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dm akademija 
je primer 

dobre prakse 
izvajanja 
dodatne 

kvalifikacije

Drogerist v Sloveniji 
–

dodatna kvalifikacija

Veljavna od maja 2019

Dodatna kvalifikacije je 
vpisana v register kvalifikacij 

Slovenskega ogrodja 
kvalifikacij

SOK raven 
4

Naziv:

dm drogerist/dm drogeristka

Veljavnost 5 
let

Po uspešnem 
zaključku 

pridobitev javne 
listine



Drogerist mednarodno 
–

dm države

Dualni šolski sistem 
drogerijskega 
izobraževanja

Avstrija
Bulgarija
Nemčija
Slovaška
Švica (ni dm država)

Interno drogerijsko 
izobraževanje

Priznano z različnimi 
kvalifikacijami, vezanimi 
na posamezno državo

BIH
Češka

Hrvaška
Madžarska
Makedonija
Romunija

Srbija

Želja po 
dualnem 
šolskem 

sistemu v 
vseh dm 
državah



Začetki dm 
akademije

Začetki 
projekta:

Nuditi najvišji nivo 
interdisciplinarnega 

strokovnega svetovanja

Povod za vzpostavitev 
projekta?

Oktober 2018

dm 
akademija

„Prvi program 
poklicnega 

drogerijskega 
izobraževanja v 

Sloveniji!“

Osebni in strokovni 
razvoj

Spremljanje 
aktualnih 
trendov 

Nasveti in priporočila o 
drogerijskih izdelkih 

Poudarek na 
praktičnih znanjih



Druženje in 
medsebojno 
sodelovanje 
udeležencev

Splošne informacije 
o dm akademiji

11 predmetov

Strokovni 
predavatelji in 

interni 
asistenti

380 šolskih 
ur

2 letnika

Preverjanje 
znanja po 

zaključenih 
predmetih in ob 

koncu 
izobraževanja 

Praktično 
naravnano 

spoznavanje 
strokovnih 

vsebin

3. 
generacije

54 
udeležencev



PREDMET
ŠOLSKE 

URE 

1.
 L

E
T

N
IK

1. semester

Uspešna prodajna komunikacija 20

Lepota in nega v drogeriji 40

dm interne vsebine 18

2. semester

Zdrava prehrana 40

Poznavanje drogerijskih izdelkov 25

Tuji jeziki 25

Drogerijske snovi in telo 18

SKUPNO 1. LETNIK: 186

2.
 L

E
T

N
IK

1. semester

Zdravje v drogeriji 34

Drogerijske snovi pod lupo 53

Priprava na zaključno nalogo 4

2. semester

Rastline v drogerijskih izdelkih 32

Tuji jeziki 25

Konzultacije za zaključni izpit 6

Praksa 40

SKUPNO 2. LETNIK: 194

SKUPNO: 380

Predmetnik 
dm akademije



Krepitev 
organizacijske 

kulture

Utrjevanje 
medsebojnih 

vezi med 
zaposlenimi 

Osebna 
rast



Konkurenčna 
prednost

Zadovoljne 
stranke



Drogeristi 
prispevajo k 

poslovni 
uspešnosti 

podjetja

Strokovni 
razvoj



Interdisciplinarno 
povezovanje znanj 

med sortimenti

Specializirana 
drogerijska 

znanja



Še nekaj 
zanimivosti…

Imenske 
priponke 

Eksterna 
promocija 

Eksterne 
lokacije

Gradiva

http://www.energetika-lj.si/energetika-ljubljana/o-druzbi/kaj-delamo/proizvodnja-energije/laboratorij-za-goriva-kemijsko
https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/aktivnosti/narava-in-aktivni-oddih/botanicni-vrt-ljubljana/


Prizadevanje za 
širjenje 
pomena 

drogerijskih 
znanj

Pogled v 
prihodnost

Priprava poklicnega 
standarda in 

kataloga znanj za 
NPK

Eksterna 
promocija 

drogerijskega 
izobraževanja

Prepoznavanje 
pomena 

drogerijskih znanj 
pri kandidatih na 

trgu dela

Dodana vrednost 
drogerijskega 
svetovanja za 

nakupno izkušnjo 
strank
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