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Vaje o e-odpadkih  
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Uvod v e-odpadke in krožno gospodarstvo  
Vsak dan potrebujemo in uporabljamo številne elektronske naprave, in dokler delujejo, jim ne posvečamo 
posebne pozornosti. 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).  

Če nam dostavijo nov velik gospodinjski aparat, kot na primer pralni stroj ali zamrzovalnik, dostavna služba 
največkrat staro napravo odpelje v reciklažo. Manjše naprave, kot so mobilni telefoni in elektronske igračke, 
pa običajno dalj časa hranimo v svojih predalih in omarah. Ali veš, koliko neuporabljenih mobilnih telefonov 
ali drugih elektronskih naprav imate pri vas doma?   

Tudi najmanjše elektronske naprave je dobro reciklirati. Vse elektronske naprave namreč vsebujejo 
dragocene materiale, ki jih lahko ponovno uporabimo, če jih pravilno recikliramo. Med reciklažo napravo 
razstavijo in ločijo vse posamezne materiale, ki jih vsebuje. Z odgovornim recikliranjem poskrbimo tudi za 
materiale, ki lahko škodujejo naravi, živalim in ljudem, če niso primerno obdelani.  

Težava pri recikliranju je v velikem naboru materialov, ki se najdejo v e-odpadkih. V pametnem telefonu 
lahko najdemo kar 50 – 60 različnih elementov. Velik delež pogostih kovin, kot sta aluminij in baker, se 
reciklira. Pri nekaterih materialih je učinkovito ponovno pridobivanje iz odpadkov prezahtevno ali predrago. 

Večina izmed nas ne bi zavrgla nakita, ki vsebuje plemenite kovine, kot so zlato, srebro ali platina, medtem 
ko pokvarjenim elektronskim napravam ne posvečamo toliko pozornosti. Ocenjujejo, da se kar 7 % zlata, ki 
ga imamo na svetu, trenutno nahaja v e-odpadkih.  Trenutno se v EU ustrezno zbere in obdela zgolj ena 
tretjina OEEO. Veliko lahko še izboljšamo.   

Evropejci smo v letu 2016 pridelali 12.3 Mt OEEO. To je teža, enaka teži 1200 Eifflovih stolpov.  To pomeni 
16,6 kg na osebo na leto, kar je več kot npr. 100 povprečnih mobilnih telefonov ali ena petina pralnega 
stroja.  

Pomembno je reciklirati, še pomembneje pa je, da se izognemo ustvarjanju odpadkov. Proizvodnja naprave, 
četudi iz recikliranih materialov, še vedno porabi ogromno energije in virov. Če je le mogoče, je napravo 
najbolje popraviti ali ji na kakšen drug način podaljšati življenjsko dobo. 
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Vprašanja 

1. Navedi nekaj primerov e-odpadkov. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Kako elektronski proizvodi postanejo e-odpadki?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Kako lahko zmanjšamo količino e-odpadkov? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Katere materiale lahko vsebujejo e-odpadki? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Zakaj je treba e-odpadke reciklirati? V spodnji tabeli s kljukico označite štiri najboljše razloge: 

 

Da ponovno pridobimo dragocene materiale  

Da prihranimo denar  

Da imamo doma več prostora za nove elektronske naprave  

Da zmanjšamo količino materialov, odloženih na deponijah  

Da škodljive snovi ne bi pristale v okolju   

Da smo videti ekološko ozaveščeni pred drugimi   

Da obvarujemo naravne vire  

Da ustvarimo več delovnih mest za ljudi, ki delajo v recikliranju  

Da sodelujemo v kampanjah na družabnih medijih  

 

Se lahko domisliš še kakšnega dobrega razloga za recikliranje e-odpadkov?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Nekateri materiali, ki jih najdemo v pametnem telefonu, in 
drugi načini njihove uporabe 
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Poveži izraz in definicijo 
V spodnji tabeli vstavi ustrezne 
črke k pravim definicijam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A OEEO ali e-odpadki 
B Plemenite kovine 
C Krožno 

gospodarstvo 
D Plastika 
E Naravni viri 
F Recikliranje 

 

 

 

 

Viri, ki jih najdemo v naravi. Med njimi najdemo tudi 
vodo, zemljo (kamne, minerale itd.) ter žive organizme 
(les, rastline itd.). Vsi izdelani proizvodi so sestavljeni iz 
njih.  

