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Seznam uporabljenih kratic in simbolov 
 

ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje 

CFC – klorofluoroogljikovodiki (freoni) 

DNA – deoksiribonukleinska kislina 

EEO – električna in elektronska oprema 

EPA –  Environmental Protection Agency (Agencija za varstvo okolja) 

EU – Evropska unija 

OEEO – odpadna električna in elektronska oprema 

PBB – polibromirani bifenili  

PBDD – polibromirani (dibenzo) dioksini  

PBDE - polibromirani difenil etri 

PBDF – polibromirani (dibenzo) furani 

PCB – poliklorirani bifenili 

PEDOT/PSS – polimer, sestavljen iz polietilen dioksitiofena in polistirensulfonske kisline 

PVC – polivinil klorid 

RoHS- Restriction of Hazardous Substances Directive (Direktiva o omejevanju nevarnih 

snovi) 

RS – Republika Slovenija 

SURS – Statistični urad Republike Slovenije 

TCDD – 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin 

UV - ultravijolični 

ZEOS – podjetje, ki se ukvarja z ravnanjem odpadne električne in elektronske opreme V RS. 
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Povzetek 
 

V diplomskem delu je na splošno predstavljeno, kaj je odpadna električna in elektronska 

oprema (OEEO) in kako se z njo ravna. Gre za teoretično vrsto diplomske naloge. Namen 

diplomskega dela je ugotoviti, kako zmanjšati količino OEEO, analizirati možnosti 

recikliranja OEEO in raziskati, kako nevarne snovi iz OEEO vplivajo na okolje in zdravje 

ljudi.  

Zaradi vsebnosti nevarnih snovi je pomembno pravilno ravnanje z OEEO. Opisano je s 

kakšnimi mehanskimi postopki poteka recikliranje. Na kratko je povzet Zakon o varstvu 

okolja, ki velja trenutno in uredbe, katere se nanašajo na OEEO, saj se zakonodaja na tem 

področju hitro spreminja. S področja stroke je opredeljen varnostni vidik in opisan vpliv 

OEEO na okolje in človekovo zdravje. S pomočjo podatkov, pridobljenih na Statističnem 

uradu Republike Slovenije, je prikazano gibanje količin OEEO po Evropi in v Sloveniji v 

zadnjih nekaj letih.   

Prišla sem do zaključkov, da se letno zbere približno tretjina električne in elektronske opreme, 

ki je bila dana na trg. Pozitivno pri tem je, da odstotek narašča. V diplomski nalogi sem 

podala predloge, kako bi se dalo izboljšati stopnjo zbiranja OEEO in zmanjšati količino 

OEEO. Navedla sem ukrep za izboljšavo naprav s katerimi se predeluje OEEO.  

 

 

 

Ključne besede: 

Nevarnosti, odpadna električna in elektronska oprema (OEEO), ravnanje z odpadno električno 

in elektronsko opremo, vpliv na človeka, vpliv na okolje. 
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The impact of waste electrical and electronic equipment on environment and human 

health 

Abstract 
 

In the thesis, it is described what is meant by the phrase Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE) and how we should deal with it. It is a theoretical type of thesis. The 

purpose of the thesis is to find out how to reduce the amount of WEEE, to analyze the 

possibility of recycling of WEEE, and to explore the impact of the hazardous substances in 

WEEE on the environment and human health.  

It is necessary to properly manage WEEE because it contains hazardous substances. In the 

thesis, it is described which mechanical processes are used for recycling. There is a brief 

summary of the currently effective Environmental Protection Act and directives and 

regulations relating to the WEEE management as the legislation in this area is changing 

rapidly. The safety aspect and the impact of WEEE on the environment and human health are 

described. The trend in quantities of WEEE in Europe and in Slovenia in the past few years is 

presented as well.  

I have come to the conclusion that about one third of the electrical and electronic equipment 

which was placed on the market is collected annually. The percentage of the collected WEEE 

is increasing, which is a positive upward trend. I made some suggestions as to how to improve 

the level of WEEE collection and how to reduce the amount of WEEE. I proposed a measure 

to improve the facilities which are used to process WEEE. 

 

 

 

Key words: 

Environmental impact, hazard, impact on humans, management of waste electrical and 

electronic equipment, waste electrical and electronic equipment (WEEE).  
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1. UVOD IN NAMEN DELA 
 

V zadnjem desetletju se je izrazito povečala proizvodnja električne in elektronske opreme. 

Posledično je narastla tudi količina odpadne električne in elektronske opreme (OEEO), ki ima 

lahko velik vpliv na okolje, v katerem živimo, če z njo ne ravnamo na pravilen način. Zato je 

potrebno odpadno električno in elektronsko opremo zbirati ločeno od drugih odpadkov in jo 

nato predelati in reciklirati. Pisanja diplomske naloge s tem naslovom sem se lotila, ker je 

treba spremeniti navade večine ljudi pri ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo. 

