
 

 

 

 

 

 

Izdelava kozmetičnih izdelkov na kmetiji 

 

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur. list RS, št. 57/2015) med drugim 

določa možnosti in podrobnejše pogoje tudi za opravljanje dopolnilne dejavnosti 

izdelave kozmetičnih izdelkov, kjer se kot sestavine uporabljajo zelišča. Pogoj, da se 

lahko opravlja ta dopolnilna dejavnost je, da ima kmetija v uporabi najmanj en 

hektar primerljivih površin, pri čemer je 0,02 hektara površin z zelišči in ni treba 

zagotavljati 50 % količin lastnih surovin v izdelku. Surovine se lahko kupijo na 

lokalnem trgu. 

 

Uredba o dopolnilnih dejavnostih določa, da je potrebno pred pričetkom opravljanja 

dejavnosti na upravni enoti pridobiti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti 

na kmetiji. Seveda pa se dopolnilna dejavnost lahko začne izvajati šele, ko so 

izpolnjeni vsi pogoji, ki jih zahteva področna zakonodaja.  

 

Podrobne informacije na povezavah: 

http://evem.gov.si/info/podpogoji/drugiPogoj/15317/prikaziDrugiPogoj/, 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/dovoljenja-za-opravljanje-dejavnosti/ 

 in 

http://evem.gov.si/info/podpogoji/drugiPogoj/15332/prikaziDrugiPogoj/). 

 

Vse pogoje, da se lahko izdeluje in prodaja kozmetične izdelke določa Uredba (ES) št. 

1223/2009 o kozmetičnih izdelkih. Uredba ne določa nobenih izjem za manjše 

proizvajalce kozmetičnih izdelkov. Zato mora vsak, ki bo izdeloval kozmetične 

proizvode (kreme, mila, izdelke za nanašanje na ustnice, eterična olja, itd.) opraviti 

priglasitev dejavnosti (upravna taksa je 4,50 EUR) na Urad republike Slovenije za 

http://evem.gov.si/info/podpogoji/drugiPogoj/15317/prikaziDrugiPogoj/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/dovoljenja-za-opravljanje-dejavnosti/
http://evem.gov.si/info/podpogoji/drugiPogoj/15332/prikaziDrugiPogoj/


kemikalije, priglasiti kozmetične izdelke preko CPNP portala (brezplačno) in si 

pridobiti dokumentacijo z informacijami o kozmetičnem izdelku. 

  

Dokumentacija zajema opis kozmetičnega izdelka, poročilo o varnosti kozmetičnega 

izdelka, opis metode proizvodnje in izjavo o skladnosti z dobro proizvodno prakso, 

dokazilo o učinku, ki naj bi ga imel kozmetični izdelek kadar to upravičuje narava ali 

učinek kozmetičnega izdelka in podatke o kakršnem koli testiranju na živalih, ki ga 

izvedejo proizvajalec, njegovi zastopniki ali dobavitelji v zvezi z razvojem ali oceno 

varnosti kozmetičnega izdelka ali njegovih sestavin, vključno s kakršnim koli 

testiranjem na živalih, izvedenim zaradi izpolnjevanja predpisov tretjih držav.  

 

Dokumentacija z informacijami o izdelku se mora hraniti še 10 let po datumu, ko je 

bila zadnja serija kozmetičnega izdelka dana na trg in se po potrebi posodabljati. 

 

Preden je kozmetični izdelek dan na trg, mora odgovorna oseba zagotoviti, da je 

opravljena ocena varnosti na podlagi ustreznih informacij in da je sestavljeno 

poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka. Oceno varnosti kozmetičnega izdelka lahko 

izvede samo oseba, ki ima diplomo ali druga dokazila o formalnih kvalifikacijah, 

pridobljenih ob končanju univerzitetnega teoretičnega in praktičnega študija 

farmacije, toksikologije, medicine ali podobne vede, ali študija, ki se v državi članici 

priznava kot enakovreden.  

 

Na trgu je več ponudnikov, ki opravljajo te storitve, nudijo pa tudi pomoč pri 

celotnem postopku registracije in priglasitve kozmetičnega izdelka na Evropsko 

komisijo. 
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