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Uvod 

 

V sodobni družbi je naše življenje v veliki meri odvisno od elektronskih naprav. V tradicionalnem linearnem 
gospodarstvu se elektronske naprave proizvajajo iz naravnih virov, nato so nekaj časa v uporabi, na koncu 
pa jih odvržemo. Ko teh naprav ne potrebujemo več, postanejo e-odpadki, in kot taki postanejo težava. V 
krožnem gospodarstvu pa na e-odpadke lahko gledamo tudi kot na vire in ne le odpadke. Večina nas ne bi 
zavrgla dragega nakita, odsluženo elektroniko pa velikokrat vržemo na dno predala ali celo na odlagališče. 
Pa vendar je v e-odpadkih veliko dragocenih in/ali redkih materialov, kot sta zlato in platina. Zato je 
pametno, da dragocene materiale iz e-odpadkov ponovno pridobimo in zagotovimo zadostno količino teh 
virov za prihodnje generacije.   

Ta kratek uvod v e-odpadke in krožno gospodarstvo pojasnjuje, zakaj je recikliranje tako pomembno. Cilj je 
ozavestiti javnost o raznolikosti in količini e-odpadkov, ki jih proizvedemo, o dragocenih materialih, ki jih e-
odpadki vsebujejo, ter koristih, ki jih prinaša recikliranje teh naprav. Na kratko je razložen tudi življenjski 
krog elektronskih naprav. Pojasnjene so tudi osnove krožnega gospodarstva in hierarhija ravnanja z odpadki 
v povezavi z e-odpadki.  

Vsebina je namenjena učiteljem v različnih šolah in vsakomur, ki ga zanimajo materiali, življenjski krog in 
trajnost elektronskih naprav. Teme, predstavljene v tem gradivu, lahko obdelujemo pri različnih predmetih, 
kot so kemija, geografija in drugi naravoslovni predmeti, pa tudi pri angleščini, na primer. Gradivo vsebuje 
tudi nekaj nalog, ki jih lahko uporabljate v razredu ali kot domačo nalogo. Več predlogov za vključevanje 
tem, kot so e-odpadki in krožno gospodarstvo, v različne učne ure, najdete v dokumentu AWARE – zapiski 
za učitelje.  

  



  

 

Predlogi učnih ciljev za šolarje različnih starosti 

 

Prvi dve triadi osnovne šole (7-12 let): 

- Učenec razume, kaj je električna in elektronska oprema (EEO), prepozna različne vrste EEO in 
razume, kdaj postane odpadek. 

- Učenec razume, da so e-odpadki sestavljeni iz različnih materialov, med katerimi so nekateri 
dragoceni.  

- Učenec razume, da je treba e-odpadke reciklirati.  

 

Tretja triada osnovne šole (13-15 let): 

- Učenec se zaveda velike raznolikosti električne in elektronske opreme (EEO). 
- Učenec razume vlogo potrošnika v proizvodnji e-odpadkov. 
- Učenec razume, da e-odpadke sestavljajo različni materiali (npr. kovine, plastika …), med 

katerimi so tudi dragoceni in/ali redki materiali. 
- Življenjski krog elektronike.   
- Učenec razume prednosti recikliranja e-odpadkov in ve, kako se e-odpadki reciklirajo.  

 

Srednja šola (16-18 let): 

- Dijak razume potrošnikovo vlogo v proizvodnji e-odpadkov. 
- Dijak razume, da e-odpadke sestavljajo različni materiali (npr. kovine, plastika …), med katerimi 

so tudi dragoceni in/ali redki materiali. 
- Vrednostna veriga elektronike. 
- Dijak razume prednosti recikliranja e-odpadkov in ve, kako se e-odpadki reciklirajo. 
- Dijak razume okoljske in družbeno trajnostne vidike proizvodnje in reciklaže elektronskih 

naprav. 
 

 

  



  

 

Seznam izrazov 

Električna in elektronska oprema (EEO) 

Električna in elektronska oprema so številne različne vrste naprav, od velikih gospodinjskih aparatov, kot so pralni 
stroji, do manjših naprav, kot so mobilni telefoni. Vsi za delovanje porabljajo električno energijo in imajo za ta namen 
priključno vrvico ali baterijo. 

E-odpadki ali OEEO  

Ko se elektronske naprave pokvarijo ali jih lastnik iz kakšnega drugega razloga  zavrže, postanejo odpadki, ki jim 
pravimo OEEO (odpadna električna in elektronska oprema) ali e-odpadki.  

Krožno gospodarstvo 

Krožno gospodarstvo je alternativa tradicionalnemu linearnemu gospodarstvu (izdelaj, uporabi, zavrzi). Krožno 
gospodarstvo je gospodarski sistem, ki ima za cilj odpravo odpadkov in neprekinjeno uporabo virov. Krožni sistemi 
vključujejo ponovno uporabo, souporabo, popravilo, obnovo, ponovno izdelavo in reciklažo, s katerimi se vzpostavi 
zaprt sistem in se na največjo možno mero zmanjša uporaba novih virov in ustvarjanje odpadkov, onesnaževanje ter 
emisije.  

