo nekdanjega predsednika zve-
ze Jožeta Snoja je v maju 2002 Društvo 
diabetikov Tržič organiziralo prvi pohod 
na Storžič v spomin na prof. dr. Ljudevita 
Merčuna, prvega slovenskega diabetolo-
ga. Jeseni istega leta je bila v njegov spo-
min organizirana tudi proslava v Kultur-
nem domu Mengeš. Leta 2004 je Tržiško 
društvo diabetikov na poti na Storžič, kjer 
je prof. dr. Ljudevit Merčun preminil, pos-
tavilo spominsko ploščo. Pohodi se tradi-
cionalno organizirajo vsako leto z dvema 
težavnostnima stopnjama, obišče jih veli-
ko pohodnikov iz več društev diabetikov. 
Pohod je odpadel samo v letu 2020, zaradi 
epidemije.

Športno-rekreativna srečanja oseb  
s sladkorno boleznijo
Pobudnica in organizatorka prvega špor-
tno-rekreativnega srečanja je bila Anica 
Kvas, takratna predsednica Društva di-
abetikov Domžale. Prvo športno srečanje 

je potekalo 21. septembra 1996 v športnem 
parku v Domžalah, udeležilo se ga je okrog 
500 članov društev diabetikov. Od takrat 
so bila športna srečanja redno organizi-
rana vsako leto konec maja. Žal je lansko 
srečanje odpadlo zaradi epidemije, pa tudi 
v letošnjem letu ga ne bo. Bodo pa društva 
diabetikov zato pripravila pohode in druge 
športne aktivnosti v dovoljenih okvirjih s 
priporočili za druženje NIJZ-ja. 

Največje število udeležencev športno-re-
kreativnega srečanja je bilo 1800, in to leta 
2008 v Športni dvorani v Slovenj Gradcu. 
Pri pripravah so morali organizatorji zago-
toviti večji prostor s čim bolj pestrimi špor-
tnimi disciplinami, da so navdušili udele-
žence. V letu 2012 je srečanje obiskal tudi 
takratni predsednik države Danilo Türk. 
Zadnje, 24. športno-rekreativno srečanje je 
bilo izvedeno v Kopru leta 2019.

Želimo si, da se bomo čim prej lahko spet 
športno družili.

Društvo diabetikov Kje Kdaj Udeleženih

1. Domžale športni park Domžale sobota, 21. september 1996  500

2. Mežiške doline Ivarčko jezero sobota, 7. junij 1997  700

3. Novo mesto Otočec sobota, 6. junij 1998 1100

4. Lendava Lendava sobota, 5. junij 1999  700

5. Posavje – Brežice Terme Čatež sobota, 27. maj 2000 1200

6. Nova Gorica športni park Šempeter sobota, 26. maj 2001 1500

7. Postojna športni park Postojna sobota, 25. maj 2002 1200

8. Hrastnik športni park Hrastnik sobota, 31. maj 2003 1200
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Društvo diabetikov Kje Kdaj Udeleženih

9. Ptuj športni park Ptuj sobota, 29. maj 2004 1200

10. Velenje Velenjsko jezero sobota, 28. maj 2005 1500

11. Gornja Radgona Radgonski sejem sobota, 27. maj 2006 1500

12. Kranj Kranj (vojašnica) sobota, 26. maj 2007 1400

13. Slovenj Gradec športna dvorana Slovenj Gradec sobota, 31. maj 2008 1800

14. Koper športna hala Bonifika Koper sobota, 13. junij 2009 1640

15. Celje Rogla sobota, 29. maj 2010 1650

16. Murska Sobota Letališče Rakičan sobota, 28. maj 2011 1600

17. Mežiške doline Ravne na Koroškem sobota, 26. maj 2012 1400

18. Maribor Dvorana Tabor sobota, 25. maj 2013 1100

19. Velenje Topolšica sobota, 31. maj 2014 1200

20. Kočevje športni park Kočevje sobota, 30. maj 2015 1110

21. Škofja Loka športna dvorana Poden sobota, 28. maj 2016 1035

22. Celje Terme Olimje sobota, 27. maj 2017  870

23. Novo mesto na jasi v Dolenjskih Toplicah sobota, 26. maj 2018  939

24. Koper športna hala Bonifika Koper sobota, 25. maj 2019  979

25. Kočevje odpadlo zaradi epidemije covida-19 2000

#DarujemKilometre: množično dobrodelno 
zbiranje kilometrov za osebe s sladkorno boleznijo
ZDDS vsako leto organizira vrsto osvešče-
valnih dejavnosti za širšo javnost. V letu 
2019 je Slovenija na Dirki po Sloveniji 
gostila svetovno znano kolesarsko ekipo 
iz ZDA, Team Novo Nordisk. Njena poseb-
nost je, da imajo vsi člani ekipe sladkorno 
bolezen. Na dirkah po vsem svetu sodelu-
jejo s poslanstvom ozaveščanja o sladkorni 
bolezni, preventivi in spodbudi, da je tudi 
življenje s sladkorno boleznijo lahko kako-
vostno in aktivno. 

ZDDS pa je takrat začela z novo kampanjo, 
ki je ena naših večjih in ki jo odtlej uspešno 
nadaljujemo in nadgrajujemo. Poimenovali 
smo jo #DarujemKilometre. Z njo Slovence 
na različne načine spodbujamo, da hodi-
jo, tečejo ali kolesarijo za dober namen in 
ozaveščanje o sladkorni ter za razumevanje 
»Imam sladkorno, a sladkorna nima mene«. 

Kampanjo podpirajo Zdravniška zbornica 
Slovenije in številni zdravniki, naj omeni-
mo prof. dr. Tadeja Battelina, predstojnika 
kliničnega oddelka za endokrinologijo, di-
abetes in presnovne bolezni; imamo podporo 
soustanovitelja in prvega moža ekipe Novo 
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Nordiska Phila Southerlanda in ambasa-
dorje osveščanja o sladkorni bolezni Ano 
Turšič, Anito in Gorazda Repšeta, Andreja 
Drašlerja in Maja Langerholza. Letos so se 
jim pridružili še kolesarji z Aljažem Bratko-
vičem na čelu in tekačica Zala Istenič.

Lani je imela akcija tudi dobrodelno noto, 
saj smo prek številke 1919 s ključno bese-
do KM5 zbirali sredstva za nakup testnih 
lističev za opravljanje meritev krvnega 
sladkorja, del zbranih sredstev pa smo na-
menili tudi za plačilo medicinskih pedikur. 
Podjetje Sanolabor, d. d., o nam je prisko-
čilo na pomoč s sanitetnimi izdelki za os-
krbo oseb s sladkorno boleznijo, ki smo jih 
razdelili v obliki 155 paketov. Z zbranimi 

sredstvi in izdelki smo pomagali 194 ose-
bam s sladkorno boleznijo do kvalitetnega 
in polnega življenja.

Letos smo za popestritev kampanje s po-
močjo društev diabetikov po Sloveniji 
izbrali 12 pohodnih poti, na katerih poho-
dniki zbirajo kilometre in jih darujejo za 
ozaveščanje o sladkorni bolezni.

ZDDS se zahvaljuje za izreden odziv akcije 
#DarujemKilometre in poziva splošno jav-
nost, da nadaljuje z navdihovanjem in pod-
poro osebam s sladkorno boleznijo tako, da 
svoje športne objave še naprej označujejo z 
#DarujemKilometre.

Skupaj obvladujmo sladkorno bolezen (razpis Ministrstva za zdravje RS)

S pomočjo javnega razpisa za sofinancira-
nje programov varovanja in krepitve zdravja 
do leta 2022, ki ga sofinancira Ministrstvo 
za zdravje RS, smo izvedli pestre aktivnosti.

Aktivacija članov
Izvedli smo delovni posvet predsednikov z 
dodano vsebino za razvoj  in boljšo orga-
niziranost društev ter predstavili izobra-
ževalne vsebine dostopne uporabnikom, ki 
jih lahko posredujejo svojim članom.

Digitalizacija edukatorskih programov
Pripravili smo izobraževalna videa na temo 
Od diagnoze do vodenja sladkorne bolezni, 

prvega z naslovom Kaj lahko pričakujem 
na poti do obvladovanja sladkorne bolezni 
tipa 2? in drugega Medicinske sestre spre-
minjajo pogled na sladkorno bolezen.

V letošnjem letu pa smo že dodali videe 
za spodbujanje h kolesarjenju, v pri-
pravi pa je tudi filmček ob 100. obletnici 
odkritja inzulina. Ogledate si jih lahko 
na spletni strani zveze pod izobraževal-
nimi vsebinami: https://www.diabe-
tes-zveza.si/izobrazevalne-vsebine-2/
izobrazevalne-vsebine/. 
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Video Športna vadba zame
Posneli smo 25-minutni filmček z vajami 
za moč, za spodbujanje k redni vadbi pa 
pripravili dnevnik vadbe. Video je nastal 
v sodelovanju s Fakulteto za šport Univer-
ze v Ljubljani. Scenarij sta pripravila doc. 
dr. sc. Aleš Dolenec, prof. športne vzgoje 
in prof. dr. Vojko Strojnik, univ. dipl. prof. 
športa, vaje pa sta izvajala člana Društva 
diabetikov Ljubljana Neli Kapus in Igor 
Kolar. Ogledate si jih lahko na povezavi 
https://www.diabetes-zveza.si/izobraze-
valne-vsebine-2/vadba-za-boljse-pocutje/. 
V letošnjem letu pa že nastaja drugi video 
vaj, in to za gibljivost.

Promocija zgledov in spodbuda k akciji  
(call to action) 
V revijo Sladkorna bolezen smo vključili 
inovativne priloge z zanimivimi in poučni-
mi prispevki za bralce: o širjenju pravic za 
osebe s sladkorno boleznijo, o pomenu ure-
jenosti sladkorne bolezni v času covida-19, 
o medicinskih sestrah kot pomembnem 
členu v prepoznavi sladkorne bolezni, o ak-
tivnostih društev ... S temami nadaljujemo 
tudi v tem letu.

Razgibani kviz
ZDDS je v sodelovanju v sodelovanju s 
podjetjem Value Add Games, d. o. o., in 
sponzorjem AstraZeneca v letu 2019 razvi-
la novo didaktično igro Razgibani kviz za 
osnovnošolce. Igra je sestavljena iz dveh 
težavnostnih stopenj, za 3. in 4. ter za 5. 

in 6. razred, in ima tri teme: človeško telo, 
prehrana in gibanje, vse pa povezuje čas, 
odmerjen z izvajanjem razgibalnih vaj. Di-
daktična igra je edinstvena v Sloveniji in 
svetu. V marcu 2020 je bila igra natisnje-
na, žal pa načrtovane promocije po šolah 
zaradi epidemije nismo mogli izvesti.

Zveza je 2. junija 2020 pripravila spletno 
konferenco o pomenu zdravega načina 
življenja in predstavitvi igre širši javnosti. 
Predstavitev didaktične igra Razgibani 
kviz je opravila Špelca Rudolf v sodelo-
vanju z dr. Mojco Lunder, diabetologinjo, 
UKC, Petro Škofic Valjavec, profesorico na 
OŠ Vižmarje Brod, in Urško Hartman, Va-
lue ADD Games. V živo si jo je ogledalo 350 
oseb, upoštevajoč prav tako vse platforme, 
kjer je STA imel prenos, je posnetek pogovo-
ra zabeležil 4749 ogledov, posnetek si lahko 
ogledate na https://youtu.be/bufTfB-B-q0.

Razgibani kviz je ZDDS promovirala tudi 
z oglasi v glasilu Sladkorna bolezen, jo 
predstavila društvom diabetikov na posve-
tu in jim tudi razdelila po en izvod z name-
nom, da jo bodo lahko, ko bo čas omogočal, 
predstavili lokalnim šolam kot dober didak-
tični pripomoček pri vračanju otrok v šole.

Zavezali smo se tudi, da nadaljujemo izo-
braževalni programa za mlade o zdravem 
načinu življenja na različne načine, ki nam 
jih zdaj omogoča tehnologija.
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Sodelovanje zveze in društev na mednarodni ravni
Špelca Rudolf, sekretarka Zveze društev diabetikov Slovenije

Leta 1992 je tudi Zveza društev diabetikov 
Slovenije postala pridružena članica Med-
narodne zveze diabetikov (IDF). Takrat jo je 
na 15. kongresu IDF na Japonskem zastopal 
takratni predsednik zveze Jože Snoj in naša 
organizacija je bila sprejeta kot polnoprav-
na članica mednarodne organizacije (IDF) 
in njenega dela, ki združuje evropsko regijo 
IDF/Evropa. 

Z leti je zveza postajala čedalje bolj aktiv-
na tudi pri drugih mednarodnih dogodkih, 
kongresih in projektih, ki osebe s sladkorno 
boleznijo meddržavno povezujejo.

Sodelovanje z Mednarodno zvezo diabetikov (IDF)

Mednarodna zveza diabetikov (Internati-
onal Diabetes Federation, IDF) je bila us-
tanovljena leta 1946, da bi povezovala vse 
osebe s sladkorno boleznijo po svetu ter va-
rovala in zagovarjala njihove pravice. IDF 
je razdeljena na sedem regij: Afrika, Srednji 
vzhod in Severna Afrika, Severna Amerika 
in Karibi, Južna in Srednja Amerika, Južna 
in vzhodna Azija, Zahodni Pacifik in ne na-
zadnje še Evropa, kamor spada tudi Zveza 
društev diabetikov Slovenije.

Slovenija je leta 1994 postala polnopravna 
članica IDF in tudi IDF/Evropa, ki združuje 
evropsko regijo. Za vstop v ti dve organiza-
ciji so si prizadevali Jože Snoj, ki je prevzel 
vodenje zveze leta 1996, ter priznana di-
abetologa dr. Marko Medvešček in dr. Miro 
Čokolič. IDF združuje 170 držav in več kot 
230 organizacij, IDF/Evropa pa 47 držav in 
70 organizacij iz evropske regije. »Skupaj 
smo močnejši« je geslo mednarodne orga-
nizacije, saj je medsebojna povezanost po-
membna za dosego boljšega in kvalitetnej-
šega življenja oseb s sladkorno boleznijo. 
Skupaj lažje dosegamo pravice za osebe s 
sladkorno boleznijo po vsem svetu.

IDF je v svetu priznana kot uveljavljena or-
ganizacija, ki varuje in zagovarja pravice 
oseb s sladkorno boleznijo. Skupaj s Sve-
tovno zdravstveno organizacijo (WHO) in 
drugimi organizacijami ozavešča javnost o 
problemu, da bi države pristopile k reševa-
nju le-tega, posledično, da bi imeli Nacio-
nalne programe za preprečevanje sladkorne 
bolezni tipa 2, ter dobro zdravstveno oskrbo.

Naša aktivna udeležba
Z IDF/Evropa smo se prvič aktivno poveza-
li v letu 2004, ko so pri nas skupaj s Zvezo 
društev diabetikov Slovenije organizirali 
generalno skupščino IDF/Evropa in sreča-
nje Skupaj smo močnejši (Together we are 
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stronger). Na Otočcu je bila sprejeta tudi 
»otoška« deklaracija, ki je pozvala evropske 
voditelje, da sladkorno bolezen takoj posta-
vijo na prvo mesto v zdravstvenem načrtu 
EU in sprejmejo evropski načrt za sladkorno 
bolezen. Gre za predlog celovitega ukrepa-
nja, kar pomeni za učinkovitejšo preventivo, 
zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni in nje-
no pravočasno zdravljenje.