To je pomembno, saj iz dneva v dan bolj uporabljamo predmete, ki delujejo s pomočjo 

električne energije. 

S pregledom literature bom ugotovila, kaj spada med odpadno električno in elektronsko 

opremo. Razložila bom, kako ravnamo z odpadno električno in elektronsko opremo, jo 

zbiramo, recikliramo in ponovno uporabimo. Pregledala bom zakonodajo na tem področju, saj 

se hitro spreminja, ker je tudi razvoj električne in elektronske opreme nagel in je vsaka 

prejšnja generacija izdelka že zastarela, tehnološki razvoj pa vedno znova uvaja nove 

materiale. Raziskala bom tudi kaj na tem področju prispeva stroka tehniške varnosti, ki skrbi 

za varnost okolja in človekovega zdravja. 

V odpadni električni in elektronski opremi vidim več problemov. Prvi je ta, da odpadna 

električna in elektronska oprema še vedno vsebuje nevarne snovi, ki škodujejo zdravju in so 

nevarne za okolje. Zaradi vsebnosti teh snovi se lahko onesnaži predvsem zrak, lahko pa tudi 

zemlja in voda. Kontaminacija ozračja z nevarnimi plini (freoni) povzroča tanjšanje 

ozonskega plašča v stratosferi in posledično nastanek ozonske luknje ter s tem večje sevanje 

UV-žarkov. Toplogredni plini povečujejo učinek tople grede. Naslednji problem je vse večja 

količina odpadne električne in elektronske opreme. Več pozornosti bi morali nameniti 

preprečevanju nastajanja odpadkov in izpopolniti postopke predelave.  

Omenjeni problemi se pojavljajo v našem vsakdanjem okolju, saj električno in elektronsko 

opremo uporabljamo vsak dan in se tega morda niti ne zavedamo. Uporaba je prisotna pri 

kuhanju, pomivanju, delu v pisarnah, ob prostem času,…, saj je čedalje več izdelkov, ki 

delujejo na električni pogon.  

V diplomskem delu bom najprej na splošno predstavila kaj je OEEO in kako z njo ravnamo. 

Zaradi hitro spreminjajoče se zakonodaje bom na kratko povzela Zakon o varstvu okolja, ki 

velja trenutno in uredbe, katere se nanašajo na OEEO. S področja stroke se bom ustavila pri 

varnostnem vidiku in opisala kakšen vpliv ima odpadna električna in elektronska oprema na 

okolje in človekovo zdravje. S pomočjo podatkov, pridobljenih na Statističnem uradu 

Republike Slovenije, bom prikazala gibanje količin OEEO v zadnjih nekaj letih. Za konec 

bom podala svoje ugotovitve do katerih bom prišla tekom pisanja diplomske naloge.  
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Namen diplomskega dela je tako: 

 Ugotoviti, kako bi lahko zmanjšali količino odpadne električne in elektronske opreme. 

 Raziskati, kako nevarne snovi v OEEO vplivajo na okolje in zdravje ljudi. 

 Analizirati možnosti recikliranja OEEO. 
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2. ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA (OEEO) 

2.1. DEFINICIJA OEEO 

Odpadna električna in elektronska oprema je skupina odpadkov, katerih se ne sme odlagati  

skupaj z ostalimi odpadki, saj nekateri sestavni deli vsebujejo nevarne snovi in predstavljajo 

nevarnost za okolje, v katerem živimo. Električna in elektronska oprema za svoje delovanje 

potrebuje električno napetost. To je tudi oprema za proizvodnjo, prenos in merjenje toka ter je 

oblikovana za uporabo napetostnega razreda do 1.000 voltov za izmenični tok in 1.500 voltov 

za enosmerni tok. Med odpadno električno in elektronsko opremo štejemo tudi opremo, ki 

smo jo zavrgli, ker se je en ali več sestavnih delov pokvarilo in ni več uporabna (Direktiva 

2012/19/EU; Publikus, 2015). 

Odpadno električno in elektronsko opremo se deli v naslednje razrede: 

1. »Velike gospodinjske naprave (s podrazredom 1.a - naprave za hlajenje in 

zamrzovanje) 

2. Male gospodinjske naprave 

3. Oprema za IT in telekomunikacije 

4. Oprema za zabavno elektroniko 

5. Oprema za razsvetljavo (s podrazredom 5.a - plinske sijalke) 

6. Električna in elektronska orodja (z izjemo velikih nepremičnih industrijskih orodij) 

7. Igrače, oprema za prosti čas in šport 

8. Medicinske naprave (z izjemo vseh vsajenih in infektivnih proizvodov) 

9. Instrumenti za spremljanje in nadzor 

10. Avtomati« (Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo – Ur. l. 

RS, št. 107/2006 in 100/2010). 