Konfliktni minerali 

Konfliktni minerali so naravni viri, ki jih pridobivajo na konfliktnih območjih. Trgovanje z njimi lahko omogoča 
financiranje oboroženih skupin. Najpogostejši primeri so kositer, volfram, tantal in zlato, ki jih pridobivajo v 
Demokratični republiki Kongo in se uporabljajo v vsakdanjih proizvodih, kot so npr. mobilni telefoni. 

Kritične surovine 

Surovine, ki so gospodarsko pomembne za evropsko gospodarstvo, vendar se pri njihovi dobavi pojavljajo visoka 
tveganja. 

Načrtovana zastarelost 

Načrtovana zastarelost pomeni načrtovanje ali snovanje proizvoda z omejeno življenjsko dobo. Zato po določenem 
času proizvod nadomestimo z novim, namesto da bi bil zasnovan za daljše trajanje oziroma da bi se ga dalo popraviti.  

Tiskano vezje 

Tiskana vezja najdemo v skoraj vsaki elektronski napravi in njihov namen je elektronska povezava med različnimi 
komponentami na majhnem prostoru ter mehanska podpora.  

Redki zemeljski elementi (redke kovine) 

Skupek 17 kemičnih elementov, in sicer 15 elementov iz skupine lantanidi ter skandij in itrij. V elektroniki se običajno 
uporabljajo v zelo majhnih količinah, vendar so za številne visokotehnološke aplikacije zaradi svojih edinstvenih 
lastnosti nepogrešljive.   

Urbano rudarjenje 

Proizvodnja surovin iz odpadkov, odsluženih proizvodov ali zgradb. 

Hierarhija ravnanja z odpadki 

Metoda, pri kateri so naštete možnosti za ravnanje z odpadki v vrstnem redu od najboljše do najslabše za okolje.  



  

 

Kaj so e-odpadki (električna in elektronska oprema oz. OEEO)? 

Vsak dan uporabljamo številne elektronske naprave. Pomagajo nam pri komunikaciji, nas zabavajo, grejejo 
ali hladijo našo hrano, nam pomagajo pri čiščenju hiš, posod in oblačil, nam nudijo osvetljavo itd. Nekatere 
naprave, ki jih pogosto uporabljamo, so nam tako blizu, da jim ne posvečamo posebne pozornosti – vsaj 
dokler delujejo, kot je treba. Kaj pa se zgodi, ko se pokvarijo? Takoj opazimo, če pregori žarnica, se pokvari 
pralni stroj ali pa se nam telefon razbije ob padcu na tla. Pokvarjena ali neuporabna naprava ali stroj 
postane e-odpadek oz. OEEO (odpadna električna in elektronska oprema). Med OEEO spada širok nabor 
proizvodov, ki jih lahko razdelimo v šest glavnih kategorij:  

Oprema za toplotno izmenjavo (hladilna in 
zamrzovalna oprema), kot so hladilniki, 
zamrzovalniki, klimatske naprave in toplotne 
črpalke. 

 

Zasloni, kot so televizorji, računalniški zasloni, 
prenosniki in tablice. 

 

Sijalke, npr. fluorescentne sijalke, HID in LED 
sijalke. 

 

Veliki aparati in naprave, kot so pralni stroji, 
sušilniki perila, pomivalni stroji, električne 
pečice, veliki fotokopirni stroji in tiskalniki ter 
sončni paneli. 

 

Manjši aparati, kot so sesalniki, mikrovalovne 
pečice, opekači, grelniki vode, električne zobne 
ščetke, kamere in fotoaparati, manjša električna 
in elektronska orodja ter elektronske igrače.  

 

Manjša IT oprema, kot so mobilni telefoni, 
žepni kalkulatorji, tiskalniki, telefoni. 

 

Odpadne baterije in prenosni akumulatorji 

 
Slika 1 



  

 

 

Ali ste vedeli, da je povprečno število električnih in elektronskih naprav (EEO) v EU 44 proizvodov (plus 45 
sijalk in svetil) ali 248 kg na osebo? To vključuje tudi vso EEO, ki jo hranimo v domovih, podjetjih in na javnih 
mestih. 

Naloga: Preštejte število elektronskih naprav v svojem domu. So med njimi tudi naprave, ki so okvarjene ali 
niso več v uporabi? Katere elektronske naprave ste uporabljali danes? 

E-odpadki so eden najhitrejše rastočih odpadkovnih tokov v Evropi in po 
svetu. Vsako leto okrog 45 Mt (45,000,000,000 kg) električne in 
elektronske opreme po svetu konča kot odpadki. Ta količina ustreza teži 
4500 Eifflovih stolpov. Poleg tega pa naj bi v letu 2020 proizvodnja OEEO 
presegla 50 Mt. Samo v Evropi letno pridelamo okrog 12 Mt e-odpadkov, 
kar ustreza masi 1200 Eifflovih stolpov. To pomeni več kot 16 kg OEEO na 
prebivalca v Evropi, medtem ko je svetovno povprečje 6 kg OEEO na 
osebo. 

Dejstva in številke: Vsako leto pridelamo 45,000,000,000 kg e-odpadkov 
kar ustreza teži 4500 Eifflovih stolpov.  

Dejstva in številke: V Evropi je količina e-odpadkov, ki jih pridela povprečen prebivalec, 16 kg na leto, 
medtem ko je globalno povprečje 6 kg na osebo na leto.  

Katere materiale najdemo v e-odpadkih? 