Leta 2008 je predsednik IDF Eberhard Stan-
dl kot pridruženega člana povabil v izvršni 
odbor IDF/Evropa Alojza Rudolfa. Ta je s 
svojim znanjem s področja financ postal 
pomemben člen takratnega izvršnega odbo-
ra IDF/Evropa. Po enoletnem sodelovanju 
pa je v letu 2009 na svetovnem kongresu v 
Montrealu kandidiral za člana izvršnega 
odbora IDF/Evropa in bil vanj izvoljen za 
dobo 3 let z nadaljnjo ponovitvijo mandata. 

To je bilo veliko priznanje tako osebno za 
Alojza kot za Zvezo društev diabetikov Slo-
venije, da imamo kandidata v izvršnem od-
boru evropske organizacije. Glede na svojo 
izobrazbo in izkušnje je v izvršnem odbo-
ru prevzel mesto finančnika. V času dveh 
mandatov, se je spominjal Alojz Rudolf, je 
IDF/Evropa veliko časa porabila za lobi-
ranje v Evropskem parlamentu pri spreje-
manju večine zakonov, ki se neposredno in 
posredno navezujejo na osebe s sladkorno 
boleznijo (obdavčitev sladkih pijač, vozni-
ška dovoljenja itd.). 

V letu 2019 je spet kandidiral v izvršni odbor 
IDF/Evropa in bil ponovno izvoljen z največ 
prejetimi glasovi. Alojz Rudolf je svoje pos-
lanstvo pomagati osebam s sladkorno bo-
leznijo do potrebnega zdravljenja in dostoj-
nega življenja opravljal tako doma kot tudi 
na evropskem in svetovnem nivoju.

Kamp mladih
V svojem mandatu v IDF/Evropa je bil 
Alojz Rudolf najbolj ponosen, da mu je 
uspelo čisto nov program Kamp za mlade 
voditelje pripeljati v Slovenijo in ga tu or-
ganizirati. Prva dva kampa za mlade osebe 
s sladkorno boleznijo, stare do 30 let, iz raz-
ličnih držav Evrope sta tako bila pri nas na 
Rogli. Ideja IDF je namreč bila, da so mla-
di ves čas prisotni v organizacijah in da s 
svojim znanjem, predvsem dobro energijo, 
sledijo izkušnjam starejših, dodajo še svoje 
ideje in tako dobimo uspešne vodje organi-
zacij oseb s sladkorno boleznijo. Slovenija 
je vsako leto, če smo dobili kandidata, ime-
la na njem svojega predstavnika.

Povezanost Zveze društev diabetikov Slo-
venije z mednarodnim okoljem je vsekakor 
potrebna. »Ves svet se povezuje in tudi mi 
sledimo tem smernicam,« je pred petimi 
leti zapisal Alojz Rudolf.
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V šolskem letu 2021/22 bomo izvedli že  
23. tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
Špelca Rudolf, sekretarka Zveze društev diabetikov Slovenije

Leta 1999 so na pobudo Vlaste Gjure Ka-
loper, dr. med., takratne podpredsednice 
Zveze društev diabetikov Slovenije, pripra-
vili prvo tekmovanje v znanju o sladkorni 
bolezni na osnovnih in srednjih šolah po 
Sloveniji. Prvo vsebino in pravila tekmo-
vanja je pripravila Vlasta Gjura Kaloper 
pod mentorstvom Zavoda za šolstvo in uči-
teljev, ki so s svojim strokovnim znanjem 
pomagali pri pripravi prvega tekmovanja.

Tako so pripravili pravilnik o tekmovanju 
v znanju o sladkorni bolezni za osnovne in 
srednje šole. Ta se je z leti dopolnjeval glede 
na potrebe. V njem so bili določeni cilji tek-
movanja, objava razpisa, vodenje tekmo-
vanja in priprava nalog, organizacija tek-
movanja, merila za podeljevanje priznanj, 
razglasitev dosežkov, ugovori na vrednote-
nje nalog, vloga in naloge učiteljev in men-
torjev ter financiranje tekmovanja. 

Tekmovanje se je iz leta v leto širilo, se do-
polnjevalo in bogatilo teme o poznavanju 
sladkorne bolezni, preprečevanju le-te, 

zdravem načinu življenja in pomenu redne 
telesne dejavnosti ne glede na starost. 

Tekmovanje organizira Zveza društev di-
abetikov Slovenije v sodelovanju z osnov-
nimi in srednjimi šolami; na podlagi ob-
javljenega razpisa o pogojih tekmovanja 
jih vsako leto povabi k sodelovanju, nato 
pa društva diabetikov na lokalni ravni sez-
nanjajo in vabijo šole k prijavi in sodelova-
nju, pri čemer so precej uspešna. Nekatera 
društva poskrbijo še za dodatno izobraže-
vanje na šolah. 

Komisija za izvedbo tekmovanja
Tekmovanje vodi in usmerja Komisija za 
izvedbo tekmovanja pri zvezi, ki jo vsake 
štiri leta izvoli izvršni odbor zveze. Doseda-
nje vodje tekmovanja so bile: 
-  Vlasta Gjura Kaloper (1999–2003) 
-  Judita Erjavec (2004–2007)
-  Maruša Pavčič (2008–2009)
-  Špelca Rudolf (2010) 
-  Ksenija Šperanda Vidoševič (2011–2019)
-  Zsuzsi Kepe (od leta 2020) 

Za organizacijski del skrbi in nad tekmo-
vanjem bedi koordinatorica tekmovanja in 
sekretarka Špelca Rudolf.

Glavni cilji tekmovanja so še danes širjenje 
in poglabljanje znanja o sladkorni bolezni in 
spodbujanje zdravega življenjskega sloga, ki 
preprečuje nastanek sladkorne bolezni, mo-
tivacija za nadaljnje poglabljanje znanja ter 
druženja mladih z različnih šol in okolij. 
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Pri tekmovanju vseskozi sodelujejo tudi 
strokovnjaki iz zdravstvene, pedagoške in 
prehranske stroke, ki s svojo strokovnostjo 
dvigujejo raven tekmovanja. 

Na tekmovanju prostovoljno sodelujejo 
učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol, 
ki jih pred tem učitelji oziroma mentorji 
seznanijo z vsebino in pogoji tekmovanja 
iz pravilnika in razpisa. 

Tekmovanje poteka na dveh ravneh, 
najprej na šolski ravni za bronasto pri-
znanje, nato pa na državnem tekmovanju 
za srebrno in zlato priznanje. Šolsko tek-
movanje izvede prijavljena šola, državno 

tekmovanje pa organizira Zveza društev 
diabetikov Slovenije.

Pred epidemijo covida-19 se je državno tek-
movanje organiziralo na več dogovorjenih 
šolah, odvisno je bilo od števila tekmoval-
cev, ki so se uvrstili na državno tekmovanje. 
V lanskem letu (2021) pa je bilo državno 
tekmovanje prvič organizirano preko elek-
tronskega vprašalnika in se je izkazalo za 
dobro odločitev in prakso v prihodnje.

Potek sodelovanja
Pred vsakim tekmovanjem v juniju na sple-
tni strani http://www.diabetes-zveza.si/ v 
rubriki Šole in tekmovanje objavimo razpis 

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota je novembra 2019 z Zvezo društev diabetikov 
Slovenije organizirala državno tekmovanje v znanju iz sladkorne bolezni. Gostila je 144 
učencev iz 70 osnovnih in 44 dijakov iz 20 srednjih šol ter 44 njihovih mentorjev.  
(Foto: arhiv DD Murska Sobota)
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o pogojih in vsebini tekmovanja. O objavi 
obvestimo že sodelujoče šole iz preteklih 
let in društva diabetikov. Z Zavodom RS za 
šolstvo in Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport RS pa sodelujemo pri prip-
ravi koledarja šolskih tekmovanj, da uvrsti-
jo tekmovanje v letni koledar tekmovanj. 

Razpis tekmovanja obsega vsebinski pro-
gram tekmovanja za posamezne ravni 
z navedbo ustrezne literature in pripo-
močkov, čas (dan in uro) izvedbe šolskih 
in državnega tekmovanja, roke prijave za 
šolsko in državno tekmovanje, kraj(e) dr-
žavnega tekmovanja, kraj in datum stro-
kovnega seminarja za mentorje ter naved-
bo datuma objave dosežkov tekmovanj 
posameznih tekmovalcev. 

Kdo vodi tekmovanja na posameznih ravneh
Tekmovanje na ravni šol vodijo šolske tek-
movalne komisije, ki jih imenujejo ravnate-
lji šol. Komisija za izvedbo tekmovanja vsa-
ko leto na novo imenuje državne komisije 
na šolah izvajalkah. Naloge za tekmovanje 
in rešitve nalog s točkovnikom za vse ravni 
tekmovanja pripravi komisija za izvedbo 
tekmovanja. Za vse ocenjevalce izdela tudi 
navodila o uporabi točkovnika. Odgovori 
na tekmovalne naloge se ocenjujejo s toč-
kami. Največje število doseženih točk je 40. 
Na vseh ravneh tekmovanj tekmovalci re-
šujejo naloge v pisni obliki. S pravilnikom o 
tekmovanju sta določena tudi tekmovalni 
red in organizacija tekmovanja. 

Šolskega tekmovanja se lahko udeležijo 
učenci od 6. do 9. razreda osnovne šole ozi-
roma vseh razredov srednje šole ter učenci 
in dijaki s posebnimi potrebami. Državne-
ga tekmovanja se lahko udeležijo po trije 
učenci ali dijaki s posamezne osnovne ozi-
roma srednje šole, ki so si to pravico pribo-
rili na šolskem tekmovanju glede na število 
doseženih točk in glede na kriterij, določen 
po pravilniku in razpisu tekmovanja, ven-
dar ne z manj kot 34 točkami. 

S pravilnikom so določena tudi merila  
za podeljevanje priznanj
Priznanja se podelijo najboljšim tekmo-
valcem glede na število doseženih točk na 

Člani državne izpitne komisije na 
tekmovanju v Izoli so bili: predsednik 
Zveze društev diabetikov Slovenije 
Robert Gratton, predsednica obalnega 
Društva diabetikov Koper Marija Podvršič, 
diabetologinja iz Zdravstvenega doma 
Koper dr. Jana Komel, dr. med., spec. 
internistka, in učiteljica na Srednji šoli 
Izola Nataša Valenčič Pogačnik, univ. dipl. 
inž. živ. tehnologije. (Foto: arhiv DD Koper)
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posamezni stopnji tekmovanja. Bronasto 
priznanje dobi tekmovalec, ki na šolskem 
tekmovanju doseže najmanj 31 točk. Sre-
brno priznanje dobi tekmovalec, ki na dr-
žavnem tekmovanju doseže najmanj 32 in 
do vključno 36 točk. Zlato priznanje dobi 
tekmovalec, ki na državnem tekmovanju 
doseže najmanj 37 točk ali več. 

Dosežke s šolskega tekmovanja objavi šol-
ska tekmovalna komisija, dosežke z držav-
nega tekmovanja pa državna tekmovalna 
komisija. Slovesno podelitev priznanj or-
ganizira posamezna šola v sodelovanju 
z lokalnim društvom diabetikov in Zvezo 
društev diabetikov Slovenije. 

Zadnja leta je tekmovanje vpisano tudi med 
tekmovanja, ki štejejo za pridobitev Zoisove 
štipendije, srebrno ali zlato priznanje pa ve-
lja tudi kot ustrezen izjemni dosežek. 

Literatura
Tako kot so rasle naše ideje o prepozna-
vanju sladkorne bolezni, so se večale tudi 
želje mladih udeležencev tekmovanja o po-
znavanju sladkorne bolezni in pomenu ži-
vljenjskega sloga ter širjenju znanja o tem. 
Zato so nastajale tudi knjižice za pomoč 
pri pripravi na tekmovanje. 

Leta 1998 je izšla prva knjižica z naslo-
vom Sladkorna bolezen: moja najzvestej-
ša prijateljica avtorice Urške Kaloper, ki je 
bila leta 2000 prvič in v letu 2001 drugič 

ponatisnjena, v letu 2003 pa je izšel tretji, 
zadnji ponatis. V letu 2001 se ji je pridru-
žila še knjižica z naslovom Res?: res iste 
avtorice. Nato je bila leta 2006 izdana 
knjižica Abecedarij sladkorne bolezni av-
torja Aleša Skvarče, dr. med., ki je doživela 
sedem ponatisov z dopolnitvami. Od leta 
2001 izhaja tudi zbornik predavanj ob iz-
obraževalnem seminarju za mentorje, ki  je 
leta 2011 postal tudi pomembno gradivo 
za pripravo tekmovalcev na tekmovanje v 
znanju o sladkorni bolezni. 

21. državnega tekmovanja iz znanja 
o sladkorni bolezni se je leta 2019 na 
Srednji šoli Izola udeležilo 111 šol s 100 
mentorji (26 srednjih šol in 85 osnovnih). 
Tekmovalo je 229 tekmovalcev. (Foto: 
arhiv DD Koper)

Prvega tekmovanja se je leta 1999 udeležilo 
2000 tekmovalcev s 85 osnovnih in srednjih 
šol. Na zadnjem tekmovanju, v šolskem letu 
2020/21, je sodelovalo 7795 učencev in dija-
kov s 442 šol. V 22 letih je tekmovalo 172.363 
učencev in dijakov na 6758 šolah, povprečno 
vsako leto 7835 tekmovalcev iz 356 šol.
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Pomembno gradivo so vedno tudi izbrani 
strokovni članki iz glasila Sladkorna bole-
zen ob razpisani temi tekmovanja. Dodatna 
pomoč je tudi knjiga Sladkorna bolezen tipa 
2 avtorjev dr. Marka Medveščka, dr. med., in 
Maruše Pavčič, univ. dipl. inž. živ. tehn., ter 
druge knjižice in zgibanke, ki so na voljo v 
tiskani ali spletni izvedbi. V zadnjem času 
so gradiva objavljena v elektronski obliki na 
spletni strani zveze.

Število tekmovalcev narašča
Prvega tekmovanja se je udeležilo 2000 
tekmovalcev s 85 osnovnih in srednjih šol. 
Državno tekmovanje je bilo organizirano na 
OŠ Ivana Groharja Škofja Loka. Nato je bilo 
državno tekmovanje organizirano sedem let 
na eni od izbranih šol, tri leta na dveh izbra-
nih šolah, nato pa se je število tekmovalcev 
državnega tekmovanja tako povečalo, da je 
organizirano glede na velikost in razpolo-
žljivost šol na več šolah sočasno (največ na 
petih šolah do zdaj – leta 2012 in 2017). Do 

zdaj je bilo državno tekmovanje izvedeno na 
53 osnovnih in srednjih šolah. Prvo držav-
no tekmovanje je potekalo digitalno preko 
e-vprašalnikov v šolskem leta 2020/21. Tudi 
v prihodnje je načrtovano v tej obliki. 