Posamezni proizvodi, ki so razvrščeni v zgornje razrede, so navedeni v prilogi I. 

EEO za svoje delovanje potrebuje vir električne energije, ki jo lahko omogočijo baterije in 

akumulatorji, zato so tudi baterije in akumulatorji podskupina, ki spada zraven.  

»Baterija ali akumulator je vir električne energije, ki nastane z neposredno pretvorbo kemične 

energije in je sestavljen iz ene ali več primarnih celic (ni možna ponovna polnitev) oz. ene ali 

več sekundarnih celic (možna ponovna polnitev). V skladu s predpisi ločimo tri glavne 

skupine baterij in akumulatorjev - prenosne, industrijske ter avtomobilske baterije in 

akumulatorje.« (Ministrstvo za okolje in prostor A, 2015). 

Prenosne baterije se delijo v dve skupini:  

- za enkratno uporabo (predstavljajo približno 75 % prenosnih baterij) in 

- za večkratno uporabo (predstavljajo približno 25% prenosnih baterij). 

Industrijske baterije so namenjene le industrijski in profesionalni uporabi ter se uporabljajo v 

vseh vrstah električnih vozil.  
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Tudi baterije in akumulatorji spadajo med nevarne odpadke, saj vsebujejo nekatere težke 

kovine (Ministrstvo za okolje in prostor A, 2015). 

Med nevarne baterije spadajo svinčeve, nikelj-kadmijeve baterije in baterije, ki vsebujejo živo 

srebro (Uredba o odpadkih, Ur. l. RS, št. 103/2011). Baterije in akumulatorji, ki vsebujejo več 

kot 0,0005 % živega srebra ali več kot 0,0020 % kadmija ali več kot 0,0040 % svinca, morajo 

biti označeni z ustreznim kemijskim simbolom za kovino, če snov presega dovoljene 

vrednosti. Odpadne baterije in akumulatorje lahko obdelujejo in reciklirajo le osebe z 

okoljevarstvenim dovoljenjem za predelavo odpadkov (Uredba o ravnanju z baterijami in 

akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji – Ur. l. RS, št. 3/2010, 64/2012 in 

93/2012).  

Zaradi velikih količin odpadne električne in elektronske opreme in številnih škodljivih 

materialov (za ljudi in okolje), ki jih le-ta vsebuje, so oblasti usmerile pozornost v to, kako se 

ravna z odpadno opremo in na katere načine jo je možno preprečiti. Odpadna električna in 

elektronska oprema je med drugim tudi vir dragocenih kovin (baker, aluminij, zlato). Če 

omenjene surovine niso ponovno uporabljene, to povzroča znatno izgubo virov in okoljsko 

škodo, ki nastane zaradi potreb rudarstva, proizvodnje, prevoza in rabe energije (Ongondo in 

sod., 2011). 

2.2. SESTAVA OEEO 

Odpadna električna in elektronska oprema vsebuje veliko različnih materialov. Večina študij 

jih razvršča v pet kategorij. To so železne kovine, neželezne kovine, steklo, plastika in ostali 

materiali. Najbolj pogosta materiala, ki se nahajata v električni in elektronski opremi sta 

železo in jeklo. V odpadni električni in elektronski opremi predstavljata skoraj polovico 

celotne mase. Druga največja komponenta je plastika in predstavlja približno 15 % OEEO 

(Widmer in sod., 2005). Odpadna električna in elektronska oprema vsebuje še: steklo, ki 

zavzema 12 % OEEO, sledi mešanica kovine in plastike s 5 % OEEO, nato onesnaževala, ki 

predstavljajo 3 % OEEO, predzadnje mesto si delijo kabli in tiskana vezja. Oboja 

predstavljajo 2 % celotne OEEO. 1% zavzemajo ostali materiali. Količinski prikaz je 

predstavljen na tortnem diagramu 2.1 (Ongondo in sod., 2011). 
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Diagram 2.1: Količinski prikaz materialov, ki so prisotni v OEEO (Ongondo in sod., 2011). 

2.3. RAVNANJE Z OEEO 

Določene komponente OEEO imajo velik vpliv na okolje. To so na primer strupeni plini in 

kovine, klorirane in bromirane snovi, biološko aktivne snovi, določena plastika in kisline. 

Omenjeni materiali ogrožajo okolje in zdravje ljudi. Zaradi tega je potrebno ustrezno ravnanje 

z OEEO, medtem ko se opremo odstranjuje in reciklira (Ramachandra in Saira Varghese, 

2004). 

Reševanje problema elektronskih odpadkov zahteva celovit pristop in sodelovanje različnih 

akterjev izdelave, potrošnje, zbiranja, recikliranja in tudi trgovanja, financiranja in 

raziskovanja življenjskega cikla električnih in elektronskih izdelkov (Goodship in Stevels, 

2012). 