E-odpadki vsebujejo pester nabor materialov, med katerimi so 
tako običajni materiali kot zelo dragoceni in/ali redki. Med 
njimi so tudi: 

• osnovne kovine, kot so aluminij, baker, železo, nikelj, 
cink, kositer 

• plemenite kovine, kot so zlato, srebro, platina, paladij  

• redki zemeljski elementi (redke kovine, gl. okvirček 
spodaj) 

• plastika, steklo, keramika  

Železo, jeklo, aluminij, baker in plastika sestavljajo večino mase elektronskih naprav. Na primer v hladilnikih 
predstavljata jeklo in plastika več kot 80 % skupne mase, v mobilnih telefonih pa plastika in keramika 
sestavljata okrog 2/3 skupne mase.  

Plemenite kovine in redki zemeljski elementi se v elektronskih 
napravah nahajajo v majhnih količinah. Vseeno pa lahko 
predstavljajo večji del materialne vredosti naprave. Plemenite 
kovine so še zlasti koncentrirane v tiskanih vezjih, ki vsebujejo na 
primer zlato, srebro in paladij. Tiskana vezja najdemo v skoraj vsaki 
elektronski napravi, njihov namen pa je elektronska povezava med 
različnimi komponentami na majhnem prostoru ter mehanska 
podpora. 



  

 

 

 

 
Dejstva in številke: V kompleksnih elektronskih napravah, kot so mobilni telefoni, lahko najdemo do 60 
elementov periodnega sistema.  
Dejstva in številke: Vrednost plemenitih kovin in plastike v enem mobilnem telefonu (ki povprečno tehta 90 
g) je približno 2 €. Če pa seštejemo skupno količino odpadnih mobilnih telefonov, ki jih pridelamo na svetu v 
enem letu, njihova vrednost znaša kar 9,3 milijarde evrov!  

Naloga: Koliko odpadnih mobilnih telefonov imate doma? Na podlagi tega ocenite, koliko zlata se nahaja v 
zavrženih mobilnikih v vaši državi in njegovo vrednost. (Namig: en mobilni telefon vsebuje približno 0,03 – 
0,04 g zlata, cena zlata pa je približno 45.000 €/kg (v januarju 2020, za trenutne cene obiščite LME.com)). 

Številni elementi, ki jim pravimo kritične surovine, se 
uporabljajo v različnih elektronskih napravah. Kritične 
surovine so surovine, ki so gospodarsko pomembne za 
evropsko gospodarstvo, vendar se pri njihovi dobavi 
pojavljajo visoka tveganja. Primer takšnih surovin so redki 
zemeljski elementi, ki se uporabljajo v številnih elektronskih 
napravah. Zaradi svojih edinstvenih lastnosti so ti elementi 
ključnega pomena za številne visokotehnološke aplikacije in 

jih težko nadomestimo z drugimi materiali. Večinoma jih proizvajajo na Kitajskem (95 % svetovne 
proizvodnje v obdobju 2010-2014). Kljub svojemu imenu redki zemeljski elementi niso tako zelo redki, 
vendar jih običajno ne najdemo v bogatih najdiščih in jih je težko pridobiti iz zemlje. 

Poleg dragocenih in redkih materialov lahko e-odpadki vsebujejo tudi snovi, ki so škodljive za ljudi in okolje. 
Zato je recikliranje OEEO s pomočjo uradnega sistema za recikliranje pomembno tako za ponovno 
pridobivanje dragocenih materialov iz odpadnih naprav, kot za preprečevanje vnosa škodljivih snovi v 
okolje. Neprimerno ravnanje z e-odpadki predstavlja tudi tveganje za ljudi, ki delajo v branži ravnanja z 
odpadki. 

 

 

 

Primeri kritičnih surovin v elektroniki 

antimon 
berilij 
kobalt 
galij 
germanij 

 
indij 
paladij 
platina 
redki zemeljski 
elementi 
 

skandij 
tantal 
volfram 
vanadij 
 

Redki zemeljski elementi (redke kovine): sedemnajst kemičnih elementov, in sicer 15 elementov iz 
skupine lantanidi (cerij, disprozij, erbij, evropij, gadolinij, holmij, lantan, lutecij, neodim, prazeodim, 
prometij, samarij, terbij, tulij in iterbij) ter skandij in itrij. V elektroniki se običajno uporabljajo v zelo 
majhnih količinah, vendar so za številne visokotehnološke aplikacije zaradi svojih edinstvenih lastnosti 
nepogrešljive.   

Primeri kovin in njihove uporabe v elektronskih napravah: 
• Baker (Cu) se uporablja za žice in tiskana vezja v elektronskih proizvodih zaradi svoje visoke 

električne prevodnosti.  
• Zlato (Au), srebro (Ag), platina (Pt) in paladij (Pd) se uporabljajo v tiskanih vezjih. 
• Neodim (Nd) in prazeodim (Pr) se uporabljajo v magnetih v trdih diskih. Magneti z neodimom so 

najmočnejši trajni magneti, kar jih poznamo.   
• Kobalt (Co) se uporablja v litij-ionskih baterijah, ki se uporabljajo kot viri energije v mobilnih 

telefonih, tablicah, prenosnikih in v drugih prenosnih elektronskih napravah.   
• Indij (In) se uporablja v zaslonih iz tekočih kristalov (LCD-zaslonih), ki jih najdemo v 

najrazličnejših napravah z zasloni (npr. LCD-televizorji, računalniški zasloni in mobilni telefoni).   



