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Priloga
»PRILOGA 4
ZBIRNO-PREDELOVALNE SKUPINE OEEO
Zbirno-predelovalne skupine OEEO so:
1
2
3
4
5
1.

odpadne velike gospodinjske naprave
odpadne naprave za hlajenje in zamrzovanje
odpadni TV-sprejemniki, monitorji in slikovne cevi
odpadna mala električna in elektronska oprema
odpadne sijalke
Povezava med zbirno-predelovalnimi skupinami OEEO, številkami
odpadkov s seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke, in razredi
EEO v obdobju do 31. decembra 2017:

Zbirno-predelovalna skupina
OEEO
Številka odpadka s seznama
odpadkov

1

2

3

Odpadne velike
gospodinjske naprave
20 01 36, 20 01 35*

Odpadne naprave za
hlajenje in zamrzovanje
20 01 23*
Odpadni TVsprejemniki, zasloni in
slikovne cevi
20 01 35*

Odpadna mala EEO
4

20 01 36, 20 01 35*

Razred električne in elektronske opreme

1

Velike gospodinjske naprave

5

Oprema za razsvetljavo

10

Avtomati
(ki ne vsebujejo ozonu škodljivih snovi)
Naprave za hlajenje in zamrzovanje

1a
10
3.a

Avtomati
(ki vsebujejo ozonu škodljive snovi)
Zasloni osebnih in prenosnih računalnikov ter drugi
zasloni

4.a

Televizijski sprejemniki

2
3

Male gospodinjske
naprave
Oprema za IT in telekomunikacije

4

Oprema za zabavno elektroniko

5
6

Oprema za razsvetljavo
Električna in elektronska orodja (razen velikih
nepremičnih industrijskih orodij)
Igrače, oprema za prosti čas in šport

7
8

Medicinska oprema z izjemo opreme, ki se ne
uvršča med opremo iz gospodinjstev ali vsebuje
nevarne snovi kot npr. oprema za radioterapijo,
materiali iz nuklearne medicine
Instrumenti za spremljanje in nadzor z izjemo
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Zbirno-predelovalna skupina
OEEO
Številka odpadka s seznama
odpadkov

5

2.

Odpadne plinske sijalke
20 01 21*

2

3

4

5

Razred električne in elektronske opreme

9

opreme, ki se ne uvršča med opremo iz
gospodinjstev ali vsebuje nevarne snovi kot npr.
detektorji dima

5a

Plinske sijalke

Povezava med zbirno-predelovalnimi skupinami OEEO, številkami
odpadkov s seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke, in razredi
EEO, ki jih ureja ta uredba, v obdobju od 1. januarja 2018:

Zbirno-predelovalna skupina
OEEO
Klasifikacijska številka

1
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Odpadne velike
gospodinjske naprave

Razred električne in elektronske opreme

4

Velika oprema (katera koli zunanja dimenzija je
večja od 50 cm)

1

Oprema za toplotno izmenjavo

2

Zasloni, monitorji in oprema z zasloni, katerih
površina je večja od 100 cm2

5

Majhna oprema (nobena zunanja dimenzija ni večja
od 50 cm)
Majhna oprema za IT in telekomunikacije (nobena
zunanja dimenzija ni večja od 50 cm)

20 01 36, 20 01 35*
Odpadne naprave za
hlajenje in zamrzovanje
20 01 23*
Odpadni TVsprejemniki, zasloni in
slikovne cevi
20 01 35*
Odpadna mala EEO
20 01 36, 20 01 35*

Odpadne plinske sijalke
20 01 21*

6

3

Sijalke
«.