Strokovni seminar za učitelje mentorje
Po prvem tekmovanju se je pokazala pot-
reba po pripravi strokovnega seminarja za 
učitelje mentorje, kar bi bila pomoč pri prip-
ravi na tekmovanje. Vsako leto se ga ude-
leži več mentorjev, v 21 letih ga je obiskalo 
že 1817 udeležencev, povprečno 121 na leto. 
Zanimanje za dodatno znanje je tako pri 
mentorjih kot pri tekmovalcih čedalje večje. 
Ob tem se pripravi tudi zbornik predavanj 
za pomoč pri pripravi tekmovalcev. V letu 
2020 smo izvedli prvi seminar preko digi-
talnih medijev, ki je bil s strani udeležencev 
zelo pohvaljen. Tudi v letošnjem letu 2021 se 
bo izvedel seminar na tak način.

Hvala!

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, 
ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi 
seminarja in tekmovanja v teh 22 letih, 
vodjem tekmovanja, članom komisij za iz-
vedbo tekmovanj, strokovnim sodelavcem, 
mentorjem, kolektivom na šolah, članom 
društev, mentorjem v komisijah za nad-
zor in popravljanje ter članom komisij na 
državnem tekmovanju, saj so svoje delo 

opravili odlično. Zavedamo se, da je zna-
nje naše bogastvo in da je včasih treba za 
določen cilj vložiti tudi več napora, vendar 
verjemite, da se splača – za dobro in zdravo 
prihodnost naših otrok. Hvala vam, svoje 
delo ste opravili odlično in že se veselimo 
nadaljnjega sodelovanja in uspehov. Zah-
valjujemo se tudi sponzorjem za razume-
vanje, pomoč in sodelovanje.
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SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2 
pridružene bolezni in nadzor bolezni

SB2

V kolikor vi ali vaši bližnji občutijo simptome sladkorne bolezni tipa 2 ali vas skrbi povezava
z drugimi obolenji, se posvetujte z zdravnikom.

Sladkorna bolezen prizadene 
zmožnost telesa, da ne more 
proizvesti dovolj insulina ali 
uporabljati lastnega insulina 
v zadostni meri. To privede 

do povečanih količin 
sladkorja v krvi.1

Sladkorna bolezen tipa 2 je 
najpogostejša oblika sladkorne 
bolezni in predstavlja kar 90% 

vseh ljudi s sladkorno 
boleznijo.1

Sladkorna bolezen prizadene 
1 od 11 ljudi (20-79 let), 

kar predstavlja 463 milijon 
ljudi na svetu. Pričakuje se, 
da bo ta številka narasla kar 

za 51%, na 700 milijonov 
do leta 2045, zaradi1: 

• nezdrave prehrane
• telesne neaktivnosti
• debelosti.

Mnogo dejavnikov lahko poveča 
tveganje za razvoj sladkorne 
bolezni tipa 2, kar vključuje 

tudi: 2,3, nezdravo prehrano, 
telesno neaktivnost, 
debelost in staranje. 

Sladkorna bolezen je povezana 
z resnimi zapleti, kot so 

bolezni srca in žilja 
ter bolezen ledvic.5

Pri ljudeh s sladkorno boleznijo 
tipa 2, obstaja 4x večja 

verjetnost razvoja bolezni srca 
in žilja, v primerjavi z ljudmi 

brez sladkorne bolezni.6 

Približno 50% ljudi s sladkorno 
boleznijo tipa 2 ima določeno 

stopnjo bolezni ledvic.7

SB2 SB2

Sladkorna bolezen tipa 2 lahko 
vpliva tudi na mentalno 
zdravje, kar 40% ljudi s 
sladkorno boleznijo občuti 
negativen vpliv na psihično 

počutje.4

Kljub napredku v oskrbi 
bolnikov, še vedno občuten delež 
ljudi s sladkorno boleznijo tipa 2 
razvije zaplete zaradi sladkorne 
bolezni, zato so morda potrebni 

novi terapevtski pristopi.
 

40%

4X
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Hvala, ker izboljšujete življenja ljudi s sladkorno boleznijo
Ana Marija Hafner, predsednica komisije za podeljevanje priznanj

Zveza društev diabetikov Slovenije ob 65-letnici svojega delovanja podeljuje priznanja po-
sameznikom in ustanovam, ki pomembno izboljšujejo življenja ljudi s sladkorno boleznijo 
v Sloveniji.

Priznanje Zveze društev diabetikov Slovenije za prizadevno dolgoletno delo na po-
dročju izobraževanja in dela z osebami s sladkorno boleznijo prejmejo:

Maruša Pavčič
Maruša Pavčič je postala članica Društva 
diabetikov Ljubljana že leta 1965. V času 
več mandatov kot članica izvršnega odbo-
ra svojega društva je z razgibanim delom 
na zvezi in v svojem društvu diabetikov 
pomagala osebam s sladkorno boleznijo 
na vrsto načinov. Kot avtorica in soavtorica 
mnogih knjig in člankov v reviji Sladkorna 
bolezen ter z učnimi delavnicami in preda-
vanji je predala ogromno znanja o sladkor-
ni bolezni naslednjim generacijam. Njeno 
prizadevanje za skrb in pomoč sladkornim 
bolnikom je močno pripomoglo k temu, 
da so se ljudje lažje spopadli z boleznijo. 
Dolgoletno delo Maruše Pavčič na zvezi in 
v Društvu diabetikov Ljubljana je pustilo 
močne in pozitivne spremembe, ki še danes 
krepijo delovanje obeh organizacij.

Lidija Salamon
Lidija Salamon se je v Društvo diabetikov 
Maribor vključila leta 2005. Od takrat je 
vse do lani opravljala delo strokovne de-
lavke, nato pa sekretarke društva. V času 

članstva v društvu je zelo dobro spoznala 
težave, s katerimi se srečujejo osebe s slad-
korno boleznijo, in kaj za bolnika pomeni 
ta kronična presnovna motnja. Kot men-
torica za svetovanje osebam v stiskah je 
znala prisluhniti članom in jim po svojih 
močeh svetovati. Izkazala se je kot dobra 
organizatorica in koordinatorica preven-
tivnih programov. Izpostaviti moramo 
njeno vestno delo in skrb za uspešno delo-
vanje društva, pa tudi nesebično podporo 
članom, ki so bili potrebni pomoči.

Edvard Čotar
Edvard Čotar se je diabetičnemu dogajanju 
v Ilirski Bistrici pridružil leta 1997. Štiri leta 
kasneje je postal član izvršnega odbora, v 
katerem je svoje izkušnje in podporo nudil 
vse do danes. V času dolgoletnega član-
stva v Društvu diabetikov Ilirska Bistrica 
je odlično organiziral nepozabna druženja, 
poskrbel za zanimive izlete, pohode s sliko-
vitimi potmi in pestra športna srečanja. Z 
izkušenim vodenjem je omogočil, da so ak-
tivnosti potekale nemoteno in da so bili vsi 
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udeleženci zadovoljni. Kot pomembna vez 
med člani društva še danes poskrbi za veliko 
veselih trenutkov in dobro voljo.

Milica Berlot
Milica Berlot letos že triindvajseto leto 
nudi svoje znanje, voljo, moč in izkušnje ter 
pomaga pri delu Društva diabetikov Je-
senice. Dolgoletno delo opravlja skrbno in 
odgovorno, predvsem pa je pozorna na pot-
rebe članov. Že od včlanitve v društvo leta 
1998 prostovoljno, dosledno in natančno 
vodi društvene računovodske storitve ter z 
znanjem in izkušnjami pomaga prebroditi 
občasne finančne vrzeli. Prav tako vrsto let 
sodeluje pri organizaciji in izvedbi kultur-
nega programa ob pomembnih dogodkih 
in aktivnostih, še posebej pri pomoči starej-
šim članom. V izvršnem odboru, katerega 
član je že 23 let, spodbuja iskanje novih iz-
zivov za uspešno delo in skrbi za dobrobit 
vseh članov.

Marija Podvršič
Marija Podvršič s svojim znanjem, priza-
devanjem, vztrajnostjo in organizacijskimi 
spodobnostmi od leta 2004 aktivno vodi 
Društvo diabetikov Koper. Pod njenim 
vodstvom je društvo povečalo število dejav-
nosti in druženj, posledično pa je tudi števi-
lo članov močno narastlo. Prav tako svoje 
znanje in izkušnje deli v izvršnem odboru 
zveze, katerega član je že vrsto let, in poma-
ga pri izvrševanju zadanih programov na 
ravni zveze. Povsem je predana delu, ki ga 

že od samega začetka priključitvi društva 
opravlja prostovoljno, in to z ogromno 
energije ter z veliko voljo in zagnanostjo. 

Silvo Oblak
Silvo Oblak je že od priključitve Društvu 
diabetikov Novo mesto leta 2001 med 
najdejavnejšimi člani. Posebej ga odliku-
jeta zavzetost in vztrajnost pri organizaciji 
tekmovanj ob raznih prireditvah ter redno 
sodelovanje pri pripravi in izvedbi vsakole-
tnega jesenskega izleta. S svojimi bogatimi 
izkušnjami in znanjem glede obvladova-
nja sladkorne bolezni je članom društva vir 
navdiha, pomoči in zaupanja. Pri delu na 
zvezi je kot član izvršnega odbora s svoji-
mi pogledi in nasveti prispeval k povezavi 
vseh društev diabetikov v Sloveniji ter s 
strokovnjaki sodeloval za boljše izobraže-
vanje oseb s sladkorno boleznijo in večjo 
prepoznavnost bolezni v družbi.

Zahvalne listine ob 65. obletnici delova-
nja Zveze društev diabetikov Slovenije za 
prizadevno dolgoletno delo na področju 
izobraževanja in dela z osebami s slad-
korno boleznijo prejmejo:

Tadej Battelino, Andrej Janež, Dominik 
Černi, Alenka Končan Zagožen, Blanka 
Jančar in Novo Nordisk – trženje farma-
cevtskih izdelkov, d. o. o.
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Alojz Rudolf,  
prejemnik priznanja za življenjsko delo

Ana Marija Hafner,  
predsednica komisije za podeljevanje priznanj

Zveza društev diabetikov Slovenije ob 65-le-
tnici svojega delovanja Alojzu Rudolfu 
posthumno podeljuje dve priznanji: naziv 
častnega člana in posebno priznanje za nje-
govo življenjsko delo.

S sladkorno boleznijo se je Alojz Rudolf sre-
čal pri trinajstih letih in že takrat spoznal 
pomen zapletov, ukrepov in preventive slad-
korne bolezni. 

Leta 1994 se je včlanil v Društvo diabeti-
kov Ljubljana in z delom v njem in v zvezi 
ugotovil, kako pomembno je delo društev za 
vsakega posameznika in za osebe s sladkor-
no boleznijo nasploh. Zato je že v začetku 
svojega dela na zvezi, na kateri je opravljal 
mnogo funkcij, obiskal vsa takratna društva 
diabetikov v Sloveniji in jim svetoval glede 
financ ter bil vedno pripravljen pomagati 
tudi kako drugače. 

Veliko energije je vlagal v sprejete Nacional-
nega programa za obvladovanje sladkorne 
bolezni 2010–2020 in bil tudi pomemben 
član organizacije IDF/Evropa. Pri varstvu 
in uveljavljanju pravic oseb s sladkorno 
boleznijo je bil do Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije izjemno trd in nepo-
pustljiv pogajalec. Skupaj s strokovnjaki in 

Alojz Rudolf (desno), kot predstavnik IDF/
Evropa in podpredsednik Zveze društev 
diabetikov Slovenije, in Špelca Rudolf na 
proslavi ob 30-letnici delovanja Zveze 
diabetikov Slovaške, levo predsednik 
slovaške zveze Jozef Borovka.  
(Foto: arhiv ZDDS)
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sodelavci mu je uspelo pridobiti kar nekaj 
dodatnih pravic za osebe s sladkorno bolez-
nijo (npr. senzorje za neprekinjeno odčitava-
nje glukoze v krvi, pravico do nove inzulin-
ske črpalke itd.). Pomembno je tudi njegovo 
zavzemanje za širjenje tekmovanja osnov-
nih šol v poznavanju sladkorne bolezni v 
evropski prostor in tudi aktualna kampanja 
#Darujem kilometre.

Dragi Alojz, radi smo bili s teboj, da smo 
skupaj snovali projekte za blaginjo posa-
meznika s ciljem reševanja pravic, tako 
zdravstvenih kot tudi drugih. Pogosto si 
rekel, da moramo biti in delovati kot dru-
žina, saj bo le to prineslo uspeh. Ponosni 
smo, da smo lahko užili del tvoje življenj-
ske modrosti in del poti prehodili s teboj.

Alojz Rudolf (levo) na 
svetovnem kongresu v 
Južni Koreji, desno od 
njega so dr. Shashank 
Joshi, predsednik 
Jugovzhodne azijske 
regije IDF, predsednik 
IDF Andrew Boulton, 
predsednik ZDDS 
Robert Gratton, 
sekretarka ZDDS 
Špelca Rudolf in 
Dominique Robert, 
vodja pisarne IDF. 
(Foto: arhiv ZDDS)
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Društvo diabetikov tipa 1 Slovenije (društvo HbA1c)

Predsedniki: 
Boštjan Korošec 2003–2007  ⋅  Roman Tajnšek 2007–2012 ⋅ Eva Bolčič 2012–2016 ⋅  
Roman Tajnšek 2016–2019 ⋅ Jaša Vrečko 2019–

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Največji uspeh Društva diabetikov tipa 1 Slovenije v zadnjih petih letih je to, da so se 
nam končno začeli pridruževati mlajši člani s tipom 1, kar je bila zamisel že ob ustano-
vitvi društva. 

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Naše društvo se v zadnjem času srečuje predvsem s težavami zaradi covida, saj člani 
prihajajo iz vse Slovenije, tako da so zaradi omejitev srečanja izvedljiva še težje kot prej.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Za naše člane pomeni odkritje inzulina možnost življenja. Vsi člani imamo sladkorno 
bolezen tipa 1 in brez inzulina naše društvo sploh ne bi obstajalo, saj ne bi bilo članov.

Naša srečanja so vedno športno aktivna in poučna.

Leto ustanovitve

2003
Št. članov prvo leto

62
Št. članov leta 2020
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Društvo sladkornih bolnikov občin Ajdovščine in Vipave

ustanovitelj: dr. Franc Koren
predsedniki: Danijel Polizzi 1997–2005 ⋅ Jože Butinar 2005–2010 ⋅  
Sonja Groznik 2010–2018 ⋅ Mirjam Mislej 2018– 

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Med pomembne uspehe Društva sladkornih bolnikov občin Ajdovščine in Vipave v 
zadnjem času štejemo:
-  ohranitev članstva, 
-  izobraževanje,
-  ozaveščanje članov, 
-  utrjevanje prijateljskih vezi, kjer si člani izmenjujejo mnenja o izkušnjah in poznava-

nju sladkorne bolezni ter 
-  zaupanje v organe društva.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Največja težava društva je pridobivanje novih članov, predvsem mladih, ki se borijo s 
sladkorno boleznijo. To težavo rešujemo s pomočjo zdravstvenih domov, kamor osebe s 
sladkorno boleznijo prihajajo na redne preglede.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Odkritje inzulina je velikega pomena, ker rešuje in omogoča lepše življenje številnih 
oseb s sladkorno boleznijo. 
Za naše člane je inzulin najpomembnejše zdravilo za zdravljenje sladkorne bolezni. 