  

 

 

 

Življenjski krog elektronike: od rudarjenja do recikliranja 

Številne električne in elektronske naprave so zapleteni proizvodi, ki vsebujejo najrazličnejše materiale in 
sestavne dele. Zato njihov življenjski krog sestavljajo številni koraki, od rudarjenja surovin, očiščenja in 
uporabe teh materialov pri proizvodnji sestavnih delov elektronike. Končne proizvode nato embalirajo in 
pošljejo prodajalcem, nato pa jih potrošnik začne uporabljati. Na koncu zavržene proizvode zbiramo in 
recikliramo. Ti koraki so predstavljeni na Sliki 2. Podrobneje je predstavljen primer življenjskega kroga 
kobalta, ki se uporablja v elektroniki. 

 

Slika 2: Življenjski krog elektronske naprave (ali kateregakoli drugega proizvoda, ki je proizveden iz naravnih virov) v krožni 
ekonomiji. (Vir slike: EIT Raw Materials) 

 

 

Primeri škodljivih snovi, ki se nahajajo v e-odpadkih: 

• Bromirani zaviralci ognja, kot so polibromirani bifenili (PBB) in polibromirani difenilni etri 
(PBDE). Zaviralci ognja se uporabljajo v plastiki, da se ji zmanjša vnetljivost in izboljša varnost 
proizvodov.  

• Klorofluoroogljikovodiki (CFC) so splošno poznani kot hladilna sredstva. Nekatere CFC-spojine 
imajo škodljiv vpliv na ozonsko plast in je zato njihova uporaba postala prepovedana. 

• Težke kovine se v elektronskih napravah uporabljajo za različne namene. Številne težke kovine 
(kot so kadmij, svinec in živo srebro) so strupene tudi v majhnih koncentracijah in se kopičijo v 
živih organizmih.  



  

 

 

 

  

Primer: Kobalt (Co)  

Kobalt je kovina, ki se uporablja npr. v litij-ionskih baterijah, ki se 
uporabljajo v zabavni elektroniki in električnih avtomobilih. Napovedi 
kažejo, da se bo potreba po kobaltu v prihodnosti močno povečala zaradi 
naraščajočega števila električnih avtomobilov in prenosne elektronike. 
Življenjski krog kobalta od rude do potrošniškega izdelka, kot je denimo 
mobilni telefon, vključuje številne faze. Ocenjujejo, da je kobalt v vašem 
mobilnem telefonu prepotoval skoraj 30.000 km, preden ste ga kupili v 
Evropi! 

• Surovine: Kobalt se v glavnem pridobiva kot stranski produkt pri 
pridobivanju niklja in bakra. 65 % skupne pridelave kobalta je iz 
rudarjenja in 35 % iz sekundarnih virov, kot so izpraznjene 
baterije in akumulatorji. Večina svetovne proizvodnje kobalta se 
odvija v Demokratični republiki Kongo, Zambiji in Srednjeafriški 
republiki.  Ocenjujejo, da 10 % kobalta, ki ga izkopljejo v 
Demokratični republiki Kongo, izvira iz manjših rudnikov, kjer 
rudarji delajo v nevarnih delovnih pogojih. V tem neformalnem 
sektorju se pogosto odvija tudi delo otrok.  

• Obdelava: Rude, ki so prisotne poleg kobalta, predelujejo v 
različne kemikalije (sulfate, okside), ki jih nato predelajo v 
materiale, uporabljene v litij-ionskih baterijah (npr. litij-kobaltov 
oksid  (LiCoO2)). 

• Proizvodnja: Litij-ionske baterije proizvajajo iz različnih kemikalij 
in sestavnih delov. Poleg litij-kobaltovega oksida uporabljajo tudi 
grafit, aluminij, baker, plastiko ipd. Litij-ionske baterije nato 
uporabijo v prenosni potrošniški elektroniki, kot so mobilni 
telefoni ali tablice. Te naprave izdelujejo v posebnih tovarnah, 
večinoma na Kitajskem in v Indiji, ki sta največji proizvajalki 
mobilnih telefonov na svetu. 

• Uporaba: Običajna življenjska doba pametnega telefona 
(vključno z baterijo) je 2-3 leta, preden ga uporabnik nadomesti z 
novo napravo.  

• Recikliranje: Ko mobilnega telefona uporabnik ne uporablja več, 
ga mora dostaviti v reciklažo, kjer lahko ponovno pridobijo 
dragocene materiale, škodljive sestavine pa odstranijo. Kobalt, 
baker in nikelj se iz iztrošenih baterij odstranijo in predelajo v 
kemikalije, ki  se lahko ponovno uporabijo pri izdelavi novih 
naprav.  

 
 

Kobalt je kovina, ki se uporablja v 
baterijah električnih avtomobilov 
in pametnih telefonov. 



