
 

ZBIRANJE ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (OEEO) 

Kaj je OEEO? 

OEEO  je električna in elektronska oprema, ki za svoje pravilno delovanje potrebuje električni tok in je 

odpadek v skladu z zakonom s področja varstva okolja, ki odpadek definira kot snov ali predmet, ki ga 

imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči.. 

Delitev odpadne električne in elektronske opreme, ki nastaja v gospodinjstvih:  

1. Med OEEO s klasifikacijsko številko odpadka  20 01 36 se uvrščajo mali gospodinjski aparati – 

MGA (kot so mešalniki, rezalniki, sesalniki, sušilci las…) in  oprema za informacijsko tehnologijo – 

IT ( kot so računalniki, radijski sprejemniki, telefoni…)  

2. Med  OEEO s klasifikacijsko številko odpadka 20 01 36 se uvrščajo tudi  veliki gospodinjski aparati 

-VGA ( kot so pralni stroji, sušilci, štedilniki… ) 

3. Med OEEO s klasifikacijsko številko odpadka 20 01 35 * se uvrščajo TV sprejemniki, razni 

monitorji… 

4. Med OEEO s klasifikacijsko številko odpadka 20 0 23* pa se uvrščajo hladilno zamrzovalni aparati -

HZA ( kot so hladilniki, zamrzovalniki…  

 

  

 

DEJSTVA, KI JIH MORATE VEDETI O LOČENEM ZBIRANJU, PONOVNI UPORABI IN 

RECIKLAŽI! 

1. Znak prečrtan smetnjak na kolesih označuje, da se mora izdelek zbirati ločeno. Večinoma se 

pojavlja na električni in elektornki opremi. Pomeni, da je napravo ali aparat mogoče reciklirati in 

je ne smemo odložiti med ostale odpadke. Z ločenim zbiranjem pripomoremo k čistejšemu okolju 

in prihranku naravnih virov.  

 

 



 

 
                                                       Znak o obveznem ločenem zbiranju odpadne opreme 

2. Odpadne naprave in aparati lahko brezplačno oddate v Zbirnem centru Šmartno na naslovu 

Grumova 6 a, 1275 Šmartno pri Litiji v obratovalnem času.  

 

3. Odpadno OEO javno podjetje prevzame tudi v okviru odvoza kosovnih odpadkov, ki ga lahko 

koristijo uporabniki storitve ravnanja s komunalnimi odpadki (gospodinjstva) enkrat letno na 

podlagi pisnega naročila, brez dodatnega plačila.  

 

4. Odpadno EEO lahko oddate v akciji zbiranja nevarnih odpadkov, ki se enkrat letno izvaja s 

premično zbiralnico s postanki na v naprej določenih lokacijah, ki so objavljene na obvestilih o 

zbiranju nevarnih odpadkov nastalih v gospodinjstvih. 

 

5. Male gospodinjske aparate (MGA) in baterije  lahko odložite tudi v ulični zabojnik nameščen na 

vam najbližji lokaciji zbiralnice steklene embalaže in OEEO. 

 

 

  
       Zbiralnica odpadne steklene embalaže in OEEO (zabojnika za stekleno embalažo in zabojnik za MGA) 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOKACIJE ULIČNIH ZABOJNIKOV ZA MALE GOSPODINJSKE APARATE: 

Zp.št Lokacija Koordinate Občina 

X Y 

1. VAČE –  PŠ Vače 108 451 487 738 LITIJA 

 

2. KRESNICE –  nasproti trgovine M-KGZ 

 

106 652 484 027 LITIJA 

3. GABROVKA –  pri stari pošti 

 

95 046 499 057 LITIJA 

4. CKS - pri igrišču 

 

101 529 487 649 LITIJA 

5. Maistrova 10 – Ulica Luke Svetca 7 

 

101 433 487 720 LITIJA 

6. Trg na stavbah 4 – Ponoviška 5 

 

101 645 487 091 LITIJA 

7. Križišče: Kidričeva - CZB 

 

101 734 486 574 LITIJA 

8. Velika Kostrevnica  pri GD 

 

98 027 490 488 ŠMARTNO 

9. Cerkovnik - obračališče 

 

99 630 488 231 ŠMARTNO 

10. Jablanica. pri GD  

 

100 535 489 797 ŠMARTNO 

11. ZAVSTNIK  8, Parkirišče bife Škrat 

 

100 707 486 248 ŠMARTNO 

12. Zgornji Hotič 31,  gostilna Juvan pri kozolcu 105 625 485 795 LITIJA 

 

 

V ulični zabojnik lahko oddamo e-odpadke v velikosti do 40 x 25 x 25 cm to so: 

Mali gospodinjski aparati (električni mešalniki, likalniki, tehtnice, ure, grelniki vode, opekači 

kruha, rezalniki, sesalniki, brivniki, sušilniki za lase…) 

Računalniška oprema in zabavna elektronika (mobilni telefoni, telefoni, računalniki, tiskalniki, 

zvočniki, tipkovnice, radijski sprejemniki, kasetofoni, gramofoni, računalniške miške, kalkulatorji, 

polnilci, fotoaparati, slušalke, DVD predvajalniki, kamere…) 

Ostala mala oprema in orodja ( električna orodja,  ventilatorje,  svetilke…) 

Igrače (vse igrače, ki za svoje delovanje potrebujejo električni tok iz omrežja, baterij ali 

akumulatorjev) 

Prenosne baterije in akumulatorje (baterije AA, AAA, DC…) 

 

6. Odpadne naprave lahko oddate tudi v trgovinah z elektroniko in električnimi napravam, v 

primeru, da kupite novo, podobno napravo. 

 

7. V kolikor so naprave ali aparati še  delujoči jih podarite ali oddate v Zbirnem centru Šmartno, 

kjer je bil v sodelovanju z družbo ZEOS postavljen kotiček za zbiranje še delujočih aparatov. 



               

                  Kotiček za zbiranje še delujočih aparatov in naprav v ZC Šmartno 

                                                                  

8. Odpadne naprave in aparati lahko vsebujejo snovi, ki so škodljive za zdravje ljudi in 

onesnažujejo okolje. Stari katodni monitorji in TV zasloni vsebujejo svinec, LCD zasloni in 

namizni računalniki pa za osvetlitev zaslonov uporabljajo živo srebro. V obeh primerih lahko ti 

nevarni snovi preideta v okolje in s tem ogrozita zdravje ljudi in živali. 

9. Stare naprave ali aparata ne razstavljate, ne odstranjujte posameznih delov in ne oddajate 

nepooblaščenim osebam, saj je nepravilna reciklaža oziroma ponovna uporaba lahko nevarna. 

Hladilniki lahko vsebujejo strupene pline, ki jih lahko na pravilen način odstranijo le podjetja, 

specializirana za razstavljanje hladilnikov. 
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