Izlet na Kolovrat in po dolini Soče leta 2018

Leto ustanovitve

1997
Št. članov prvo leto

280
Št. članov leta 2020

160
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Združenje diabetikov celjske regije

 
predsedniki: Stanislava Štravs Bračko 1956–1970 ⋅ Janez Lovšin 1970–1975 ⋅  
Martin Ambrož 1975–1976 ⋅ Viktor Doberšek 1976–1981 ⋅ Jana Potočnik 1981–1991 ⋅  
Rado Ambrož 1991–1999 ⋅ Slavko Brus 1999–2019 ⋅ Jožica Metelko Kraševec 2020– 

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Združenje diabetikov celjske regije za svoje članstvo organizira več programov: 
-  izobraževalno-zdravstvene, 
-  vzgojne, 
-  rekreativno-športne in 
-  sprostitveno-družabne. 

Organiziramo vse potrebno za okrevanja in udeležbo na programih, članom pa posre-
dujemo tudi strokovno literaturo, nasvete in pripomočke.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Kljub temu da delujemo na dokaj velikem ozemlju, uspemo držati stik s članstvom in 
zanj izpolnjevati zastavljene programe. 

Nekaj težav imamo v času epidemije covida-19, ki nam otežuje izpolnjevati program 
druženja. Kot kaže, bo tudi tega enkrat konec in bomo nadoknadili zamujeno.

Skupno letovanje v zdravilišču Lendava leta 2019

Leto ustanovitve

1956
Št. članov prvo leto

ni podatka
Št. članov leta 2020

700+
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Društvo diabetikov Cerknica

 
Predsedniki: Ivan (Janez) Otoničar 1995–2009 ⋅ Doroteja Nared 2009–2019 ⋅  
Drago Frlan 2019–

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Največji uspeh Društva diabetikov Cerknica je skrb za nadzorovanje bolezni in ozave-
ščanja oseb s sladkorno boleznijo s predavanji, meritvami vrednosti krvnega sladkorja 
in telesnimi aktivnostmi. 

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Veliko nam pomenijo neposredni stiki s člani društva, še posebej socialna pomoč in 
obdarovanje starejših in težjih bolnikov ob koncu leta.

Problem predstavlja struktura članov društva, saj prevladujejo starejši člani z nižjimi 
dohodki in brez njih ali pomanjkljivim računalniškim znanjem. Tako je zelo otežena 
medsebojna komunikacija med člani društva. Problem rešujemo z osebnimi kontakti 
in z večjim angažiranjem vodstva društva.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Inzulin omogoča lažje življenje ljudi s sladkorno boleznijo in boljšo urejenost sladkor-
ne bolezni. 

Vodstvo Društva diabetikov Cerknica na proslavi ob svetovnem dnevu 
sladkorne bolezni novembra2018 v Brežicah. Na sliki so še predsednik DZ 
RS Dejan Židan, minister za zdravje RS Samo Fakin, predsednica Društva 
diabetikov Posavje/Brežice in podpredsednik ZDDS Alojz Rudolf. 

Leto ustanovitve

1995
Št. članov prvo leto

16
Št. članov leta 2020

150
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Društvo diabetikov Domžale, Moravče, Lukovica, Mengeš, Trzin

 
Ustanoviteljici: dr. Breda Limbek Kokalj in VMS Anica 
Cotman Anžič  
Predsedniki: Janko Mihelič ⋅ Štefan Rozman ⋅ Slavko Pišek ⋅ Tone 
Ipavec ⋅ Anica Kvas ⋅ Franc Horvat ⋅ Maks Grošelj ⋅ Brane Peterka

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
V Društvu diabetikov Domžale, Moravče, Lukovica, Mengeš, Trzin si štejemo v posebno 
čast, da smo bili prireditelji praznovanja ob 60. obletnici ustanovitve Društva diabeti-
kov Slovenije. 
Uspelo nam je obdržati društveni prostor v Zdravstvenem domu Domžale. Vodstvu ZD 
smo hvaležni, da so prepoznali potencial delovanja društva.
Ohranjanje stikov z gorenjskimi društvi, ki s skupnim načrtovanjem programov obo-
gati naša srečanja.
Najem telovadnice za vaje za zdravo hrbtenico pod budnim nadzorom fizioterapevtke. 
Naša Anica Kvas je v tem času izdala svojo prvo zbirko haiku pesmi. 
Zavest, da je o sladkorni bolezni treba osveščati čim širšo javnost, nas je v zadnjih petih 
letih popeljala na skoraj vse sejme in druge prireditve v naših petih občinah. 
V številnih podjetjih smo izvajali merjenja krvnega sladkorja, krvnega tlaka in sku-
pnega holesterola, zaposlene založili z brošurami in jim svetovali in mnogi so tako 
morda še pravočasno poiskali pomoč. 
Seveda so vse te dejavnosti potekale pred koronskim časom in upamo, da bo ta čas 
kmalu za nami.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Upadanje članstva: Zdi se nam, da diabetologom v obeh ambulantah na našem obmo-
čju zmanjkuje časa, morda mladim kadrom volje, da svoje bolnike s sladkorno boleznijo 

Sprehod v skupinah – pustna sobota 2021, foto: Brane Peterka

Leto ustanovitve

1986
Št. članov prvo leto

185
Št. članov leta 2020

okoli 400
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usmerjajo v društvo. Želimo, da se jih čim več vključi, saj v društvih spoznamo, da nas bo-
lezen ne ugonablja, ampak nam ob pravih ravnanjih omogoča človeka vredno življenje. 
Društvo nudi nešteto priložnosti za opolnomočenje oseb s sladkorno boleznijo. Ob števil-
nih predavanjih, aktivnih okrevanjih, pohodih, poučnih izletih, skupnih druženjih in stalni 
izmenjavi izkušenj je bolezen lažje ponotranjiti, se z njo soočati in jo uspešno premagovati. 

Staranje članstva: Čedalje manj je aktivnih članov društva, večina jih je aktivnih že 
mnoga leta. Mladi nimajo radi nestimulativnega prostovoljstva.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Sto let je že med nami; vemo, da je rešitelj življenj, pa vendar si želimo čas, ko ga ne bi 
več potrebovali. Držimo pesti za naše znanstvenike, da se nekega dne le dokopljejo do 
točke, da bo diabetes ozdravljiv! Pobožna želja?

Društvo diabetikov Dravograd Polžki

 
Predsedniki: Ivan Pavlič 2008–2015 ⋅ dr. Ervin Pečnik 2015–2016 ⋅  
Ervin Kodrun 2017– 

 Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
V Društvu diabetikov Dravograd Polžki smo ponosni na številne zmage na športnih igrah, 
predvsem pa na pridobivanje novih članov društva in njihovo vključitev v naše programe. 

Uspešno skrbimo za osveščanje o skrbi za zdrav način življenja s sladkorno boleznijo 
ter dobro sodelujemo z vsemi društvi in ustanovami v občini. 

Leto ustanovitve

2008
Št. članov prvo leto

28
Št. članov leta 2020

250 Fotografija je nastala na daljšem pohodu.
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Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Težava se odraža predvsem v vključevanju članov v izvršni odbor društva in v prosto-
voljno delo na terenu.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Inzulin je za ljudi s sladkorno boleznijo oziroma naše člane zelo pomemben, saj omo-
goča normalno življenje, vključitev v aktivnosti društva in v družbeno okolje.

Društvo diabetikov Gornja Radgona

Predsedniki: Anton Novak  1986–1996 ⋅ dr. Branko Avsec 1996–2000 ⋅  
Franc Cehnar 2000–2011  ⋅ Viljem Barovič 2011–2016 ⋅ Marta Wolf 2016–2020 ⋅  
Franc Golinar 2020–

 Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Med največje uspehe Društva diabetikov Gornja Radgona v zadnjih letih štejemo: 

- dobro delovanje društva, 
- številna lepa druženja ter 
- redno in strokovno obnavljanje znanja o življenju s sladkorno boleznijo. 

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Največja težava, ki v zadnjem času otežuje delovanje društva, je prepoved druženja za-
radi korone. Če je le mogoče, se na stadionu družimo v primerni razdalji.

Izlet v Slovenske Konjice

Leto ustanovitve

1986
Št. članov prvo leto

10
Št. članov leta 2020

101
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Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Odkritje inzulina je nedvomno velika pridobitev in pomoč pri obvladovanju sladkorne 
bolezni.

Društvo diabetikov Grosuplje
 

 
Pobudnica: dr. Katarina Vukelič
 Predsednik: Rafael Ziherl 2010–2020 

Društvo diabetikov Grosuplje je bilo 28. 3. 2020 izbrisano iz registra društev. 

Pred izbrisom so imeli 26 članov. Delovali so na območju občin Grosuplje, Ivančna Go-
rica in Dobrepolje.

Moto Društva diabetikov Grosuplje je bil, da se člani zaradi posledic sladkorne bolez-
ni ali starosti ne počutijo izključeni iz družabnega življenja in obenem dokazujejo, da 
znajo sami skrbeti za svojo bolezen. 

Del življenja v društvu so bila tudi predavanja s področja diabetesa in seveda okreva-
nja, ki so jih izvajali po različnih zdraviliščih v Sloveniji. Odlično so sodelovali z občino 
Grosuplje, ki je imela posluh za njihove programe.

Zelo so podpirali udeležbo članov na raznih rekreativnih prireditvah v teku, kolesarje-
nju in pohodništvu. 

Bili so tudi del projekta Laični svetovalec, ki ga izvaja ZDDS v sodelovanju z zdravniki 
diabetologi. 

V letu 2017 so poročali, da so poleg občnega zbora s predavanjem o zdravi prehrani 
organizirali tudi prednovoletno druženje. 

Leto ustanovitve

2010
Št. članov prvo leto

12
Št. članov leta 2017

40
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Udeležili so se različnih rekreativnih tekem in pohodov.
Konec leta je potekal projekt samokontrole glikemije.
Pripravili so še dve okrevanji v toplicah in srečanje z DD Metlika. 

Društvo diabetikov Hrastnik

 
Predsedniki: Franc Sihur 1979–1981 ⋅ Emil Kohne 1981–1983 ⋅ Ivanka Šerbak 
Medved 1983–1999 ⋅ Viktor Ramšak 1999–2012 ⋅ Leopold Majes 2012–

 Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Društvo diabetikov Hrastnik se lahko pohvali z dobrim sodelovanjem z ostalimi so-
rodnimi društvi v Hrastniku na področju izobraževanja, izletništva, pohodništva, pre-
ventivnega letovanja (Društvo upokojencev Hrastnik, osteoporoza).

Zadovoljni smo tudi zaradi vzpostavitve in vzdrževanja stikov z lokalno skupnostjo ob 
raznih prireditvah (merjenja, izobraževanje in srečanja). 

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Največja težava je osip članstva, ki ga skuša društvo ustaviti z raznimi akcijami na 
lokalni ravni in v sodelovanju z diabetično ambulanto.
To težavo rešujemo tudi z delom laičnega svetovalca.

Utrinek z obiska žičke kartuzije (2019), kjer smo si med drugim ogledali tudi 
izdelavo glinene posode.

Leto ustanovitve

1979
Št. članov prvo leto

262
Št. članov leta 2020

169
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Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Za naše člane pomeni odkritje inzulina vrnitev življenja v normalni tok in hkrati po-
daljšanje življenja.

Društvo diabetikov Idrija

 
Predsedniki: Pavel Šturm 1976–1985 ⋅ Mirko Tratnik 1985–1989 ⋅  
Viktor Vončina 1989–1990 ⋅ Nežka Jemec 1990–1992 ⋅ Zofija Bogataj 1992–1997⋅  
Henrik Petrovčič 1997–2002 ⋅ Valerija Pavšič 2002–2007 ⋅  
Franc Rudolf  2007–2012 ⋅ Henrik Petrovčič 2012–2015 ⋅ Vlasta Primožič 2015– 

Najpomembnejši uspehi Društva diabetikov Idrija v zadnjih letih:
-  slovesna obeležitev in izdaja zbornika ob 40-letnici društva, 
-    pridobitev prvega pokala društva na 22. Športno-rekreativnem srečanju v Podčetrtku 

2017 ekipno v balinanju, 
-  velika udeležba članov na edukativnih okrevanjih in 
-  številni prijetni in pestri izleti in druženja diabetikov.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Zadnje leto je bilo zaradi covida delo društva precej okrnjeno, bilo je veliko prilagajanj 
in premikov terminov okrevanj in druženj. 

Četica koraka … Tedensko okrevanje v Termah Dobrna maja 2021

Leto ustanovitve

1975
Št. članov prvo leto

35
Št. članov leta 2020

165
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Predavanja in izobraževanja za osebe s sladkorno boleznijo so bila otežena. Predava-
nja smo imeli le preko spleta, kar pa je težava, saj so člani društva predvsem starejši, ki 
pa niso vešči sodobnih tehnologij.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Za ljudi s sladkorno boleznijo je iznajdba inzulina življenjskega pomena, saj omogoča 
kvalitetno in daljšo življenjsko dobo uporabnikov.

Društvo diabetikov Ilirska Bistrica

 
Predsedniki: Magda Povalec 1994–1998 ⋅ Ivan Bergoč 1998–2014 ⋅  
Andreja Rebec 2014– 

Med uspehi Društva diabetikov Ilirska Bistrica v zadnjih letih izpostavljamo:
-  organizacijo medobčinskega tekmovanja v balinanju,
-  organizacijo srečanj z drugimi društvi diabetikov,
-  nabavo AED defibrilatorja za društvo, ki je predan v uporabo lokalni skupnosti, 
-  predstavitev društva v lokalnih in tudi nacionalnih medijih,
-  vsakoletno izvedbo petdnevnih izletov po otokih Hrvaške.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Težava je predvsem staranje članov, ki so vključeni v društvo. Mlajše osebe s sladkorno 
boleznijo se v društvo ne želijo vključevati in tudi ne sodelovati pri njegovem delovanju.

Del udeležencev petdnevnega izleta na otok Lastovo 2019

Leto ustanovitve

1994
Št. članov prvo leto

100
Št. članov leta 2020

300
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Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Odkritje inzulina pomeni velik korak k obvladovanju sladkorne bolezni. 
Nenehne izboljšave in večja dostopnost do medicinskih pripomočkov in zdravil vsem 
osebam s sladkorno boleznijo so izredno pomembne. Urejena sladkorna bolezen pomeni 
manj težkih bolnikov, kar je tudi manjše breme za zdravstveno blagajno. Vsekakor pa naj 
preventiva pred obolenjem za sladkorno boleznijo še vedno ostane na prvem mestu.

Društvo diabetikov Ivančna Gorica

 
Predsedniki Nikolaj Erjavec 2018– 

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Društvo diabetikov Ivančna Gorica je v svojem kratkem delovanju organiziralo več 
preventivnih merjenj sladkorja v krvi za občane po krajevnih skupnostih v občini in 
v večjih gospodarskih družbah (v letih 2019 in 2020) ter uspešno akcijo ob svetovnem 
dnevu sladkorne bolezni (Obarvani v modro) v letu 2020.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Največja težava so omejitve druženja in gibanja, ki ovirajo redno dejavnost društva. 
Ostali so le telefonski pogovori in SMS sporočila. Kdor je imel internet, je bil lahko akti-
ven tudi na področju izobraževanja.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Odkritje inzulina je velik dosežek medicine in farmacije, za bolnike pa to zagotovo po-
meni podaljšanje življenja ter lažje in boljše premagovanje vsakodnevnih ovir.