  

 

Rudarjenje surovin 

Surovine za elektronske naprave (kovine in minerali, nafta) so naravni viri, ki jih pridobivamo iz zemlje in 
predelujemo v kemikalije ter sestavne dele za proizvodnjo elektronike. Rudarjenje in predelava materialov 
sta velika porabnika energije in naravnih virov ter proizvajata emisije toplogrednih plinov, onesnaženje in 
odpadke od rudarjenja. Uporaba recikliranih materialov pri proizvodnji elektronske naprave zmanjša 
potrebo po primarnih surovinah, ki jih pridelujemo z rudarjenjem, in tako potencialno zmanjšuje vplive na 
okolje in družbo. 

Mobilni telefon vsebuje 50-60 različnih elementov periodnega sistema. Ti materiali izvirajo z vsega sveta. 
Slika 3 prikazuje izvor številnih kritičnih surovin, med katerimi so številne ključni elementi v pametnih 
telefonih in drugi zabavni elektroniki.  

 

 

Slika 1: Države, od koder prihaja večina kritičnih surovin. (Vir slike: https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-
interest/critical_en) 

ZDA berilij 
 helij 
Brazilija niobij 
Francija hafnij 
Demokratična Republika Kongo kobalt 
Južna Afrika iridij  
 platina 
 rodij 
 rutenij 
Rusija paladij 
Turčija  borati 
Ruanda tantal 
Tajska naravna guma 
Kitajska antimon 



  

 

 barit 
 bizmut 
 fluorit 
 galij 
 germanij 
 indij 
 magnezij 
 naravni grafit 
 fosforit 
 fosfor 
 skandij 
 silicij 
 volfram 
 vanadij 
 lahke redke kovine 
 težke redke kovine 
 

Številni elementi, ki se uporabljajo v elektroniki, so redki in zato lahko v prihodnosti pride do pomanjkanja 
nekaterih ključnih materialov. Slika 4 prikazuje dostopnost različnih elementov periodnega sistema.  

 

Slika 2: Ali bo v prihodnosti dovolj materialov za pametne telefone in druge elektronske naprave? 
(https://www.euchems.eu/euchems-periodic-table/) 

 



  

 

 

Prevod: 
90 naravnih elementov, iz katerih je sestavljeno vse  
Koliko jih je? Je to dovolj? 
Resna nevarnost pomanjkanja v prihodnjih 100 letih 
Naraščajoča nevarnost pomanjkanja zaradi naraščajoče porabe 
Omejena razpoložljivost, verjetnost manjše razpoložljivosti v prihodnosti 
Zadostne zaloge 
Sintetični elementi 
Iz mineralov s konfliktnih območij 
Elementi, ki se uporabljajo v mobilnih telefonih 
Preberite več in igrajte videoigrico: http://bit.ly/euchems-pt 
 

 

Proizvodnja elektronskih naprav  

Elektronske naprave so povečini sestavljene iz velikega števila sestavnih delov, ki se izdelujejo na različnih 
lokacijah. Proizvodnja številnih tovrstnih sestavnih delov terja veliko materialov in energije. Na primer, 
proizvodnja polprevodnikov in mikročipov zahteva čisto okolje in je zelo energijsko potratna. 

V pametnih telefonih so ključni sestavni deli: tiskana vezja, baterija in zaslon. Drugi sestavni deli so npr. 
antena, mikrofon, zvočnik in ohišje. Skozi leta so sestavni deli mnogih naprav postajali vse manjši, njihovo 
število in količina elementov, ki jih vsebujejo, pa sta se povečala. To pomeni nove funkcionalnosti, hkrati pa 
so s tem naprave postale težje popravljive in težje se jih tudi reciklira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Pametni telefon, razstavljen na sestavne dele.   

Conflict minerals 

Konfliktni minerali so naravni viri, ki jih pridobivajo na konfliktnih območjih. Trgovanje z njimi 
lahko omogoča financiranje oboroženih skupin. Najpogostejši primeri so kositer, volfram, tantal 
in zlato, ki jih pridobivajo v Demokratični republiki Kongo in se uporabljajo v vsakdanjih 
proizvodih, kot so npr. mobilni telefoni. 



  

 

Uporaba 

Uporabniške navade in življenjska doba elektronskih naprav so močno odvisne od vrste naprave. Na primer, 
običajna življenjska doba je daljša pri večjih gospodinjskih aparatih (npr. 11 let za pralne stroje in 5-8 let za 
sesalnike), medtem ko so pametni telefoni proizvodi, ki jih običajno menjamo 2-3 leta po nakupu. Pri 
številnih elektronskih proizvodih največji vpliv na okolje povzroča pridobivanje surovin in proizvodna faza. 
Na primer pri pametnih telefonih le majhen delež skupnih emisij toplogrednih plinov nastane v fazi 
uporabe, medtem ko pri pralnih strojih večina emisij toplogrednih plinov  nastane takrat, ko so ti v uporabi. 

 Dejstva in številke: Če bi uporabo pametnih telefonov, prenosnikov, 
sesalnikov in pralnih strojev podaljšali za eno leto, bi zmanjšali 
emisije ogljikovega dioksida za količino, ki bi ustrezala količini emisij, 
če bi s cest umaknili dva milijona avtomobilov.  

 
 
 

 

 Naloga: Če vsaki dve leti kupiš nov pametni telefon in doživiš starost 85 let, koliko telefonov boš kupil v 
vsem svojem življenju? Kaj pa, če bi nov telefon kupil vsaka tri leta?  