2.3.1. ZBIRANJE OEEO 

Ker spada EEO med najhitreje razvijajoče se in količinsko najhitreje naraščajoče izdelke, je 

osrednji cilj ravnanja z odpadki ločeno zbiranje le-teh. V Sloveniji je na trg dano približno 17 

kg EEO na prebivalca letno. Zbere pa se okoli 4 kg OEEO na prebivalca na leto. Ciljna 

stopnja ločenega zbiranja je izražena glede na količino EEO dane na trg v preteklih dveh letih 

(Ministrstvo za okolje in prostor A, 2015). 

Uredba o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih določa, da stopnja 

zbiranja odpadnih baterij in akumulatorjev do 26. septembra 2016 ne sme biti manjša od 45 % 

(Ministrstvo za okolje in prostor A, 2015). 
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V Uredbi o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/2011) je razložen izraz zbiranje, ki pomeni, da je to 

prevzem odpadkov, vključno z njihovim predhodnim razvrščanjem in predhodnim 

skladiščenjem, za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov.  

Odpadna električna in elektronska oprema se zbira in prevzema od končnih uporabnikov, 

distributerjev in lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki (ZEOS, 2015).  

2.3.2. OBDELAVA OEEO 

Obstaja več vrst obdelave OEEO. Med obdelavo spada razvrščanje, razstavljanje, sežiganje, 

odlaganje in recikliranje (Tsydenova in Bengtsson, 2011). Najbolj zaželjena med njimi je 

recikliranje, ki omogoči, da se surovine ponovno uporabijo. Recikliranje sem v svoji 

diplomski nalogi vključila v poglavje predelave, ker se materiale, ne samo obdela, ampak tudi 

predela. Med obdelavo spada tudi sežiganje, vendar to ni najboljša rešitev z okoljskega 

vidika, saj se pri tem sproščajo različni strupeni plini. Najmanj zaželena oblika obdelave je 

odlaganje (Ramachandra in Saira Varghese, 2004). 

2.3.2.1. Sežiganje 

Ena od oblik obdelave OEEO je sežiganje. Uporablja se za ponovno pridobitev nekaterih 

kovin iz OEEO. Sežiga se kable in žice iz katerih se pridobi baker, plastiko ter nekatere 

mešane električne in elektronske odpadke (Tsydenova in Bengtsson, 2011).  

»Za predelavo kovin iz OEEO se pogosto uporabljajo pirometalurški procesi, največkrat 

taljenje. Nevarnosti, ki so povezane s temi procesi, so emisije hlapov kovin, predvsem tistih z 

nizkim tališčem kot so npr. baker, kadmij in svinec.« (Tsydenova in Bengtsson, 2011). 

Ker OEEO vsebuje veliko različnih snovi, se med sežiganjem lahko pojavijo škodljivi učinki. 

Zelo pomembno je, da imajo v sežigalnicah ustrezne filtrirne sisteme, ki preprečujejo 

nenamerne izpuste v okolico. Baker, ki je prisoten v EEO, deluje kot katalizator. Pri sežiganju 

bakrene električne napeljave, ki so ovite v PVC plastiko, se poveča tveganje za nastanek 

dioksinov. Te spojine nastanejo zaradi klora v gorivu. Dioksini in furani spadajo med najbolj 

nevarna onesnaževala. To je zaskrbljujoče predvsem pri sežiganju bromiranih zaviralcev 

gorenja, saj se lahko že pri nizki temperaturi proizvedejo zelo strupeni polibromirani 

(dibenzo) dioksini (PBDD) in  polibromirani (dibenzo) furani (PBDF) (Haloclean, 2015; 

Sepulveda in sod., 2010). Večjo zaskrbljenost glede zdravja povzroča daljša izpostavljenost 

dioksinom kot enkratna izpostavljenost. Dioksini škodljivo vplivajo na imunski in endokrini 

sistem (Baird in Cann, 2008). 

Dioksini so spojine, ki so sestavljene iz dveh benzenovih obročev, ki sta med seboj povezana 

s kisikovim mostom (slika 2.1). 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin (TCDD) velja za enega 

najbolj nevarnih in najbolj znanih dioksinov. TCDD ima na vsakem benzenovem obroču 

vezana tudi dva klorova atoma (Diossina, 2013). 
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Slika 2.1: Strukturna formula 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksina (Dioxin poisoning, 

2014). 

Furani so ciklične organske spojine, ki so sestavljene iz štirih atomov ogljika in enega atoma 

kisika (slika 2.2) (Baird in Cann, 2008). 

 

Slika 2.2: Strukturna formula furana (Baird in Cann, 2008). 

Med sežiganjem OEEO nastajajo emisije kovinskih hlapov, furanov in polihalogeniranih 

dioksinov. Stewart in Lemieux (2003) sta izvajala poskuse s sežiganjem OEEO. Opravila sta 

štiri metode v katerih sta analizirala kovine, dioksine, furane in halogene v emitiranem dimu. 