Prikaz pravilnega merjenja sladkorja v krvi (marec 2020)

Leto ustanovitve

2018
Št. članov prvo leto

13
Št. članov leta 2020

31
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Društvo diabetikov Jesenice

 
Predsedniki: Viktor Langus 1985–1990 ⋅ Brane Markizeti 1990–1995 ⋅  
Oto Kelih 1995–2016 ⋅ Sonja Ravnik 2016– 

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Dolgoletne načrtovane aktivnosti Društva diabetikov Jesenice izpopolnjujemo in iz-
boljšujemo, prilagajamo jih potrebam in željam članov, da so čim bolj zanimive. Tudi 
zato nam člani ostajajo zvesti cela desetletja, do poznih let. Člane redno informiramo 
in izobražujemo, da lažje in bolj kvalitetno obvladujejo svoj diabetes. Še posebej smo 
uspešni v programu sociala v obliki sofinanciranja pedikure in socialne pomoči, za kar 
smo pogosto deležni pohval in zahval.
Dobro sodelujemo ne samo s člani društva, ampak tudi z zdravstvenimi organizaci-
jami, krajevnimi skupnostmi in drugimi društvi in občinami ter še posebej z ostalimi 
petimi društvi diabetikov Gorenjske. Z njimi se družimo na meddruštvenih pohodih, 
zborih članov in zadnjih nekaj let tudi na turnirjih v balinanju.
Pred petimi leti nam je uspelo organizirati skupino za balinanje; na ta način smo še bo-
lje poskrbeli za gibalne aktivnosti in s tem še posebej spodbudili moške člane društva 
k večji telesni dejavnosti. Vsako leto organiziramo tudi balinarski turnir za diabetike 
Gorenjske, in to zelo uspešno in v zadovoljstvo vseh udeležencev.
Redno spremljamo razvojne dosežke in tehnološke novosti na področju preventive, 
obvladovanja in zdravljenja sladkorne bolezni in člane spodbujamo tudi k boljšemu 
digitalnemu opismenjevanju za uspešno rabo novih tehnologij pri vodenju in obvlado-
vanju sladkorne bolezni.

Izvršilni in nadzorni odbor Društva diabetikov Jesenice  
v naravi Blejske Dobrave

Leto ustanovitve

1985
Št. članov prvo leto

159
Št. članov leta 2020

370
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Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Največja težava je pridobivanje novih, mlajših članov.
Pridobiti jih skušamo z zanimivimi vsebinami na predavanjih, s popestritvijo eduka-
tivnih delavnic, okrevanj in pohodov ter s prilagajanjem aktivnosti delovnemu ritmu 
zaposlenih.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Odkritje inzulina in vse pomembne tehnološke izboljšave zmanjšujejo zaplete diabete-
sa in s tem omogočajo daljše, bolj kvalitetno ter aktivno samostojno življenje.

Društvo diabetikov Kamnik

 
Pobudnik: Aleksander Doplihar
Predsedniki: Drago Rostan ⋅ Jakob Škerjanec ⋅ Marjeta Bukovšek ⋅ 
Stana Pibernik ⋅ Savica Juntez (2007–)  

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
V zadnjih petih letih smo bili v Društvu diabetikov Kamnik najbolj uspešni s sodelova-
njem centra za krepitev zdravja. Celo leto so nam nudili veliko delavnic in predavanj. 
Dodelili so nam stalno medicinsko sestro za merjenja krvnega sladkorja in krvnega 
tlaka, in to vsak tretji torek v mesecu. 
Z gorenjskimi društvi (Kranj, Domžale, Škofja Loka, Tržič, in Jesenice) sodelujemo pri 
organizaciji meddruštvenih pohodov. Spoznavamo različne kraje, kulture in navade. 

Pohod v Šmarjeških Toplicah (foto: Sašo Hribar)

Leto ustanovitve

1984
Št. članov prvo leto

24
Št. članov leta 2020

170
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Člani se takih pohodov radi udeležujejo, saj se družijo, si izmenjujejo izkušnje in se 
imajo med sebi enakimi zelo lepo.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Največja težava je starejša populacija: čedalje težje se udeležujejo vseh aktivnosti, ker 
ni mlajših članov. Pri meddruštvenih pohodih najamemo avtobus, ker sami niso več 
mobilni. Prav tako je problem, ker nimajo pametnih telefonov niti računalnika, da bi se 
udeleževali druženj po Zoomu.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Odkritje inzulina je za nas postalo rešilna bilka, saj pripomore k boljšemu uravnavanju 
sladkorne bolezni.
Dobro vodena sladkorna bolezen in normalen glikemični indeks nas obvarujeta pred 
težkimi zapleti, kot so amputacije prstov in stopala, bolezni oči (retinopatija) in ledvic 
(nefropatija), bolezni srca in ožilja …

S PAMETNIM SISTEMOM JE VSAKO MERJENJE 

ENOSTAVNO
Merjenje ravni glukoze v krvi 
mora biti hitro in enostavno. 
Sistem Accu-Chek Guide  
ponuja pametne rešitve  
za merjenje ter enostavne 
rešitve za zaščito testnih  
lističev in takojšnje  
spremljanje rezultatov  
meritev. 

D
C-

1/
20

21
-3

6
Brezžični prenos 
rezultatov  
v aplikacijo mySugr

Do testnega lističa  
brez nerodnosti

Široko 
testno polje 
za hitro 
merjenje

Vidno podnevi in ponoči

Nežen 
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www.accu-chek.si  I   Roche Diabetes Care Slovenija  I   Accu-Chek Slovenia

“MERJENJA SI NE 
PREDSTAVLJAM 
VEČ BREZ
MERILNIKA  
ACCU-CHEK GUIDE.
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Društvo diabetikov Kočevje

 
Predsedniki: Anton Novak ⋅ Franc Krajc ⋅ Mirko Kambič ⋅ Alojz 
Levstik ⋅ Stanislav Gabrič 1996–2004 ⋅ Ksenija Šperanda Vidoševič 2004–
 
Dejavnosti Društva diabetikov Kočevje so bile in so povezane z zdravo kulturo življenja 
in ozaveščanjem ljudi s sladkorno boleznijo, njihovih svojcev in zainteresiranih obča-
nov o sladkorni bolezni. 

Vse več se nas na poti skozi življenje znajde v gozdu bolezni, oddaljenem od poti, ki 
vodijo k dobrem počutju in uravnoteženemu bivanju. 

V vseh dejavnostih in programih poudarjamo, da ozaveščen, usposobljen in dobro mo-
tiviran bolnik svojo kronično bolezen razume in obvlada ter ob zdravem življenju pol-
novredno in dolgo živi. Znanje in samodisciplina nam narekujeta, da si moramo vzeti 
čas zase in za svojo bolezen – saj je zdravje naša odločitev. 

Društvo s svojimi programi sledi tem spoznanjem in poleg drugih dejavnosti organizi-
ra številna predavanja, delavnice, telovadbo, nordijsko hojo, pohode, meritve, kopanje 
in vodno telovadbo, dvakrat letno pa še edukativno okrevanje v toplicah. 

Naši člani so spoznali, da so stiske manjše, ko jih deliš s tistimi, ki so jih tudi sami doži-
veli. Druženja in mreženje med člani društva in s člani drugih društev je zelo pozitivno, 
saj velikokrat najdemo v tem globlji smisel, sprostitev, pripadnost, občudovanje ustvar-
jenega in srečo. Zato so prireditve in srečanja diabetikov tako dobro obiskana. 

Leto ustanovitve

1980
Št. članov prvo leto

ni podatka
Št. članov leta 2018

250-295 Pohod v Šmarjeških Toplicah (foto: Sašo Hribar)
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Društvo diabetikov Koper

 
Pobudnica: dr. Vida Vadnov
Predsedniki: Stane Ponomarenko 1971–2001 ⋅ Andrijana Lasič 2001–2004 ⋅ 
Marija Podvršič 2004–

 Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Med največje uspehe Društva diabetikov Koper štejemo vsakoletno povečevanje član-
stva, ki je iz cele Slovenije in iz zamejstva, organizacijo edukativnih zdravljenj v raznih 
toplicah; od začetnega enega avtobusa smo na edukativno zdravljenje lani peljali več 
kot 300 naših članov.
V sodelovanju z Zvezo društev diabetikov Slovenije smo leta 2009 in 2019 organizirali 
športne igre diabetikov, proslavo svetovnega dneva diabetikov in tekmovanje o znanju 
o sladkorni bolezni.
Seveda pa štejemo med uspehe tudi splošno zaupanje do članov Društva diabetikov 
Koper, saj smo imeli in imamo člane v nadzornem odboru ZDDS, izvršnem odboru 
ZDDS in predsednika ZDDS.
Posebej pa smo lahko vsi skupaj ponosni na predsednika in podpredsednika ZDDS, ki 
jima je uspelo, da lahko sladkorni bolniki, ki to potrebujejo, pridobijo inzulinsko črpal-
ko z zanko brez doplačila.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Zadnje čase je bila organizacija našega dela okrnjena zaradi covida-19, vendar smo 
začeli s športno rekreacijo in v maju letos že odšli na edukativno zdravljenje.

24. Športno-rekreativno srečanje diabetikov Slovenije (25. maja 2019)

Leto ustanovitve

1971
Št. članov prvo leto

230
Št. članov leta 2020

900+
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Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Odkritje inzulina pomeni za osebe s sladkorno boleznijo ogromno, saj je rešilo že mar-
sikatero življenje.

Društvo diabetikov Kranj

 
Predsedniki: Franci Likozar 1976–1977 ⋅ Ivan Vreček 1977–1978 ⋅  
Tone Roblek 1978–1984 ⋅ Mihael Logar 1984–1999 ⋅ Franci Prislan 1999–2004 ⋅  
Miro Snedec 2004–2008 ⋅ Jolanda Polanec 2008–
 
Uspehi Društva diabetikov Kranj so timsko delo in občutek pripadnosti: 
-  Ponosni smo, da društvo obstaja že dolga leta (naslednje leto praznujemo 45- letnico 

delovanja), da smo povezani, da sodelujemo in se družimo.
-  Vsako leto smo uresničili vse načrtovane aktivnosti, izjema je leto 2020. Zaradi epide-

mije so bila vrata našega društva več mesecev zaprta, zato so bile preklicane vse naše 
napovedane aktivnosti.

-  Glavnino članstva predstavljajo dolgoletni člani, saj obstoj društva in uspeh temeljita 
na dolgoletnih izkušnjah in seveda na prizadevanjih vseh članov.

-  Dolgoletno in prizadevno sodelovanje stroke z našim društvom na področju zdravja 
oseb s sladkorno boleznijo.

Bistvo naših »izletov v neznano«, ki jih organiziramo vsako leto in so dobro 
obiskani, ostaja enako kot vsa leta doslej. Izmenjava izkušenj, druženje, 

pridobivanje novih znanstev, bogatenje in spoznavanje lepote Slovenije so 
še vedno temeljni cilj naših izletov.

Leto ustanovitve

1977
Št. članov prvo leto

50
Št. članov leta 2020

368
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-  Dolgoletno sodelovanje s sponzorji in donatorji, s čimer so nam dali dragoceno pod-
poro pri mnogih skupnih projektih, posvečenim plemenitim ciljem v korist oseb s 
sladkorno boleznijo.

-  Dolgoletno dobro medsebojno sodelovanje, povezanost in druženje z ostalimi gorenj-
skimi društvi diabetikov.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Največje težave so upadanje članstva, pasivnost in nezanimanje članov za aktivnosti , 
staranje članstva, nemotiviranost mlajših za včlanitev in sodelovanje v društvu.
Zavedamo se, da so se časi od začetka delovanja društva do danes spremenili, s tem 
pa tudi naloge in smisel društvene dejavnosti. Zato naše aktivnosti prilagajamo svo-
jemu članstvu. 
Ne glede na to želimo slediti temeljnemu poslanstvu društva kot humanitarne organi-
zacije, ki deluje v javnem interesu, da, upoštevajoč načela prostovoljnosti in neprido-
bitnosti, »skrbi za čim bolj kakovostno in samostojno življenje sladkornih bolnikov, in 
si prizadeva za preprečevanje posledic sladkorne bolezni in enakopravno vključevanje 
sladkornih bolnikov v vsakdanje življenje«.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Vsekakor je inzulin rešilna bilka za osebe s sladkorno boleznijo, saj dobra urejenost 
bolezni pomeni tudi dobro kakovost življenja.
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Društvo diabetikov Lenart

 
Predsedniki: Jože Caf  1986–1994 ⋅ Jožica Vračko 1994–2015 ⋅ Ingrid Belšak 2015–

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Naši večji uspehi v Društvu diabetikov Lenart so trajna uporaba društvenega prostora 
– pisarna, da lahko nemoteno opravljamo delo, merimo sladkor in načrtujemo aktiv-
nosti za naše člane društva, in sodelovanje z diabetologinjo dr. Evo Zemljič, da lažje 
premagujemo našo zahrbtno bolezen.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Tako kot vsa društva se tudi mi spopadamo s koronavirusom, saj so nam bili omejeni 
gibanje na prostem, druženje in ostale aktivnosti, ki jih mi, ljudje s sladkorno boleznijo, 
potrebujemo. 

Da pa smo premagovali osamljenost, smo uporabljali telefone in poklepetali z našimi 
člani o zdravju in počutju, da nam je čas hitreje minil. Žal smo se poslovili tudi od naših 
devetih zvestih članih društva.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Brez inzulina ne bi bilo preživetja, tako pa nekateri ljudje s sladkorno boleznijo doživijo 
visoko starost. Inzulin nekateri uporabljajo 30, 40 ali pa tudi že več let.

Toliko se nas zbere na pohodih in na ogledih naših kmetij ob 14. novembru, 
svetovnem dnevu sladkorne bolezni.

Leto ustanovitve

1986
Št. članov prvo leto

33
Št. članov leta 2020

177
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Društvo diabetikov Lendava

 
Predsedniki: Zvonko Kotnjek 1986–1994 ⋅ Jožef Čivre 1994–1995 ⋅ Vera Likar 
1995–1996 ⋅ Drago Pahor 1996–1998 ⋅ Štefan Hari 1998–2012 ⋅ Zsuzsi Kepe 2012– 

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Društvo diabetikov Lendava je bilo v zadnjih letih zelo aktivno:
-  poglobili smo sodelovanje s sosednjimi društvi, 
-  začeli smo intenzivno informirati javnost o sladkorni bolezni, 
-  zaradi ozaveščanja so o nas večkrat poročali mediji, 
-  pridobili smo nekaj mlajših članov, 
-  uvedli smo tedensko telovadbo, 
-  učno delavnico smo popestrili tako, da je bilo možno sodelovanje prisotnih.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Največja težava je izguba članov, predvsem zaradi njihove visoke starosti. Mlajši se ne 
odločajo za članstvo, zato so dejavnosti, ki jih organiziramo, manj obiskane. Mlajši ne 
kažejo zanimanja za predavanja. 

Zato smo stopili v javnost in začeli ozaveščati ter na ta način pospešili pridobivanje. 
Aktivnosti smo popestrili in jih ponujali zastonj, če je bilo to v možnosti društva.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Odkritje inzulina pomeni življenje – kvalitetno in izpolnjeno. Daljše aktivno življenje 
za mlade in družino, kar brez inzulina ne bi bilo mogoče.