Zbiranje OEEO 

Ko elektronska naprava ni več uporabna ali jo zavržemo iz kakšnega drugega razloga, postane odpadek.  
Ustrezno recikliranje OEEO je pomembno za varovanje okolja in zagotavljanje trajnostne rabe virov. Da to 
dosežemo, potrebujemo   

1. veliko količino zbranih zavrženih naprav 

2. učinkovite in varne postopke recikliranja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čemu bi morali reciklirati OEEO? 

• Gospodarstvo: Ponovno pridobivanje dragocenih in redkih materialov. Ustvarjanje dodatnih 
delovnih mest v panogi recikliranja. 

• Okolje: Preprečiti odlaganje nevarnih odpadkov na deponijah. Uporaba recikliranih materialov 
zmanjšuje potrebo po primarnih surovinah, kar privede do zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, 
porabe energije ter onesnaževanja vode in zraka.  

• Zdravje in varnost: OEEO vsebuje različne nevarne materiale, ki lahko v primeru neustreznega 
ravnanja škodujejo zdravju ljudi. 

 



  

 

v EU ustrezno recikliramo 
1/3 e-odpadkov

2/3 nedokumentiranih e-
odpadkov, njihova usoda je …

 

Na svetu ločeno zberemo in ustrezno recikliramo samo 20 % OEEO. V EU so razmere boljše, vendar še 
vedno s pomočjo uradnega sistema za reciklažo recikliramo zgolj eno tretjino OEEO. To pomeni, da je 
izgubljena ogromna količina dragocenih surovin, saj vsako leto v javno mrežo recikliranja ne pride do 6,5 Mt 
OEEO. V tej količini OEEO naj bi bilo 23 ton zlata, 118 ton srebra in 5 ton paladija.  

Del OEEO konča med komunalnimi odpadki in v zbiralnikih za odpadne 
kovine, namesto v zbiralnikih OEEO. Še zlasti majhne IT naprave, kot so 
mobilni telefoni, se kopičijo v domovih ljudi, namesto da bi jih dali v 
zbiralnike za OEEO. V neki norveški raziskavi so ocenili, da na Norveškem 
ljudje hranijo doma do 10 milijonov starih mobilnih telefonov. Ljudje 
mobilnike in druge naprave kopičijo iz različnih razlogov: nekateri stare 
naprave obdržijo za rezervo, drugi ne vedo za zbirne točke ali pa jim te 
niso pri roki, poleg tega pa je na mobilnih telefonih veliko osebnih 
podatkov in se ljudje bojijo za njihovo varnost.  

Naloga: Ali imate doma mobilne telefone, ki jih ne uporabljate več? Zakaj ste jih shranili?   

Naloga: Ugotovite, kam lahko odnesete OEEO na vašem območju.  

Dejstva in številke: Z recikliranjem enega milijona pametnih telefonov bi lahko pridobili kar 24 kg zlata, 250 
kg srebra in 9000 kg bakra.  

OEEO, zbrana v Evropi, lahko po neuradnih ali nezakonitih kanalih konča tudi v državah v razvoju, saj tam 
strošek delovne sile pri ponovnem pridobivanju materiala ni tako visok kot pri nas. To pomeni tudi, da 
delavci v državah v razvoju verjetno niso primerno zaščiteni in morda delajo v nevarnih pogojih. Guiyu na 
Kitajskem ter Agbogbloshie v Gani sta med največjimi deponijami e-odpadkov na svetu, ki sta v zadnjih letih 
poželi veliko pozornosti in zaskrbljenosti.   

Recikliranje e-odpadkov 

Po zbiranju se OEEO pošlje v posebne obrate za reciklažo. Ker je OEEO sestavljena iz širokega nabora 
materialov, se reciklaža običajno odvija v več korakih, vključno z raznoraznimi obdelavami. Namen teh 
obdelav je ločevanje različnih materialov, da jih nato lahko ponovno uporabimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Predhodna obdelava vključuje razstavljanje, drobljenje in mehansko ločevanje različnih frakcij 
materialov. Pri razstavljanju se iz odpadkovnega toka odstrani dragocene komponente in 
nevarne materiale še pred drobljenjem. Postopki drobljenja so namenjeni zmanjševanju 
velikosti OEEO, nato pa se različne vrste frakcij materialov mehansko ločijo od drugih. Na 
primer, kovine železove skupine, kot sta železo in jeklo, lahko ločimo zaradi magnetnih lastnosti. 
Med predhodno obdelavo pridobimo najrazličnejše frakcije materialov, npr. kovine železove 
skupine, barvne kovine, plastike in druge nekovinske frakcije. 

• Med končno obdelavo se različne kovinske frakcije iz predhodne obdelave še naprej 
prečiščujejo, kar vključuje različne vrste obdelave. Na primer železove frakcije obdelujejo v 
talilnicah, da ponovno pridobijo železo. Pirometalurška obdelava  vključuje taljenje kovin v 
izjemno vročih pečeh, medtem ko pri hidrometalurški obdelavi kovine izlužimo iz koncentrata s 
pomočjo močnih kislin.  