Meritve so pokazale, da so emisije sestavljene predvsem iz bakra, svinca in antimona, 

medtem ko je bilo emisij dioksinov in furanov manj. Tudi nekatere druge študije kažejo, da se 

dioksini in furani termično uničijo ter vsebujejo malo broma in klora. Spet druge študije pa so 

pokazale nastajanje dioksinov in furanov pri zgorevanju OEEO (Tsydenova in Bengtsson, 

2011). 

Škodljivim plinom so izpostavljeni predvsem delavci, ki se ukvarjajo z obdelavo OEEO. 

Glavni vzrok poklicne izpostavljenosti obdelave OEEO je zaradi sežiganja (Sepulveda in sod., 

2010). 
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2.3.2.2. Odlaganje 

Nekaj OEEO se tudi odloži na odlagališča, vendar pa ta način ravnanja z EEO ni zaželen, saj 

se lahko pri tem nevarne snovi izločajo v zemljo in podtalnico ali pa izhlapijo v ozračje. Ta 

oblika obdelave količinsko zavzema najmanjši delež, saj je tudi najmanj uporabna in 

netrajnostna (Kemperle, 2015). 

Kot je zapisano v Uredbi o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/2015), se odpadki lahko odstranijo in 

ne predelajo, če bi predelava bolj obremenjevala okolje ali človekovo zdravje kot njihovo 

odstranjevanje. 

Odpadki se kontrolirano odlagajo na deponije na površju in tudi v tleh. Deponija mora biti 

neprodušno izolirana od ostalega okolja. Za vsako vrsto odpadkov je posebej določen 

koeficient propustnosti skozi podlago. Zaradi vse večje količine odpadkov, mora biti deponija 

urejena tako, da se jo da razvijati in širiti naprej. Predpisi in kriteriji so vedno strožji, saj se 

stremi k temu, da je stopnja vpliva na okolje čim manjša in se zagotavlja čim večjo stopnjo 

varnosti. Da se ugotovi, kolikšne so emisije v okolje, je potrebno ves čas spremljati vplive na 

okolje. V ta namen se opravljajo meritve mikroklimatskih pogojev, meri se kvaliteta izcednih 

vod in sestava deponijskega plina (Vuk, 1997). Odlagališča morajo biti postavljena na tleh z 

ilovico, ker je to še dodatna ovira proti iztekanju izcednih voda v podtalnico (Baird in Cann, 

2008). 

Townsend in sodelavci (2004) so v eni od študij testirali, kolikšno je izpiranje svinca iz 

računalnikov. V elektroniki se v zdajšnjem času najbolj uporablja zlitina kositra in svinca, ki 

vsebuje 63 % kositra in 37 % svinca. Testirali so več vzorcev tako, da so razstavljene 

računalnike potopili v ekstrakcijsko tekočino v zaprto posodo in iz njih izluževali snovi pri 

različni hitrosti obratov več ur. Vsakih 9 ur so iz izlužka odvzeli 2 L tekočine in opravili 

analizo. Izmerili so pH, količino raztopljenega kisika in oksidacijsko-redukcijski potencial. 

Ugotovili so, da hitrost mešanja nima bistvenega vpliva na koncentracijo svinca, saj so bili 

rezultati pri 13. in 28. obratih na minuto podobni. Koncentracija svinca v izlužkih je v veliko 

primerih presegla dovoljeno mejno vrednost, ki znaša 5 mg/L. Končni rezultat je bil, da EEO, 

ki vsebuje tiskana vezja s svinčevimi spajkami, spada med nevarne odpadke (Tsydenova in 

Bengtsson, 2011). 

2.3.3. PREDELAVA OEEO 

2.3.3.1. Recikliranje 

Recikliranje OEEO je pomembno z dveh vidikov. Prvi je, ker OEEO vsebuje nevarne snovi, 

ki lahko vplivajo na naše zdravje in okolje. Drugi razlog je, da OEEO vsebuje dragocene 

naravne vire (npr. žlahtne kovine). Te lahko vedno znova vključimo v proizvodno-potrošni 

proces. Osnovni pogoj za učinkovito recikliranje je ločeno zbiranje odpadkov (SURS A, 

2012). 

To pomeni, da je treba OEEO zbirati ločeno od ostalih odpadkov. Tudi sama OEEO je 

razdeljena na več skupin, tako da se lahko posebej zbira baterije, velike gospodinjske naprave, 

male gospodinjske naprave,…  

http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=4584
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Pri recikliranju se surovine zdrobi do take mere, da oprema ustrezno razpade in je čim manj 

delcev, ki bi bili sestavljeni iz različnih materialov, saj ti motijo separacijo. Ko je material 

ustrezno zdrobljen, obstajajo različni principi ločevanja. Primer naprave za ločevanje je 

prikazan na sliki 2.3. S kombinirano uporabo več različnih načinov ločevanja se pride  do 

enotnih frakcij, ki se jih nato pripravi za ponovno uporabo (Kemperle, 2015). 

