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PROIZVODNJA ETERIČNIH OLJ NA KMETIJI 

 

Po uredbi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (UL RS, št. 57/2015) lahko kmetje 

v okviru dopolnilne dejavnosti proizvajajo eterična olja (10. člen, točka 17), ki so 

namenjena za zunanjo uporabo. Da lahko začnejo opravljati to dopolnilno 

dejavnost morajo na Upravni enoti  pridobiti dovoljenje za opravljanje dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji in izpolniti vse pogoje, ki jih za opravljanje te dejavnosti 

določajo področni predpisi. 

Tako je potrebno pred začetkom proizvodnje eteričnih olj to dejavnost priglasiti 

na urad za kemikalije. Kako priglasili dejavnost imajo naslednje možnosti: 

 

1. Nevarna kemikalija 

 

V primeru, da so eterična olja razvrščena kot nevarna (piktogram, H-stavek) je 

potrebno pridobiti dovoljenje za opravljanje dejavnost proizvodnje, prometa, 

uporabe in skladiščenja nevarnih kemikalij (44.člen, Zakona o kemikalijah). 

 

Torej če boste na kmetiji eterična olja proizvajali, obdelovali, dodelovali, mešali 

in dajali v promet kot nevarne kemikalije, boste morali pridobiti dovoljenje za 

opravljanje dejavnosti proizvodnje in prometa ter prijaviti kemikalije v bazo 

nevarnih kemikalij po Pravilniku o sporočanju in postopku, ki je naveden na 

spletni strani URSK (https://www.gov.si/zbirke/storitve/sporocanje-podatkov-o-

kemikalijah-za-zavezance-za-porocanje-2/),  

 

Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati: 
 

 - dopis  

 

- izpolnjen obrazec za pridobitev stalnega dovoljenja 

(http://evem.gov.si/info/dovoljenja/dejavnost/13728/dovoljenje/12486/prikaziDo

voljenje/)  

 

- v primeru proizvodnje, prometa ali skladiščenja kot samostojne dejavnosti, je 

potrebno priložiti izjavo o svetovalcu za kemikalije (45.a. člen Zakona o 

kemikalijah)  

 

- dokazilo o plačilu takse (Zakon o taksah, tarifna številka 46; odvisno od 

dejavnosti za katero se izdaja dovoljenje)  



 

Vloga se pošilja na : gp-ursk.mz@gov.si.  

 

 

 

2. Kozmetični izdelek 

 

V kolikor pa boste dali eterična olja na trg kot kozmetični izdelek pa je potrebno 

izpolniti pogoje, ki jih določa Uredba (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih.    

Tako 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 kemikalije, priglasiti 

kozmetične izdelke preko CPNP portala (brezplačno) in si pridobiti 

dokumentacijo z informacijami o kozmetičnem (vključuje poročilo o varnosti 

kozmetičnega izdelka). Več informacij najdete na naslednjih  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/). 

 

 

 

 

 