Druženje v Radmožancih, kjer smo se podali na pohod v okolici in šli tudi do 
Marijinega spomenika v gozdu, kar je bilo prijetno, dobro za zdravje, s telesno 

aktivnostjo in tudi blagodejno za dušo, saj so nekateri posedeli in se zatopili v misli.

Leto ustanovitve

1986
Št. članov prvo leto

52
Št. članov leta 2020

130
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Društvo diabetikov Litija in Šmartno

 
Predsedniki: Albin Jesenšek 1988–1998 ⋅ Darja Zupančič 1998–2012 ⋅ Rudolfa 
Pogačar 2012–2019 ⋅ Mihaela Amršek 2019– 

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Ob pomoči predavateljev, zdravnikov iz UKC Ljubljana, in ob sodelovanju z zdravstve-
nim domom in gasilskimi enotami občin Litija in Šmartno pri Litiji je društvo organi-
ziralo predavanja o sladkorni bolezni in uporabi avtomatskega defibrilatorja, kar je 
spodbudilo donacije za nakup avtomatskih defibrilatorjev v obeh občinah.
Uspelo nam je prodreti tudi med mlade. Vsako leto organiziramo predavanja za 8. in 9. 
razrede osnovnih šol in 2. letnike na Gimnaziji Litija.
Z malo drugačno obeležitvijo svetovnega dneva sladkorne bolezni nam je 14. novembra 
2020 uspelo osvestiti širšo javnost in tako povečati prepoznavnost društva ter pridobiti 
kar nekaj novih članov, predvsem mlajših.
Društvo se trudi osveščati člane o novostih na področju sladkorne bolezni in zdravstva 
in jih prenesti med aktivnosti društva. Načrtujemo nakup merilnika gleženjskega in-
deksa, za zgodnje odkrivanje periferne arterijske bolezni, kar preprečuje amputacije 
nog, kar je še posebej pomembno za naše člane.
V zadnjem letu smo kljub koroni povečali tudi zanimanje za edukativno okrevanje, ne 
le med našimi člani, temveč tudi med člani drugih društev.

Pohod na Menino planino in ogled Čebelarskega centra Slovenije 
septembra 2020

Leto ustanovitve

1988
Št. članov prvo leto

70
Št. članov leta 2020

417
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Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Težave, s katerimi se srečuje društvo, so predvsem staranje prebivalstva (umiranje čla-
nov, še posebej v letu 2020 in tudi v letu 2021) in premajhno včlanjevanje mladih in 
aktivnih oseb. 
Ena izmed težav je tudi obveščanje. Člani društva so v glavnem starejši, ki niso raču-
nalniško pismeni, nimajo socialnih omrežij in ne uporabljajo interneta. Obveščamo jih 
po pošti, kar je za društvo velik strošek in velika poraba časa. 
Seveda pa v zadnjem času največji poseg v delovanje društva predstavlja covid-19. Te 
težave premagujemo z vzpostavljanjem novih in uspešnim nadaljevanjem že obstoje-
čih širokih programov in aktivnosti za člane. 
Za naše aktivnosti (delavnice, pohode, edukativno okrevanje, telovadbo, predavanja…) 
je veliko zanimanja. Na žalost smo morali zaradi trenutnih omejitev nekatere aktivno-
sti odpovedati, pri drugih pa število obiskovalcev zelo omejiti. 

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Odkritje inzulina omogoča našim članom, da lahko v vsakdanjem življenju funkcioni-
rajo normalno in učinkovito, in če je vključen še zdrav način življenja, je lahko življenje 
še bolj kakovostno.

Programe in delovanje sofinancira FIHO. 
Stališča organizacije ne izražajo stališča FIHO.
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Društvo diabetikov Ljubljana

 
Predsedniki: Rozi Marolt ⋅ Boris Arežina ⋅ Željko Primorac ⋅ Sašo Mila-
vec ⋅ Judita Erjavec 1993–2020 ⋅ Karmen Maričič 2020– 

Društvo diabetikov Ljubljana si bo v prihodnosti prizadevalo povečati število učnih de-
lavnic in športnih dejavnosti ter razširiti vsebino edukativnih okrevanj in dejavnosti 
tudi na širšo javnost in ne le na člane društva.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Inzulin pomeni varen način obvladovanja sladkorne bolezni – pomeni življenje!

Člani Društva diabetikov Ljubljana ob morju

Leto ustanovitve

1956
Št. članov prvo leto

ni podatka
Št. članov leta 2020

732
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Društvo diabetikov Ljutomer

 
Predsedniki: Janko Koren 1986–1990 ⋅ Albin Geč 1990–1997 ⋅ Majda Slavinec 
1997–2014 ⋅ Rajko Šimonka 2014–2015 ⋅ Bojana Meznarič 2015– 

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Uresničila se je želja, da je bil tudi v Ljutomeru ustanovljen diabetični dispanzer in da 
obolelim z diabetesom iz domače regije ni bilo več treba potovati na kontrolne preglede 
v regijsko bolnišnico Murska Sobota. Veliko zaslug za ta uspeh je imela tedanja predse-
dnica društva Majda Slavinec, njo pa so v znatni meri podpirali tudi občina Ljutomer 
in strokovno osebje Zdravstvenega doma Ljutomer.
Ob dograditvi in razširitvi Zdravstvenega doma Ljutomer v letu 2013 je Društvo diabeti-
kov Ljutomer dobilo tudi možnost brezplačnega uporabe predavalnice za svoje potrebe. 
Tako smo leta 2014 začeli uporabljati ta prostor z vso tehnično opremo z multimedij-
sko podporo za svoja strokovna predavanja in za delavnice ter za izvedbe letnih zborov 
naših članov.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Vsa zadnja leta društvo praktično nima podmladka z včlanjevanjem mlajših novih 
članov. Dosedanji člani so pretežno vsi ostareli, življenjske moči kopnijo, k sladkorni 
bolezni se pridružujejo številne druge zdravstvene težave, mnoge pestijo najresnejše 
težave, kot so demenca, močna gibalna oviranost, ne morejo več skrbeti sami zase …

Od leta 2014 Društvo diabetikov Ljutomer uporablja predavalnico v Zdravstvenem 
domu Ljutomer z vso tehnično opremo.

Leto ustanovitve

1986
Št. članov prvo leto

39
Št. članov leta 2020

67
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Društvo diabetikov Maribor

Pobudnik: prof. dr. Milan Černelc
Predsedniki: Rudi Ilec, Lovro Budihna, Alfonz Škerget, Ivan Šeme, Ivan 
Farasin, Pero Mirkovič, Viktor Navršnik, Ivan Verlič, Ivan Hrastnik, 
Mirko Topolovec

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Od začetkov organiziranega dela društva do danes veje velika skrb za človeka, za slad-
kornega bolnika. Vsa leta smo uspešni pri izvajanju obširnih programov, kjer vsak član 
najde nekaj zase. Tako gojimo športne aktivnosti, različne oblike druženja in edukativ-
na okrevanja. 
Že nekaj let organiziramo posebno obliko izobraževanja, ki smo ji dali naslov Štirje 
koraki za izboljšanje sladkorne bolezni, in ima letno osem ciklusov. Prepričani smo, da 
so neprimerna prehrana, premajhna telesna dejavnost, redna zdravstvena kontrola in 
védenje o sladkorni bolezen tisto, kar mora spoznati član. 
S šolo zdravega življenja smo ustvarili skupino sladkornih bolnikov, ki skupaj z mode-
ratorjem razmišlja o težavah sladkornega bolnika in kako jih premagati. Živimo v pov-
sem drugih časih kot pred 65 leti in vendar je bolezen ista in veliko ljudi jo ima. Bolniki 
so zaskrbljeni kot takrat in zdaj še bolj zaradi virusa. Poskrbimo zanje, saj morajo imeti 
občutek, da nikoli ne bodo sami. 
Uvedli smo odprti telefon za pomoč v stiski in za pogovore z laičnim svetovalcem.

Pohod med krošnjami – Rogla

Leto ustanovitve

1956
Št. članov prvo leto

264
Št. članov leta 2020

846
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Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Če želimo osebam s sladkorno boleznijo kvalitetno življenje, jim moramo zagotoviti re-
dno kontrolo. Le tako bo lahko postal opolnomočen. Težava so testni lističi, saj diabetiki 
z boleznijo tipa 2 (na tabletah) še vedno ne dobijo brezplačnih testnih lističev, kar pred-
stavlja velik problem pri samonadzoru sladkorne bolezni. Še posebej je težava pri social-
no ogroženih članih/diabetikih, ki imajo zato slabo urejene vrednosti krvnega sladkorja. 
Tako društvo izvaja brezplačne meritve krvnega sladkorja, saj delujemo v javnem intere-
su. V pomoč so nam donatorji (za testne lističe), ki pa jih je vsako leto manj. 
Tudi finančnih sredstev za izvajanje preventivnih programov je čedalje manj, kar nas 
sili, da omejujemo naše programe.
Društvo mora biti temeljna celica za osebe s sladkorno boleznijo.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Iznajdba inzulina je za nas življenjskega pomena.

Društvo diabetikov Metlika

 
Predsednik: Vekoslav Prevalšek 2008– 

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Društvo diabetikov Metlika je vsa leta rastlo zaradi svojih aktivnosti in uresničevanja 
programov. 

Na izletu Treh dežel na končni postaji v Planici 6. junija 2017

Leto ustanovitve

2008
Št. članov prvo leto

50
Št. članov leta 2020

292
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Naših predavanj (vsaj pet na leto) se je vedno udeleževalo več kot sto članov. Vse naše 
dogodke je spremljal kulturni program. Vsakoletnega občnega zbora in proslave ob 
dnevu diabetikov se je vedno udeležilo nad 150 članov.

Letno smo organizirali dve športno-rekreacijski prireditvi: v septembru pohod na le-
tališče Prilozje s športnimi tekmovanji, piknikom in zabavo (vedno je bilo več kot 200 
udeležencev, zadnjih pet let tudi z udeležbo drugih društev diabetikov), v novembru pa 
je bil znan naš Urbanov pohod s kostanjevim piknikom. 

Vsako leto smo organizirali izlet (včasih z dvema avtobusoma). Na športne igre zveze 
smo vedno »pripeljali« poln avtobus in bili zadnjih pet let vedno med petimi najboljšimi.

Ves čas smo bili lokalno zelo aktivni.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Zadnje množično srečanje je bilo 20. februarja 2020 z občnim zborom in dvema 
predavanjema. 

Potem je prišel koronavirus s prepovedmi vse do danes. Ker nimamo »odprte« pisarne 
(imamo svoj prostor za sestanke), smo stike s članstvom vzdrževali s pismenimi in sple-
tnimi obvestili. 

Ob koncu leta smo počastili in obdarili naše jubilante, vendar le posamično. 

Za letos imamo obsežen program, če …

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Zadnjih trinajst let spremljam naše člane in njihove izkušnje z inzulinom. Inzulin je 
mnogim poenostavil življenje, nekaterim pa ga je celo rešil in podaljšal.
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Društvo diabetikov Mežiške doline

 
Predsednika: Bojan Proje 1987–2013 ⋅ Branko Lepičnik 2013–

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Za največje uspehe Društva diabetikov Mežiške doline štejemo zadovoljstvo članov, saj 
se družimo, jim pomagamo in priskrbimo strokovna mnenja. 
Pomagamo tudi finančno pri nabavi pripomočkov in pri okrevanju ter iščemo rešitve 
za obvladovanje bolezni.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Zadnje leto je bila največja težava virus. Le redko smo se srečali. Vsa naša prizadevanja 
so bila osredotočena na posameznike. Pomagali smo individualno. 
V naši dolini je težava oddaljenost velikega števila članov od baze (pisarne). Tudi teren 
je drugačen kot v mestih. 
Primanjkuje pa tudi sredstev. 
Težave po naši oceni premagujemo kar uspešno.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Članom na inzulinu je zdravilo v veliko pomoč, strokovno oceno pa naj dajo strokovnjaki.

Člani Društva diabetikov Mežiške doline avgusta 2019 na izletu  
v Črni na Koroškem

Leto ustanovitve

1987
Št. članov prvo leto

80
Št. članov leta 2020

501
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Društvo zgornjesavinjskih diabetikov Mozirje

 
Pobudnik: Ivan Zupan 
Predsedniki: Ivan Zupan 1997–2007 ⋅ Franc Cesar 2007–2008 ⋅  
Jože Prušek 2008–2011 ⋅ Anton Venek 2011–

 Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
V Društvu zgornjesavinjskih diabetikov Mozirje smo občutno povečali število članov.
Organizirali smo republiško tekmovanje o znanju iz sladkorne bolezni za osnovne in 
srednje šole.
Povečala se je motiviranost članov za izobraževanje: redno je na predavanjih od 50 do 
70 članov in drugih občanov.
Člani se zelo zanimajo za edukativno okrevanje.
Povečali smo zanimanje vseh sedmih občin v dolini za sodelovanje.
Redno merjenje sladkorja v krvi v treh občinah.
Vzpostavili smo sodelovanje z Zgornjesavinjskim zdravstvenim domom.
Objavljanje člankov v lokalnem časopisu in v reviji Sladkorna bolezen.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
V zadnjem času opažamo več težav:
-  koronavirus nam preprečuje realizacijo dela programa;
-  staranje članstva, zelo malo podmladka in ni interesa za vodenje društva;
-  težje pridobivanje sponzorskih sredstev, zato primanjkuje denarja za izvajanje doda-

tnih programov.

Člani društva na izletu v Kumrovcu

Leto ustanovitve

1997
Št. članov prvo leto

46
Št. članov leta 2020

240
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Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Inzulin uspešno pomaga pri zdravljenju bolnikov. 

Društvo diabetikov Murska Sobota

 
Predsedniki: Slavko Jesenik 1986–1989 ⋅ Nada Šebjanič 1989–2006 ⋅ Darko 
Mihelič 2006–2013 ⋅ Danijela Šantl Pintarič 2013–2019 ⋅ Igor Vitez 2019–

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
V zadnjih letih je bilo društvo dokaj aktivno, izvajalo je razna rekreativna srečanja, 
srečanje pomurskih društev, meritve sladkorja v krvi ob svetovnem dnevu diabetikov v 
sodelovanju z Centrom za krepitev zdravja Murska Sobota. Sodelovanje z ekipo zdrav-
nikov in strokovnih delavcev v diabetični ambulanti SB Murska Sobota.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Delo društva se je z nastopom epidemije v letu 2020 zaustavilo; izvajamo najnujneše 
naloge, upamo pa da bomo lahko v kratkem nadaljevali z aktivnostmi, ki smo si jih 
zadali. Premagajmo korono, cepimo se in tako bomo pripomogli k zdravju vseh.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Odkritje inzulina je zelo pomagalo pri zdravljenju sladkorne bolezni, saj z inzulinom 
lahko bolje uravnavamo sladkorno bolezen. Novost pa je tudi LIBRA, s katero si meri-
mo sladkor v krvi.

Leto ustanovitve

1986
Št. članov prvo leto

114
Št. članov leta 2020

175
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Društvo diabetikov Nova Gorica

 
Predsedniki: dr. Janez Burnik 1976–1985 ⋅ Miro 1985–1987 ⋅ Franko Pregelj  
1987–1992 ⋅ Dominik Soban 1992–2020 ⋅ Stanislav Črvič 2020–

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Društvo diabetikov Nova Gorica je organiziralo in izvedlo športno srečanje ter organi-
ziralo proslavo ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni. Organizirano je bilo tudi pra-
znovanje 25-letnice delovanja društva. 