 

 

Slika 2.3: Naprava za ločevanje OEEO (Chalmers, 2013). 

Cilji ravnanja z OEEO so, da se predelajo sestavni deli, ki se nato uporabijo v novih napravah. 

Reciklirani material se drobi, zato da se ga loči na posamezne frakcije, ki se kasneje uporabijo 

kot surovina za druge namene (Cabral in Botelho, 2012). 

Ker je sestava EEO zapletena in nehomogena, se pri recikliranju uporabljajo različni 

mehanski procesi, ki temeljijo na različnih fizikalnih značilnostih uporabljenih materialov. 

Med te procese spadajo sejanje, ločitev po obliki, magnetna ločitev, ločitev z vrtinčastim 

tokom na osnovi električne prevodnosti, ločitev na osnovi različne specifične teže, induktivna 

ločitev in ločevanje z vodnim  separatorjem (Cui in Forssberg, 2003). 

Recikliranje je tako sestavljeno iz treh glavnih faz. Te faze so:  

 Razstavljanje: 

običajno poteka ročno. V tej fazi komponente ločijo in posebej sortirajo ohišja, kable, 

ekrane, tiskana vezja, baterije itd. Ročno ločevanje je prikazano na sliki 2.4. Na sliki 

2.5 pa je prikazan proces recikliranja, ki ga je razvil Ragn-Sells Elektronikåtervinning 

AB (Cui in Forssberg, 2003). 
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Slika 2.4: Ročno ločevanje delov OEEO (VARY Tech Co., 2015). 

 

Slika 2.5: Proces recikliranja po Ragn-Sells Elektronikåtervinning AB (Cui in Forssberg, 

2003).   

 Nadgradnja: 

z mehansko in/ali metalurško obdelavo nadgradijo vsebino materialov. Kovine in 

ostali materiali, ki jih vsebuje OEEO, se z drobljenjem ločijo z mehanskimi procesi. 

»Na osnovi svojih fizikalnih lastnosti, kot so velikost, oblika, teža, gostota in 

magnetne ter električne lastnosti, se materiali razporedijo v definirane izhodne 

frakcije.« (Tsydenova in Bengtsson, 2011). 

o Za ločevanje železnih delcev se uporablja magnetna ločitev. Magnetni 

separator loči kovine z magnetnimi lastnostmi od kovin, ki nimajo magnetnih 

lastnosti (slika 2.6). 
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Slika 2.6:  Magnetni separator (Ardra.biz, 2015). 

o Za ostale kovine se uporablja ločitev na osnovi električne prevodnosti. To 

ločevanje sestavljajo tri tehnike.  

 Prva je ločitev z vrtinčastim tokom (''Eddy current''), ki deluje na 

osnovi Faradayevega zakona o indukciji (Cui in Forssberg, 2003). 

Permanentni magneti ustvarjajo impulzno polje, kjer se v neželeznih 

kovinskih delcih inducirajo vrtinčni tokovi. To ustvarja lastno 

magnetno polje, ki je nasprotno tujemu magnetnemu polju, zato se 

pojavi odbojna sila, ki loči neželezne delce iz zmesi (slika 2.7) 

(Majhenič in sod., 2000).  
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Slika 2.7: Ločitev delcev z vrtinčastim tokom (Regulator Cetrisa Metals sorting, 2009). 

 Druga tehnika je ločitev z elektrostatičnim separatorjem (''corona  

electrostatic separation''). S tem ločimo prevodne in neprevodne 

surovine. Elektrostatična ločitev se v glavnem uporablja za 

pridobivanje bakra ali aluminija iz narezanih žic in kablov. Primerna je 

za majhne delce, velikosti 0,1 – 5,0 mm (Cui in Forssberg, 2003). Zmes 

delcev se na vibracijski mizi razporedi na električno prevoden in 

ozemljen valj. Zaradi močnega električnega polja dobijo delci statični 

naboj. Električno prevodni delci hitreje odletijo iz valja kot električni 

izolatorji (slika 2.8) (Majhenič in sod., 2000).  
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Slika 2.8: Ločitev delcev z elektrostatičnim ločevalnikom (High-tension electrostatic 

separator lifting electrode, 2011). 

 Tretja faza je triboelektrična ločitev (''triboelectric separation''), s 

katero je mogoče razvrstiti različne vrste plastike (Cui in Forssberg, 

2003). Delci različnih vrst plastike se med seboj treskajo in drgnejo 

drug ob drugega in na ta način oddajajo in sprejemajo elektrone ter tako 

postanejo različno električno nabiti. Ko potujejo do visokonapetostne 

ločilne komore, se delci ločijo glede na njihovo polariteto (slika 2.9) 

(Majhenič in sod., 2000).  
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Slika 2.9: Triboelektrično ločevanje (Electrostatic separation enhanced by media addition, 

2002). 

o Uporablja se tudi težnostno ločevanje na vodnih ali zračnih mizah s 

presejanjem. Ta proces je potreben zaradi različnih velikosti in oblik materiala. 