 



  

 

 

Kaj se torej lahko reciklira? Neplemenite kovine, kot so železo 
in jeklo, aluminij in baker, se v veliki meri reciklirajo, prav tako 
tudi plemenite kovine (zlato, srebro, platina in paladij), vendar 
pa vseh kovin ni mogoče tako učinkovito izluščiti iz OEEO. Še 
zlasti težko je pridobiti elemente, ki so prisotni v majhnih 
količinah. Na primer, delež recikliranih redkih zemeljskih kovin 
je manj kot 1 %. 

Kovine imajo visoko gospodarsko vrednost in jih lahko 
načeloma recikliramo v nedogled. Pri plastiki so zadeve bolj 
zapletene, saj se mehanske lastnosti z večkratno obdelavo slabšajo, poleg tega pa lahko plastika v e-
odpadkih vsebuje škodljive aditive, kot so bromirani zaviralci ognja, ki onemogočajo ponovno uporabo. 
Plastiko zato velikokrat sežigajo za namen pridelave energije. Vseeno pa je mogoče nekatere vrste plastike 
iz e-odpadkov reciklirati in jih, na primer, uporabiti pri izdelavi nove elektronike. 

Dejstva in številke: Z odgovornim recikliranjem enega samega mobilnega telefona prihranimo približno 
ekvivalent 1 kg CO2. 

Dejstva in številke: Z uporabo recikliranega aluminija lahko prihranimo 95 % energije v primerjavi z uporabo 
naravnih virov, saj je proizvodnja aluminija iz naravnih virov izjemno energijsko potratna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Krožno gospodarstvo in OEEO 

Dandanes se veliko govori o krožnem gospodarstvu. Kaj je torej krožno gospodarstvo in kako je povezano z 
e-odpadki? Krožno gospodarstvo lahko vidimo kot nasprotje današnjemu linearnemu gospodarstvu. V 
linearnem gospodarstvu so proizvodi zasnovani za to, da se proizvedejo, uporabijo in nato zavržejo kot 
odpadki. V krožnem gospodarstvu pa proizvode in materiale ohranjamo v uporabi, na koncu življenjske 
dobe proizvoda pa materiale recikliramo za uporabo v novih proizvodih. Odvisno od zornega kota lahko e-
odpadke vidimo kot vir ali odpadek. Namen je minimizirati tako uporabo surovin kot proizvodnjo 
odpadkov. Podobno se namreč dogaja tudi v naravi.  

 

 

 

 

 

Surovine Proizvodnja Uporaba Odpadki

Surovine

Proizvodnja

Uporaba

Reciklaža

Slika 4: Krožno gospodarstvo (zgoraj) in lienarno gospodarstvo (spodaj)  



  

 

 

 

Preklop z linearnega na krožno gospodarstvo zahteva trajnostno zasnovo proizvodov. To pomeni, da morajo 
biti proizvodi zasnovani tako, da so trajni,  popravljivi in da jih je preprosto reciklirati. Primer trajnostne 
zasnove je Fairphone. Modularnost omogoča daljšo življenjsko dobo, saj lahko potrošniki okvarjene 
sestavne dele zamenjajo sami.  

 

Hierarhija ravnanja z odpadki je še en koncept, povezan z ravnanjem z odpadki in krožnim gospodarstvom. 
V hierarhiji ravnanja z odpadki so različne možnosti za ravnanje z odpadki razvrščene glede na to, kaj je 
najbolje za okolje.  

1. Po hierarhiji ravnanja z odpadki je zmanjševanje odpadkov najboljša možnost. V kontekstu 
elektronskih proizvodov to lahko pomeni npr. spremembe vedenja potrošnikov v smer manjšega 
potrošništva, pa tudi snovanje proizvodov na tak način, da trajajo dlje.   

2. Druga možnost je ponovna uporaba proizvoda, npr. kupovanje proizvodov iz druge roke in 
popravilo rabljenih naprav.  

3. Če ponovna uporaba proizvoda ali njegovih sestavnih delov ni mogoča, je naslednja najboljša 
možnost recikliranje materialov. Recikliranje materialov v nove proizvode zmanjša potrebo po 
surovinah, pridobljenih iz naravnih virov.  

4. Najslabši možnosti v hierarhiji ravnanja z odpadki sta pridelava energije iz odpadkov z metodo 
sežiganja ter 

5. odlaganje odpadkov na odlagališče. 

 

Naloga: Oglej si videoposnetek, v katerem je v eni minuti razloženo krožno gospodarstvo: 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/repair-reuse-and-recycle_V007-0034_ev 

ali posnetek Re-thinking Progress: The Circular Economy fundacije Ellen MacArthur 
https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI 

 

Načrtovana zastarelost 

Načrtovana zastarelost pomeni načrtovanje ali snovanje proizvoda z omejeno življenjsko dobo. Na 
primer, če so sestavni deli v napravi zlepljeni skupaj, je okvarjene sestavne dele težko menjati. Zato se 
proizvod namesto popravila nadomesti z novim. 

Naloga: Oglej si posnetek ‘Why things don’t last’: https://www.youtube.com/watch?v=toIFN8eR0ro  



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Načelo hierarhije ravnanja z odpadki. 
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Uporaba e-odpadkov kot vir surovin je smiselna, saj so koncentracije dragocenih materialov v e-odpadkih 
lahko bistveno višje od koncentracij v rudah. To imenujemo tudi urbano rudarjenje in pomeni proizvodnjo 
surovin iz odpadkov, odsluženih naprav ali zgradb. Npr. 1 tona starih mobilnih telefonov lahko vsebuje kar 
300 – 400 gramov zlata, medtem ko v najbogatejših rudnikih zlata najdemo 44 g zlata v eni toni rude, v 
manj bogatih rudnikih pa je koncentracija samo 1-4 g na tono. Koncentracija zlata v mobilnih telefonih je 
torej bistveno višja kot v rudnikih zlata! 