Osnovna šola Milojke Štrukelj je organizirala državno tekmovanje v znanju o sladkor-
ni bolezni za osnovne in srednje šole. 

Društvo vsako leto tudi z drugimi goriškimi društvi organizira Tek in hojo za upanje. 
Sodelujejo tudi italijanski diabetiki in proga je speljana po obeh Goricah, tudi v Italiji. 

Skozi delovne terapije v toplicah je šlo več kot 1500 oseb s sladkorno boleznijo in družin-
skih članov. Srečanj v toplicah so se udeleževali tudi mladi nogometaši, ki so tam opravili 
tudi priprave in trening tekme. Društvo je bilo 7 let organizator in koordinator slovenske 
nogometne reprezentance v futsalu. Sodelovalo je 35 diabetikov nogometašev iz cele Slo-
venije. Sodelovali so na 5 evropskih prvenstvih DIA EURO, kjer je sodelovalo 18 evropskih 
reprezentanc. Najboljši rezultat je bilo 4. mesto v BiH v Sarajevu. Sodelovali so tudi na 
balkanskem prvenstvu, kjer so zasedli 2. mesto. Z revijo Dita so bili soorganizatorji pro-
pagandnih tekem Zabijmo diabetesu gol. Sodelovale so ekipe glasbenikov in športnikov 

Leto ustanovitve

1976
Št. članov prvo leto

520
Št. članov leta 2020

258 Humanitarna hiša Društva diabetikov Nova Gorica
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Slovenije. Vsako leto je sodelovala tudi zlata selekcija slovenskih nogometašev. Dobili so 
tudi Botra ND Gorica in se povezali tudi z Nogometno zvezo Slovenije. 

Žal sta covid in majhno zanimanje zveze prekinila tudi to aktivnost. Škoda je za mlade 
diabetike, ki so bili tako organizirani in so sodelovali pri aktivnostih društva in zveze.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Največja težava, s katero se srečuje društvo, je epidemija covida-19. Oteženo je skliceva-
ti seje društva in razne prireditve ter organizirati različna potovanja. 
Težava je poleg covida tudi pridobivanje novih članov, zlasti mlajših oseb s sladkorno 
boleznijo.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Inzulin že stoletje rešuje in omogoča življenje ljudem po svetu. Naši člani seveda niso 
izjema, saj lahko tako uživajo življenje s pozitivo naprej.
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Društvo diabetikov Novo mesto

 
Predsedniki: Rihard Romih ⋅ Miro Thorževski ⋅ Peter Miklavčič ⋅  
Dušan Jukić

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Društvo diabetikov Novo mesto je bilo prireditelj celodnevnega 23. Športno-rekrea-
tivnega srečanja diabetikov Slovenije na Jasi v Dolenjskih Toplicah 26. maja 2018 s 
približno tisoč udeleženci (člani društev, tekmovalci, prostovoljci, nastopajočimi, gosti 
in dežurnimi službami) in tekmovanji v petih primernih športnih panogah, s štirimi 
krajšimi in daljšimi pohodi, priložnostno delavnico zdrave prehrane, zabavnim in kul-
turnim programom ter s prehrano za vse udeležence.

Med večje uspehe v zadnjih letih štejemo še:
-  redno vsakoletno izvedbo dobro obiskanih programov za člane društva; 
-  dvakrat mesečno pohodi po okolici Novega mesta; 
-  zbor članov s spremljevalnim kulturnim nastopom in strokovnim predavanjem; 
-  redni piknik s pohodom in športnim programom; 
-  rekreativno-edukativno okrevanje v Strunjanu; 
-  jesenski celodnevni izlet; 
-  aktivnosti ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni; 
-  sodelovanje članov društva v organih zveze društev.

Leto ustanovitve

1986
Št. članov prvo leto

ni podatka
Št. članov leta 2020

204 Izlet s pohodom pod planiške velikanke 8. oktobra 2019
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Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Veselila bi nas večja zastopanost mladih, kar je najbrž želja tudi drugih društev. 

V zadnjem letu ali dveh pa so res velika težava predpisane omejitve druženja in giba-
nja – druženje in gibanje sta vendar osnovna dejavnost in poslanstvo društva!

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Ne v dveh stavkih, ne v enem, z eno samo besedo: vse!

Humanitarno društvo diabetikov Piran

 
Predsedniki: Veselin Kezunović 1997–2007 ⋅ Franc Bagar 2007–2014 ⋅  
Miran Stiplošek 2014–

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
V več kot petindvajset let trajajočem delovanju Humanitarnega društva diabetikov Pi-
ran so nekatere aktivnosti postale že utečene naloge vodstva društva. Tako vsako leto 
izpeljemo edukativno okrevanje v enem od domačih termalnih zdravilišč, najmanj štiri 
predavanja s temami, povezanimi s sladkorno boleznijo, dva pomladanska in dva je-
senska pohoda, v juniju in decembru organiziramo družabno srečanje ter najmanj dva 
enodnevna izleta po Sloveniji. 

Odkar je pred petimi leti pri Zdravstvenem domu Lucija začel delovati Center za pro-
mocijo zdravja, aktivno sodelujemo na vseh njihovih prireditvah (dnevih zdravja) in z 

Leto ustanovitve

1997
Št. članov prvo leto

200
Št. članov leta 2020

120 Člani Humanitarnega društva diabetikov Piran junija 2017
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njimi organiziramo predavanja na tematiko zdravega načina življenja. Našim članom 
priporočamo obiskovanje delavnic za krepitev zdravja v njihovem centru. 

Dobro sodelujemo tudi z društvom Faros, Silva in diabetično ambulanto v Luciji.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Veliko članov je starejših, ki imajo poleg sladkorne bolezni še številne druge zdravstve-
ne težave in se zato v društvu ne udejstvujejo aktivno. Podobno velja za mlajše člane, ki 
pa so nedejavni zaradi službenih in družinskih obveznosti. 
Vsako leto imamo manj članov, prav tako tudi finančnih sredstev, saj razpolagamo 
samo s sredstvi članarine in Fiho. Rešitev trenutno nimamo.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Vsem, ki jim tablete ne pomagajo več, inzulin rešuje življenje, veliko bolnikov pa zaradi 
tega živi veliko bolje.

Društvo diabetikov Posavje – Brežice

 
Predsedniki: Roman Baškovč 1985–1991 ⋅ Ivan Živič 1991–2009 ⋅  
Darja Mandžuka 2009–

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Društvo se s kvalitetno zastavljenim programom trudi članom pomagati, jih perma-
nentno izobraževati in s tem prispevati h kakovosti obvladovanja sladkorne bolezni. 

Leto ustanovitve

1985
Št. članov prvo leto

okoli 50
Št. članov leta 2020

492 Zbor članov Društva diabetikov Posavje – Brežice 2019
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Društvo pogosto organizira strokovne posvete, predavanja, delavnice in športne dogod-
ke, skrbi za zdravstveno vzgojo in pedikuro ter se trudi z obiski hudo bolnih in invali-
dnih na domu.
Ves čas si prizadeva za ozaveščanje tudi širše javnosti o sladkorni bolezni. Pri tem 
zgledno sodeluje z ostalimi društvi in zdravstvenimi zavodi v Posavju, z Zvezo društev 
diabetikov Slovenije ter z občinami in podjetji, ki mu nudijo finančno in strokovno pod-
poro pri realizaciji zastavljenih programov in ciljev. 
V društvu smo ponosni na to, da smo s svojim delovanjem prepoznavni tako v Posavju 
kot tudi širše.
Društvo je v preteklih letih organiziralo dve državni proslavi ob svetovnem dnevu slad-
korne bolezni (leta 2015 in 2018).
V sodelovanju z ZDDS in OŠ Brežice je bilo soorganizator dveh državnih tekmovanj iz 
znanja o sladkorni bolezni.
Veseli smo izida dveh pesniških zbirk svojih članic, in sicer Pesmi z obpotja Marije Ke-
rin (2020) in Drobtinice mojega vesolja Stanke Pernišek (2021).
Leta 2018 je društvo prejelo plaketo Občine Brežice za prizadevno delo na področju 
zdravja in preventive.
Ob občinskem prazniku leta 2020 je občinski svet Občine Brežice podelil društvu pri-
znanje Občine Brežice za prispevek društva na področju zdravja in preventive v občini.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Epidemija in z njo ukrepi o omejevanju druženja in gibanja so globoko posegli v delova-
nje društva. Kljub številnim omejitvam smo izpeljali dobršen del načrtovanega progra-
ma, predvsem glede ozaveščanja o sladkorni bolezni in izobraževanja. Več dogovorov je 
potekalo po telefonu in elektronski pošti in tehnologija nam je v veliki meri pomagala, 
da smo lahko izvedli kar nekaj kvalitetnih video predavanj in delavnic ob pomoči ZDDS, 
podjetij Zaloker & Zaloker, Novartis … V manjših skupinah smo, ko je bilo to dovoljeno, 
telovadili in hodili na pohode, zagotovili smo pedikuro 18 članom s težjo obolevnostjo 
nog in stopal ter obiskali 20 hudo bolnih in invalidnih članov na domu. 

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Odkritje inzulina in inzulinska terapija sta zelo pomemben napredek v obvladovanju 
sladkorne bolezni. Nadzorovana in ustrezno zdravljena sladkorna bolezen lahko zaš-
čiti obolele pred različnimi zapleti. Inzulin omogoča bolnikom, da je sladkorna bole-
zen ves čas pod nadzorom, s tem pa je njihovo življenje kvalitetnejše. Hvaležni smo za 
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dosežene velike napredke pri zdravljenju in obvladovanju bolezni z novimi zdravili in 
pripomočki.

Kljub temu pa tiho upamo, da bi znanost in medicina še naprej odkrivali nove metode 
zdravljenja, ki bi pripomogle k temu, da bi bila sladkorna bolezen nekega dne popolno-
ma ozdravljiva.

Društvo diabetikov Postojna

 
Predsedniki: Stanislava Horvat 1987–2008 ⋅ Milica Savković 2008–2012 ⋅  
Marica Batis 2012–2015 ⋅ Silva Murovec Vatovec 2015–2019 ⋅ Simon Kaluža 2019–

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Društvo diabetikov Postojna je vzpostavilo sodelovanje z Osnovno šolo Antona Globoč-
nika iz Postojne. Mentorica Magdalena Penko Šajn vsako leto organizira ekipo šolarjev, 
ki se udeležijo tekmovanj iz znanja o sladkorni bolezni. V okviru priprav članom krožka 
tudi naše društvo predstavi svoje delovanje in lastne izkušnje in védenje o sladkorni bo-
lezni. Tekmovalci so praviloma zelo uspešni in dosegajo najvišja, tudi prva mesta.
Društvo diabetikov Postojna je bilo leta 2017 soorganizator državnega tekmovanja v 
znanju o sladkorni bolezni. Tekmovanja so se udeležile ekipe osnovnih in srednjih šol 
iz vse Slovenije.
Društvo odpira svoje delovanje v javnost in na ta način opozarja na razširjenost sladkorne 
bolezni. V ta namen se udeležujemo različnih javnih prireditev, na katerih predstavljamo 
delovanje društva, izvajamo merjenja krvnega sladkorja, širimo vedenje o diabetesu ...

Leto ustanovitve

1987
Št. članov prvo leto

ni podatka
Št. članov leta 2020

162 Tudi na Rakitni smo že bili.
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V okviru obeleževanja dneva sladkorne bolezni 14. novembra organiziramo merjenja 
krvnega sladkorja, tlaka, holesterola ... na najbolj frekventnih točkah v Postojni in Piv-
ki, kot so avle trgovskih centrov in lekarne.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Splošna težava je pandemija covida-19 in vse nevarnosti in omejitve, ki jo spremljajo. 
Preprečeno nam je zbiranje in druženje. Mnoge že organizirane akcije pa smo morali 
tudi odpovedati. Usmerjamo se v dejavnosti v naravi, kot so sprehodi, balinanje ...

Težava je tudi starostna sestava društva in posledično upadanje števila članov.

Društvo diabetikov Ptuj

 
Pobudnici: Lidija Trop, dr. med., in med. ses. Olga Feguš
Predsedniki: Jože Zupanič 1974–1978 ⋅ Jože Muhič 1978–1982 ⋅ Matilda  
Kosec 1982–1986 ⋅ Alojz Čuček 1986–1990 ⋅ Alojz Čeh 1990–1991 ⋅ Marija  
Velikonja 1991–2017 ⋅ Sonja Korošak 2017–

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Poudarek delovanja Društva diabetikov Ptuj je na izobraževanju članov in za širšo za-
interesirano javnost, da zagotovimo normalno kvaliteto življenja. 

Leto ustanovitve

1974
Št. članov prvo leto

85
Št. članov leta 2020

425 Člani društva diabetikov Ptuj jeseni 2017: tudi v slabem vremenu dobre volje
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Velik poudarek dajemo enodnevnim druženjem po Sloveniji. V društvu smo uvedli re-
dne mesečne pohode članov na Ptuju in Vidmu pri Ptuju. S člani društva diabetikov 
Lenart se družimo na pohodih in v šoli za diabetike. 
Dvakrat letno organiziramo za člane edukativni program, v enem izmed slovenskih 
zdravilišč in na morju. 
Veseli smo, da smo ohranili število članov.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Največje težave nam prinaša covid-19. Težave so pri izvajanju zastavljenega progra-
ma dela, ni osebnega druženja s člani. Komunikacija poteka preko družbenih omrežij, 
e-pošti, pošti. 
Ob morebitni sprostitvi ukrepov NIJZ in vlade se potrudimo, da pomembne programe 
za društvo izpeljemo.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Inzulin pomeni za nas in člane vir življenja. Osebe s sladkorno boleznijo z uporabo in-
zulina uravnavajo sladkor v krvi in varujejo notranje organe, ki so pomembni za naše 
življenje.

Društvo diabetikov Ribnica
 
 
Predsednika: Vinko Kersnič, (kasneje so podatki pomanjkljivi) ⋅  
dolgoletni predsednik: Ivan Gradič 

 Društvo diabetikov Ribnica je bilo leta 2017 izbrisano iz  
registra društev. 
Zadnjih deset let društvo ni aktivno delovalo.

Leto ustanovitve

1987
Št. članov prvo leto

ni podatka
Št. članov leta 2016

ni podatka



113

Društvo diabetikov Sežana

 
Predsedniki: Franc Hoteš ⋅ Jože Volovec ⋅ Lucijan Furlan ⋅ Vladimir 
Janjič ⋅ Vojko Turk 
 
Društvo diabetikov Sežana je bilo konec leta 2018 izbrisano iz registra društev. 
Delovalo je na območju občin Divača, Komen, Hrpelje-Kozina in Sežana. 
Izvajali so programe, ki so bili nastavljeni že v začetku: osveščanje, sociala, rekreacija 
in druženje. 
Organizirali so učne delavnice in predavanja o sladkorni bolezni, njenih posledicah in 
vsemu, kar pomaga k uspešnemu obvladovanju sladkorne bolezni. 
Občasno so z nakupi raznih življenjskih potrebščin pomagali socialno šibkim članom. 
Vsako leto so se udeležili športnega srečanja društev diabetikov Slovenije. 
V vsaki občini so organizirali dva pohoda, na katerih so si ogledali krajevne znameni-
tosti ali zgodovinska obeležja. 
Ob koncu leta so na domu ali v domovih za ostarele ali v bolnišnicah obiskali člane, 
starejše od 70 let.
Posebno pozornost so namenjali učencem 8. razreda osnovnih šol, ki jih je medicinska 
sestra Klara Petrnelj seznanjala s sladkorno boleznijo in zdravo prehrano.
Vrsto let so se udeleževali tekmovanja v balinanju, skupaj z drugimi društvi pa so v 
novembru več kot 20 let pripravljali dobro obiskano prireditev ob svetovnem dnevu 
sladkorne bolezni. 
Leta 2007 je društvo za svoje delo ob 20-letnici prejelo priznanje Občine Sežana.