Pri tej metodi se uporablja vrtljivi zaslon. Končni produkt tega ločevanja so 

železne, aluminijske, bakrene in plastične frakcije, ki se kasneje obdelujejo v 

topilnicah (Cui in Forssberg, 2003). 

 Čiščenje:  

v fazi čiščenja se s kemično obdelavo predelani materiali očistijo, da so spet na voljo 

za prvotno uporabo (Cui in Forssberg, 2003; Tsydenova in Bengtsson, 2011).  
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3. ZAKONODAJA NA PODROČJU OEEO 
Vedno več držav po vsem svetu je začelo razvijati enotno upravljanje z OEEO in zakonodajo 

(Goodship in Stevels, 2012). Krovni zakon, ki vključuje ravnanje z električno in elektronsko 

opremo, je Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 

49/2006 – ZMetD, 66/2006 – odl. US, 33/2007 – ZPNačrt, 57/2008 – ZFO-1A, 70/2008, 

108/2009, 108/2009 – ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012 in 92/2013). Temu zakonu so podrejeni 

ostali podzakonski pravni akti.  

Na področju Evropske unije sta pomembni direktiva 2012/19/EU  (Direktiva 2012/19/EU) o 

odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in direktiva 2011/65/EU  (Direktiva 

2011/65/EU) o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski 

opremi. 

Na slovenskih tleh pa so ključne tri uredbe, in sicer Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 

37/2015), Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur. l. RS, št. 

107/2006, 100/2010) in Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja 

odpadne električne in elektronske opreme (Ur. l. RS, št. 32/2006, 65/2006 in 78/2008). 

3.1. ZAKON O VARSTVU OKOLJA (ZVO – 1)  

Zaradi obremenjevanja okolja so sprejeli zakon, ki določa temeljna načela za varovanje 

okolja. Cilji so zmanjšanje, preprečevanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje 

kakovosti okolja. Zakon opredeljuje pojme v zvezi z varovanjem okolja. Pomembno je, da 

skrbimo za okolje, saj lahko kakršni koli poseg v okolje posredno ali neposredno v določenih 

okoliščinah ali v določenem času škoduje okolju in zdravju ali življenju ljudi.  

Če neka pravna ali fizična oseba proizvede preveliko količino odpadkov, ki škodujejo okolju, 

mora plačati okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja ali zaradi vsebnosti okolju škodljivih 

snovi v surovini, polizdelku ali izdelku. Osnova za določitev okoljske dajatve za 

onesnaževanje okolja je vrsta, količina, lastnosti odpadkov ali vsebnost okolju škodljivih 

snovi v surovini, polizdelku ali izdelku.  

Zakon določa kako je treba ravnati z odpadki. Najbolj cenjeno je preprečevanje nastanka 

odpadkov, sledi predelovanje in na koncu odstranjevanje. Predpisuje tudi, da je treba javnost 

obveščati o možnostih ponovne uporabe izdelkov in o recikliranju. Odločili so se tudi za 

spodbujanje okolju prijaznih proizvodov.  

Na podlagi tega zakona je potrebno spremljati stanje okolja. V Sloveniji se izvaja monitoring 

stanja okolja, ki spremlja in nadzoruje kakovost zraka, vode, tal in biotske raznovrstnosti. 

Prav tako poteka tudi monitoring onesnaževanja okolja, ki spremlja in nadzoruje emisije v 

zrak, vodo in tla.  

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov opravlja 

inšpekcija za varstvo okolja, inšpekcija za ohranjanje narave, inšpekcija za kemikalije in 

inšpekcija za zdravje. Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da 
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je kršen zakon, drug predpis ali da naprava ne deluje v okviru okoljevarstvenega dovoljenja 

ali okoljevarstvenega soglasja ali potrdila, izdanega na podlagi tega zakona, ima pravico in 

dolžnost, da se nepravilnosti, ki jih je ugotovil, odpravijo v roku, ki ga določi. Odredi lahko 

tudi izvedbo ukrepov za odpravo pomanjkljivosti. Pristojnemu ministrstvu lahko predlaga 

odvzem okoljevarstvenega dovoljenja, prepove izvajanje dejavnosti ali obratovanje naprave, 

če deluje brez okoljevarstvenega dovoljenja, potrdila ali dovoljenja za izpuščanje 

toplogrednih plinov. Če ugotovi hujše prekrške, sledijo kazenske določbe (Zakon o varstvu 

okolja - Ur. l. RS, št. 39/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 49/2006 – ZMetD, 66/2006 – odl. 

