
RAVNANJE Z ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO 
OPREMO 

 
KAJ JE ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA ? 
Med električno in elektronsko opremo spada vsa oprema, ki za svoje delovanje 
potrebuje električno energijo in se uvršča v enega od razredov. 
 
KAM Z ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO (OEEO)? 
OEEO lahko brezplačno prepustimo v zbirne centre komunalnih podjetjih, v 
zbiralnice skupne sheme ZEOS širom Slovenije (glej seznam) in ob nakupu nove 
električne in elektronske opreme na prodajnih mestih pri trgovcih. 
 
KAM NE SODI? 
OEEO nikakor ne sodi v smetnjake mešane komunalne odpadke, na ekološke 
otoke, na odlagališča in v sežigalnice! 
 
KAKO RAVNATI? 
· OEEO ne smemo poškodovati (npr. TV ekrana, hladilnika, plinske sijalke,…), ker 
lahko pride do izpusta škodljivih snovi v okolje; 
· OEEO oddamo na za to predvidenih mestih; 
 
KJE KONČA? 
Centri za obdelavo v Sloveniji in v tujini:  
o Ročna demontaža sestavnih delov; 
o Odstranjevanje nevarnih sestavnih delov; 
o Drobljenje in ločevanje posameznih vrst materialov 
o Predelava in ponovna uporaba materialov 
 
 
 
VRSTE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME PO POSAMEZNIH 

RAZREDIH: 
 
1. Veliki gospodinjski aparati 
Pralni stroji, sušilniki oblačil, pomivalni stroji, štedilniki, električni kuhalniki, električne 
grelne plošče, mikrovalovne pečice, druge velike naprave za kuhanje in predelavo 
hrane, el. Ogrevalne naprave, el. Radiatorji, druge velike naprave za ogrevanje sob, 
postelj, stolov, el. Ventilatorji, velike hladilne naprave, hladilniki, zamrzovalniki, druge 
velike naprave za hlajenje ohranjanje in začasno skladiščenje hrane, klimatske  
naprave, druga oprema za zračenje, zračenje na izpuh in opreme za klimatizacijo. 
 
2. Mali gospodinjski aparati 
Sesalniki, naprave za šivanje, pletenje, tkanje in drugo obdelavo blaga, likalniki in 
druge naprave za likanje, monganje in drugo nego oblačil, opekači, naprave za 
cvrtje, mlinčki za kavo, avtomati za kavo in oprema za odpiranje ali hermetično 
zapiranje posod ali embalaže, el. Noži, naprave za striženje las, sušenje las, 
ščetkanje zob, britje, masiranje in drugi aparati za nego telesa, budilke, zapestne ure 
in naprave za merjenje, prikazovanje ali evidentiranje časa, tehtnice. 
 



3. Oprema za IT in telekomunikacije 
Centralna obdelava podatkov: veliki računalniki, mali računalniki, tiskalniške enote, 
osebno računalništvo: osebni računalniki (CPE, miška, ekran in tipkovnica vključeni), 
prenosni računalnik (CPE, miška, ekran in tipkovnica vključeni), notesniki, računalniki 
notepad, tiskalniki, oprema za kopiranje, el. In elektronski pisalni stroji, žepni in  
namizni kalkulatori in drugi proizvodi in oprema za zbiranje, skladiščenje in 
procesiranje, predstavitev ali sporočanje informacij z el. Sredstvi, uporabniški 
terminali in sistemi, faksi, teleksi, telefoni, javni telefoni (na žetone, kartice, kovance), 
brezžični telefoni, mobilni telefoni, odzivniki in drugi proizvodi ali oprema za prenos 
zvoka, slike ali drugih podatkov prek telekomunikacij. 
 
4. Oprema za zabavno elektroniko 
Radijski sprejemniki, tv sprejemniki, videokamere, videorekorderji, glasbeni stolpi, 
avdioojačevalniki, glasbeni instrumenti in drugi proizvodi ali oprema za snemanje ali 
reproduciranje zvoka ali slik, vključno signalov ali drugačne tehnologije za distribucijo 
zvoka in slike od telekomunikacij. 
 
5. Oprema za razsvetljavo 
Svetilke za fluoescentne sijalke razen svetilke v gospodinjstvih, paličaste 
fluorescentne sijalke, kompaktne fluorescentne sijalke, visoko intenzivnostne sijalke, 
vključno z visikotlačnimi svetili z natrijevimi parami in metalhalogenidnimi sijalkami, 
nizkotlačna svetila z natrijevimi parami, druga razsvetljava ali oprema za difuzijo ali 
nadzor svetlobe. 
 
6. Električna in elektronska orodja 
(razen velikih nepremičnih industrijskih orodij) 
Vrtalniki, žage, šivalni stroji, oprema za struženje, rezkanje, brušenje, drobljenje, 
žaganje, rezanje, striženje, vrtanje, luknjanje, izrezovanje, zapogibanje, ukrivljanje ali 
drugo podobno obdelavo lesa, kovine in drugih materialov, orodja za zakovičenje, 
zabijanje žebljev ali pritrjevanje z vijaki ali odstranjevanje zakovic, žebljev, vijakov, 
orodja za varjenje, spajkanje ali podobno, oprema za škropljenje, širitev, razpršitev, 
ali drugo podobno obdelavo tekočih oziroma plinskih snovi z drugimi sredstvi, orodja 
za košnjo oziroma druge vrtnarske dejavnosti. 
 
7. Igrače, oprema za prosti čas in šport 
Električni vlakci oz. garniture dirkalnih avtomobilčkov, ročne konzole za videoigre, 
videoigre, računalniki za kolesarjenje, potapljanje, tek, veslanje, itd., športna oprema 
z el. Ali elektronskimi sestavnimi deli, igralni avtomati za kovance. 
 
8. Medicinski pripomočki 
Oprema za radioterapijo, oprema za kardiologijo, aparature za dializo, dihalni aparati, 
laboratorijska oprema za diagnozo in vitro, naprave za analize, naprave za 
ohlajevanje, naprave za teste oploditve, druge naprave za odkrivanje, preprečevanje, 
spremljanje, obravnavo, lajšanje bolezni, poškodb ali nezmožnosti. 
 
9. Instrumenti za spremljanje in nadzor 
Detektorji dima, regulatorji ogrevanja, termostati, naprave za merjenje, tehtanje ali  
reguliranje v gospodinjstvu ali kot laboratorijska oprema, drugi instrumenti za 
spremljanje in nadzor, ki se uporabljajo v industrijskih instalacijah. 
 



10. Avtomati 
Avtomati za vroče pijače, avtomati za steklenice ali pločevinke z vročo ali hladno 
pijačo, avtomati za trde proizvode, bančni avtomati, vse naprave, ki samodejno 
izdajajo raznovrstne izdelke.  
 
 
 

ZAKAJ JE PRAVILNO RAVNANJE Z ODPADNO ELEKTRIČNO IN 
ELEKTRONSKO OPREMO POMEMBNO? 

 
 Ker s pravilnim postopkom predelave preprečujemo izpuste škodljivih snovi v 

okolje 
 Ker s ponovno predelavo zmanjšujemo porabo surovin in energije 
 Ker z odgovornim ravnanjem ohranjamo okolje za naslednje generacije 
 
 

 
 
APARAT NI ZA VSAK ODPAD !  