Leto ustanovitve

1987
Št. članov prvo leto

59
Št. članov leta 2016

325
Društvo diabetikov Sežana je delovalo na območju občin Divača, Komen, 

Hrpelje-Kozina in Sežana. 
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Društvo diabetikov Slovenj Gradec

Predsedniki: Ivo Rojnik 1958–1966 ⋅ Adolf Ankon 1966–1978 ⋅ Ivan Špolat 
1978–1988 ⋅ Leopold Budna 1988–1992 ⋅ Marija Kotnik 1992–1996 ⋅ Ivan Pavlič 
1996–2008 ⋅ Angela Helbl 2008–2012 ⋅ Ivan Gašper 2012–

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Društvo diabetikov Slovenj Gradec je leta 2018 ob občinskem prazniku prejelo nagrado 
Mestne občine Slovenj Gradec za 60 let delovanja društva in za velik prispevek in dose-
žek pri napredku in ugledu Mestne občine Slovenj Gradec. 
Naše dosedanje in prihodnje delo pa je nedvoumen dokaz skrbi za osveščanje širše jav-
nosti o sladkorni bolezni. 
Ponosni smo tudi na številne nagrade ZDDS, ki so jih naši člani prejeli za dolgoletna 
prizadevna dela.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
V zadnjem času je največja težava obveščanje članov, ki jih obveščamo s kurirji po domovih.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Lažje uravnavanje sladkorja v krvi.
Zelo veliko nam pomeni inzulinska črpalka, sploh pa novejši izum – črpalka z zaprto zanko.

Leto ustanovitve

1958
Št. članov prvo leto

30
Št. članov leta 2020

450

Podelitev občinske nagrade Mestne občine Slovenj Gradec za 60 let  
delovanja društva in za velik prispevek in dosežek pri napredku  

in ugledu Mestne občine Slovenj Gradec
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Društvo diabetikov Škofja Loka

Predsedniki: Jože Možgan 1989–1990 ⋅ Momir Sibinčič 1990–1997 ⋅ Marjan 
Gantar 1997–2002 ⋅ Silva Žonatar 2002–2014 ⋅ mag. Tanja Oblak 2014–

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
V društvu veliko časa posvečamo izobraževanju članov in drugih občanov s poudar-
kom na prepoznavanju in poznavanju sladkorne bolezni in njenih posledicah, zdravi 
prehrani in zdravem načinu življenja.

Že Hipokrat je menil, da pravšnja mera telesne aktivnosti ob pravšnji meri hrane omo-
goča trdno zdravje. Recept je preprost, od nas pa je odvisno, v kolikšni meri ga bomo 
upoštevali. Še vedno velja, da sami lahko največ storimo za svoje zdravje.

Mnenja smo, da je sodelovanje temelj napredka. Društvo sodeluje z drugimi gorenj-
skimi društvi diabetikov. Enkrat letno se zberemo na sestanku, na katerem uskladimo 
termine občnih zborov, meddruštvenih pohodov in okrevanj. 

Tudi z ZDDS nas veže več uspešno izpeljanih projektov. Trikrat so bila državna tekmo-
vanja za učence in dijake v znanju o sladkorni bolezni izvedena na Osnovni šoli Ivana 
Groharja. Društvo je ob 10-letnici in 30-letnici delovanja gostilo državno proslavo, leta 
2016 pa 21. Športno-rekreativno srečanje diabetikov Slovenije.

Sodelujemo tudi v mednarodnem projektu Obarvani v modro. 

Leto ustanovitve

1989
Št. članov prvo leto

ni podatka
Št. članov leta 2020

ni podatka Društvo diabetikov Škofja Loka, foto: Janez Podnar
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Društvo diabetikov Tolmin

Predsedniki: Emil Clemente 1993–2000 ⋅ Franc Šebenik 2000–2008 ⋅  
Silvo Rutar 2008–2016 ⋅ Aleš Jurman 2016–2020 ⋅ Mateja Kenda 2020–

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Društvo diabetikov Tolmin se je okrepilo na področju zdravstvenega varstva ter svojim 
članom in zainteresirani javnosti nudi različne možnosti, da pridejo do želenih infor-
macij o vodenju sladkorne bolezni. 

Članom ponujamo tudi pomoč pri vodenju sladkorne bolezni in izboljšanju življenj-
skega sloga ter možnost psihosocialne pomoči.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Društvo diabetikov Tolmin pokriva celotno Posočje, ki obsega tri občine – Tolmin, Ko-
barid in Bovec. Zaradi tako širokega območja in zaradi njegove razdrobljenosti imajo 
nekateri člani težave pri udeleževanju, zato poskušamo aktivnosti organizirati na čim 
več različnih območjih omenjenih občin in ne le na sedežu društva. 

Prav tako se v društvu soočamo s starostjo članov, saj jih je veliko, ki so stari krepko nad 
70 let. Zato si tolminsko društvo prizadeva v društvo pritegniti mlajše diabetike, ki bi s 
svežimi idejami dali društvu nov zagon.

Leto ustanovitve

1993
Št. članov prvo leto

ni podatka
Št. članov leta 2020

132
Člani Društva diabetikov Tolmin na rednem  

volilnem občnem zboru junija 2020
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Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Za naše člane pomeni iznajdba inzulina možnost izboljšanja kakovosti življenja ter 
zmanjševanja tveganja kroničnih zapletov sladkorne bolezni. Prav tako jim omogoča 
več svobode pri izbiri hrane, saj lahko z njim lažje dosegajo normalne vrednosti glukoze.

Društvo diabetikov Trbovlje

 
Na začetku je društvo vodil izvršni odbor, nato pa:  
Slavko Borštnar 1983–1991 ⋅ Bogdan Šteh 1991–1994 ⋅ Nikolaj Jurgan 1994–1995 ⋅  
Milan Vozel 1995–2000 ⋅ Oto Smodič 2000–2015 ⋅ Edvard Berglez 2001–
2015 ⋅ Cvetka Kozmus 2015–

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
V Društvu diabetikov Trbovlje organiziramo več športnih dejavnosti (redni pohodi, 
balinanje in kegljanje) in ekskurzij, osveščamo širšo javnost z merjenji v podjetjih in 
na občinskih prireditvah, ob tem pa se povezujemo z drugimi organizacijami, da smo 
bolj prepoznavni.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
V zadnjem letu smo zaradi predpisanih epidemioloških omejitev pogrešali skupne ak-
tivnosti in predvsem druženje, ki članom največ pomeni. 

Stik ohranjamo s telefoni in kljub vsemu skrbimo za blažitev socialnih težav članov.

Leto ustanovitve

1972
Št. članov prvo leto

ni podatka
Št. članov leta 2020

293 Ekskurzija in pohod na Golteh
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Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Inzulin je pomembno pripomogel k ohranjanju življenja in zdravja diabetikov.

Društvo diabetikov Tržič

Predsedniki: Janez Pretnar 1997–2000 ⋅ Marjan Bukovnik 2000–2003 ⋅ Štefan 
Duša 2003–2007 ⋅ Mirjana Eržen 2007–2008 ⋅ Ana Marija Hafner 2008–2015 ⋅  
Marjan Špehar 2015–2021 ⋅ Jana Toporiš 2021–

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Društvo diabetikov Tržič vsako leto prireja Merčunov dan, v okviru katerega potekata 
pohod do spominske plošče in proslava, ki se je udeležijo tudi potomci prof. dr. Ljude-
vita Merčuna.
Ob 65. obletnici njegove smrti smo izdali tudi bilten o njegovih knjižnih izdajah.
Organizirali smo vsakoletne kuharske delavnice za naše člane, sodelovali pa smo tudi 
z Zdravstvenim domom Tržič.
Še vedno ohranjamo tradicijo merjenj pritiska, holesterola, trigliceridov in krvnega 
sladkorja enkrat mesečno v Tržiču in Bistrici.
Dvakrat letno odidemo na okrevanja v slovenska zdravilišča, kjer potekajo predavanja 
in dejavnosti, prirejene za sladkorne bolnike.

Leto ustanovitve

1997
Št. članov prvo leto

23
Št. članov leta 2020

235

Diabetes je včasih veljal za smrtno bolezen, sladkorni bolniki so se pogosto tudi 
umaknili v samoto. Danes pa nas ta bolezen povezuje, med seboj si pomagamo 

in sklepamo nova prijateljstva.
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Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Spopadamo se z upadom članstva, od marca leta 2020 pa zaradi koronavirusa izvaja-
mo manj dejavnosti.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Inzulin nam življenje sploh omogoča, z njegovo pomočjo pa napreduje tudi zdravljenje 
sladkorne bolezni.

Društvo diabetikov Velenje

 
Predsednika: Ivan Josip Povh 1987–2004 ⋅ Romana Praprotnik 2004– 

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
V Društvu diabetikov Velenje smo izpeljali več okrevanj, na katerih smo ljudi usmerili 
v zdrav način življenja. 

Izvedli smo dobrodelni projekt Misli hrabro, že 5 let uspešno izvajamo projekt Ko boli 
do neba – nevropatska bolečina, za bolnico Topolšica smo z dobrodelnim projektom 
kupili 8 blazin za preležanine, sodelujemo v mestnem okolju in z društvi, ki so poveza-
na z nami.

Leto ustanovitve

1987
Št. članov prvo leto

25
Št. članov leta 2020

500 Hoja: kljub naši bolezni ni ovir. Pohod na Celjsko kočo
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Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Največja težava so finance, saj bi marsikateri projekt lažje izpeljali z njimi.
V zadnjem času pa je težava epidemija, saj smo se morali organizirati čisto drugače, in 
ker je to starejša populacija, to predstavlja tehnično težavo.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Inzulin omogoča normalne življenjske dejavnosti in radost ob urejenem sladkorju ter 
življenje brez diabetičnih zapletov.

Društvo diabetikov Zagorje ob Savi

Predsedniki: Rudi Janežič 1979-2011 ⋅ Marija Grošelj 2011–2013 ⋅ Ivan Polanec 
2013–2017 ⋅ Jožef Priman 2017–

Kateri so največji uspehi društva v zadnjih petih letih? 
Po prekinitvi delovanja Društva diabetikov Zagorje ob Savi ponovni zagon v delova-
nju društva, spodbuditev diabetikov, da se vključijo v program društva, in to tako na 
področju izobraževanja o sami bolezni in pravilni prehrani, predvsem pa pri telesnih 
aktivnostih in druženju.
V desetletjih po ustanovitvi je društvo aktivno delovalo, pripravljalo izlete, delavnice in 
predavanja za svoje člane, potem pa je med leti 2008 in 2011 mirovalo. K ponovni obu-
ditvi dela je aktivno pristopila medicinska sestra iz ZD Zagorje ob Savi Katja Bregar.

Leto ustanovitve

1979
Št. članov prvo leto

36
Št. članov leta 2020

1991 Člani Društva diabetikov Zagorje ob Savi na izletu na Roglo
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Društvo se od leta 2013 naprej trudi ponovno pridobiti več članov in jim organizira izo-
braževalna predavanja in druge aktivnosti.

Katere so največje težave, s katerimi se v zadnjem času srečuje društvo, in kako jih premagujete?
Predvsem prostorska problematika in tudi finančna sredstva za izvajanje programov.

Kaj za društvo in njegove člane pomeni odkritje inzulina? 
Veseli nas, da se je diabetikom z iznajdbo inzulina življenje močno obrnilo na pozitivno 
stran, saj daje samostojnost in pozitivnost.
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Seznam društev diabetikov v Sloveniji

Naziv društva Kontaktna številka društva

Društvo sladkornih bolnikov občin Ajdovščine in Vipave 041 900 952

Društvo diabetikov Posavje - Brežice 040 895 682

Združenje diabetikov celjske regije 041 513 405

Društvo diabetikov Cerknica 031 652 087

Društvo diabetikov Dravograd Polžki 040 562 472

Društvo diabetikov Domžale 01 721 42 79

Društvo diabetikov Gornja Radgona 070 771 701 

Društvo diabetikov Ivančna Gorica 031 585 333

Društvo diabetikov Hrastnik 081 611 340

Društvo diabetikov Idrija 040 621 865

Društvo diabetikov Ilirska Bistrica 040 715 880

Društvo diabetikov Jesenice 040 480 939

Društvo diabetikov Kamnik 041 285 341

Društvo diabetikov Kočevje

Društvo diabetikov Koper 031 708 132

Društvo diabetikov Kranj 031 485 470

Društvo diabetikov Lenart 051 321 976

Društvo diabetikov Lendava 031 345 046

Društvo diabetikov Litija in Šmartno 031 777 154

Društvo diabetikov Ljubljana 041 708 500

Društvo diabetikov Ljutomer 041 859 313
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Naziv društva Kontaktna številka društva

Društvo diabetikov Maribor 02 228 23 10

Društvo diabetikov Murska Sobota 041 730 080

Društvo diabetikov Novo mesto 064 160 300

Društvo diabetikov Nova Gorica 031 622 397

Humanitarno društvo diabetikov Piran 051 391 750

Društvo diabetikov Postojna 051 233 510

Društvo diabetikov Ptuj 041 528 615

Društvo diabetikov Metlika 041 445 345 

Društvo diabetikov Mežiške doline 08 201 41 41

Društvo diabetikov Škofja Loka 051 486 462

Društvo diabetikov Slovenj Gradec 02 88 41 064

Društvo diabetikov Tolmin 031 740 461

Društvo diabetikov Trbovlje 051 335 614

Društvo diabetikov Velenje 041 745 588

Društvo diabetikov Zagorje ob Savi 031 334 555

Društvo zgornjesavinjskih diabetikov Mozirje 031 801 565

Društvo diabetikov Tržič 041 319 850

Društvo diabetikov tipa 1 Slovenije 040 215 785





SAMODEJNO PRILAGAJANJE
DOVAJANJA INZULINA IN
SAMODEJNE KOREKCIJE
LAŽJE URAVNAVANJE
RAVNI GLUKOZE1,2,3

Najnaprednejši
sistem inzulinske črpalke,
novi sistem MiniMedTM 780G 

Novi sistem MiniMedTM 780G samodejno prilagaja dovajanje inzulina 
vašim potrebam, kar olajša* uravnavanje ravni glukoze ter pomaga 
preprečevati visoke in nizke vrednosti.1,2,3,4 

Mislite na svoje življenje, ne na ravni glukoze.

*V primerjavi s sistemom MiniMed™ 670G. Uporabniški priročnik za sistem – funkcija SmartGuard™. Potrebni so 
nekateri ukrepi uporabnika. 
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