   

Zbiranje in predelava odpadnih materialov v nove 
materiale in predmete. 

   

Elektronske naprave, ki so pokvarjene ali kako drugače 
zavržene. 

   

Redki elementi, kot so zlato, srebro in platina, ki imajo 
visoko gospodarsko vrednost.  

   

Organski polimerni materiali, običajno izdelani iz nafte. 
Lahko jih oblikujemo v različne oblike in se tako 
uporabljajo v najrazličnejše namene, kot so embalaža za 
hrano ter ovitki za telefone.   

   

Gospodarski sistem, ki stremi k odpravljanju odpadkov in 
neskončni uporabi virov.  
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Kahoot: številke in e-odpadki 

 

Reši kratek kviz na Kahootu, ki prikazuje obseg e-odpadkov dandanes:  

https://bit.ly/2w75C5c 
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Urbano rudarjenje 

Kompleksne elektronske naprave, kot so pametni telefoni, lahko 
vsebujejo kar 50 – 60 različnih elementov periodnega sistema. 
Številni izmed njih so dragoceni, denimo zlato in srebro, ki se 
uporabljata v tiskanih vezjih, ali pa jih je zelo težko pridobiti, kar je 
značilno za številne redke elemente, ki jih večinoma proizvajajo na 
Kitajskem. 

Urbano rudarjenje je pridobivanje kovin iz rabljenih elektronskih 
naprav in drugih odpadkovnih tokov. Na primer, v eni toni starih 
mobilnih telefonov najdemo kar 300 – 400 gramov zlata, kar je 
stokrat večja koncentracija kot v rudah. Zanimiv primer urbanega 

rudarjenja je izdelava kolajn za olimpijske igre v Tokiu leta 2020, ki 
jih bodo izdelali iz japonskih urbanih rudnikov, sestavljenih iz 
milijonov zavrženih pametnih telefonov in druge potrošniške 
elektronike.  

1. naloga. Izračunaj, koliko pametnih telefonov oseba porabi v svojem življenju, če ga menja vsako 
drugo leto. Kaj pa, če ga zamenja na tri leta?  

 

2. naloga. Koliko neuporabljenih pametnih telefonov, tablic in prenosnikov imate doma? Izračunaj 
količino plemenitih kovin in njihovo vrednost v teh napravah, pri tem pa si pomagaj s podatki v 
spodnjih tabelah. Kaj če bi imel vsak učenec vaše šole doma enako količino naprav? Kakšna bi bila 
vsota teh količin?  

 

Tabela 1. Vsebnost plemenitih kovin v izbranih elektronskih napravah.1 

Naprava Zlato (g/enoto) Srebro 
(g/enoto) 

Platina (g/ 
enoto) 

Baker (g/ 
enoto) 

Pametni telefon 0.038 0.244 0.004 14 

Tablica 0.044 0.05  27 

Prenosnik 0.22 0.25 0.004 135 

 

Tabela 2. Cene čistih kovin.2  

 Zlato Srebro Platina Baker 

Cena kovine €/kg  46 170 525 25 000 5 

 
 

1 podatki iz Cucchiella et al., 2015 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032115005808 
2 v februarju 2020, za trenutne cene se obrnite na primer na londonsko borzo kovin:   https://www.lme.com/ 

Figure 1 Potencialna vrednost surovin v e-odpadkih tial 
value of raw materials in e-waste is estimated to be over 
55 billion euros! (Figure from Global E-waste monitor 
2017) 