Dejstva in številke: Zlate, srebrne in bronaste kolajne na olimpijskih igrah 2020 v Tokiu bodo izdelane iz 
materialov iz urbanih rudnikov Japonske – sestavljajo jih milijoni zavrženih pametnih telefonov in druge 
potrošniške elektronike. (https://asia.nikkei.com/Business/Japanese-companies-digging-for-gold-in-urban-
waste) 

Dejstva in številke: Kar 7 % vsega svetovnega zlata se trenutno nahaja v e-odpadkih. 

Kaj lahko naredijo potrošniki?  

Uporaba elektronike na splošno je v zadnjih letih skokovito narasla, po napovedih pa bosta poraba in 
posledično tudi ustvarjanje e-odpadkov še naraščala. Okoljski vpliv teh naprav je precejšen, zato je 
pomembno, da tudi potrošniki razmislijo, kako bi lahko razmere izboljšali. Čeprav je pri zbiranju in 
recikliranju e-odpadkov mogočih še veliko izboljšav, je to vendarle velika priložnost za ponovno 
pridobivanje dragocenih materialov.  

Ko določen proizvod zavržemo, je pomembno, da ga pripeljemo v uraden center za recikliranje, da se lahko 
iz njih pridobijo materiali in jih lahko ponovno uporabimo, pa tudi zato, da preprečimo vnos škodljivih snovi 
v okolje. Čeprav je recikliranje pomembno, je enako pomembno tudi, da skušamo preprečiti nastajanje 
odpadkov. Ob proizvodnji naprave, tudi če iz recikliranih materialov, se porabi veliko energije in virov.  S 
popravilom ali podaljšanjem življenjske dobe naprave na kakšen drug način zmanjšamo vpliv te naprave na 
okolje.  

 

Nepravilno in pravilno ravnanje z e-odpadki 

Nepravilno ravnanje:  
- odlaganje v naravi (divja odlagališča) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



  

 

 
- odlaganje med mešane odpadke 

 

 

 
 
 
 

- razbijanje in razstavljanje na dele 

 

Pravilno ravnanje: 
- zbiramo jih ločeno od drugih odpadkov 
- zavarujemo jih tako, da se ne razbijejo/poškodujejo 
- oddamo jih v za to namenjene zabojnike ali na druga temu primerna mesta (glej 

spodaj) 
 

 
 

Pravilno ravnanje s temi odpadki je pomembno zato, ker e-odpadki vsebujejo nevarne 
snovi, ki lahko ob nepravilnem ravnanju zaidejo v naše okolje (zrak, voda, zemlja), hkrati 
pa so to dragocene surovine, iz katerih lahko nastane nekaj novega ter tudi tako 
pomagamo ohranjati gozdove, obdelovalno površino, čistejši zrak in vodo, ker se potrebuje 
manj novih snovi za izdelavo novih aparatov. 

 

 



  

 

 

Lokacije za brezplačno oddajo e-odpadkov  

 
Naprave, ki več ne delujejo, pa tudi nedelujoče baterije in sijalke oddamo na enega izmed 
zbirnih mest in s tem zagotovimo njihovo najvišjo možno stopnjo reciklaže, pravilno 
odstranitev ter predelavo nevarnih komponent, ki jih vsebujejo. 

• v ulične zbiralnike za stare aparate in odpadne baterije, ki jih najdete na nekaterih eko 
otokih in drugih lokacijah širom Slovenije, kamor lahko oddate male stare aparate in 
odpadne baterije 

 Ulični zbiralnik 
 
• v trgovine z električno in elektronsko opremo, kjer najdete med drugim tudi zelene kote 
oz. trojčke, kamor lahko oddate svoj odslužen stari aparat, odpadno baterijo in sijalko. 

Zeleni kot 

     Trojčki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
• v zbirni center pri komunalnem podjetju, ki se nahaja v vašem kraju  
 

 Zbirni center 
 
• na priložnostna zbirna mesta ob akcijah zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij z 
mobilnim zbiralnikom ali drugim primernim prevoznim sredstvom 

Mobilni zbiralnik 
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O projektih 

Ta vsebina je nastala v okviru projekta AWARE in Life Gospodarjenje z e-odpadki. 

 

AWARE 

Namen projekta je poučiti šolarje različnih starosti in učitelje o e-odpadkih in krožnem gospodarstvu. Za več 
informacij obiščite spletno stran 

W: https://aware-eit.eu/ 

Sofinancer: Evropski inštitut za inovacije in tehnologije (EIT) v sklopu Horizon 2020 

 

Life Gospodarjenje z e-odpadki 

Namen projekta je ozaveščanje o pravilnem ravnanju z e-odpadki in postavitev infrastrukture po Sloveniji za 
oddajo teh odpadkov. 

W: https://e-odpadki.zeos.si/sl/ 

Sofinancerja: Evropska komisija in MOP 

 