US, 33/2007 – ZPNačrt, 57/2008 – ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 108/2009 – ZPNačrt-A, 

48/2012, 57/2012 in 92/2013). 

3.2. DIREKTIVA 2012/19/EU O ODPADNI ELEKTRIČNI IN ELEKTRONSKI 

OPREMI 

Ta direktiva dopolnjuje splošno zakonodajo Unije glede ravnanja z odpadki (Direktiva 

2012/19/EU). Namen te direktive je spodbujati ponovno uporabo, recikliranje in druge oblike 

predelave odpadne električne in elektronske opreme. Omenja zmanjšanje odpadkov, ki se 

odlagajo in izboljšanje okoljske učinkovitosti gospodarskih subjektov. Cilj politike EU za 

ravnanje z odpadki je zmanjšanje okoljskih in zdravstvenih vplivov zaradi odpadkov. 

Dolgoročni cilj te politike je zmanjšati količino odpadkov. Kadar pa to ni mogoče, se 

spodbuja visoka stopnja recikliranja  (Eurostat, 2013). 

Prenovljena direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi je nadomestila 

direktivo 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003, ki govori o 

omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi in zahteva 

nadomestitev prepovedanih snovi v zvezi z vso električno in elektronsko opremo (EEO). 

Omenjena direktiva je učinkovito prispevala k zmanjševanju nevarnih snovi v EEO.  Nevarne 

snovi, kot so živo srebro, kadmij, svinec, šestvalentni krom in poliklorirani bifenili (PCB) ter 

snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, bodo še veliko let prisotne v OEEO. Direktiva skuša 

izboljšati okoljsko učinkovitost vseh, ki so vključenih v življenjski krog EEO (proizvajalci, 

distributerji, potrošniki). Uspešnost recikliranja je ovirana zaradi različnih nacionalnih politik 

glede ravnanja z OEEO. Zaradi tega bi bilo treba določiti osnovna merila na ravni Unije ter 

razviti minimalne standarde za ravnanje z OEEO. Za zagotavljanje posebne obdelave in 

recikliranja OEEO je potrebno ločeno zbiranje le-te. S tem se doseže izbrana raven varovanja 

zdravja ljudi in okolja.  V ta namen bi morale biti postavljene ustrezne zmogljivosti za 

vračanje OEEO. Proizvajalci bi morali financirati zbiranje iz zbiralnic ter obdelavo, predelavo 

in odstranjevanje OEEO. Za vzpostavitev učinkovitejših sistemov zbiranja, bi se moralo od 

držav članic zahtevati, da dosežejo visoko stopnjo zbiranja OEEO. Predvsem pri opremi za 

hlajenje in zamrzovanje, saj ta oprema vsebuje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč in fluorirane 

toplogredne pline, ki imajo velik vpliv na okolje. Da se izognejo razpršitvi onesnaževal v 

reciklirani material, je nujna posebna obdelava OEEO, saj lahko OEEO vsebuje 

nanomateriale, ki povzročajo tveganje za zdravje. Pri recikliranju lahko pride do 
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izpostavljenosti nanomaterialom
1
, ki so lahko vgrajeni v elektronskih vezjih. Ponovna 

uporaba OEEO in njenih sestavnih delov bi morala imeti prednost pred predelavo (Direktiva 

2012/19/EU).  

V členih so napisane zahteve, ki jih določa ta direktiva. Pomembni so ukrepi za preprečevanje 

in zmanjšanje škodljivih vplivov nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter 

pravilno ravnanje z njo za zdravje ljudi in varstvo okolja. V direktivi so opredeljeni naslednji 

pojmi: ločeno zbiranje OEEO, stopnja zbiranja, odstranjevanje in prevoz, primerna obdelava. 

V želji doseganja visoke stopnje ločenega zbiranja OEEO, države članice sprejmejo ustrezne 

ukrepe za zmanjšanje odstranjevanja OEEO. To velja predvsem za opremo za toplotno 

izmenjavo in za flourescentne sijalke, ki vsebujejo živo srebro. Zbiranje in prevoz ločeno 

zbrane OEEO se mora opravljati na način, ki omogoča pogoje za pripravo ponovne uporabe, 

recikliranje in odstranitev nevarnih snovi. Vsaka država članica mora letno doseči minimalno 

stopnjo zbiranja OEEO, ki je določena. Od leta 2016 bo znašala minimalna stopnja zbiranja 

45 % povprečne teže EEO, ki je bila v predhodnih treh letih dana na trg. Količina zbrane 

OEEO  se mora v obdobju od 2016 do 2019 postopno povečevati. Od leta 2019 bo minimalna 

stopnja zbiranja, ki jo je treba letno doseči, 65 % povprečne teže EEO, ki je bila v predhodnih 

treh letih dana na trg v državi članici ali 85 % povprečne letne teže OEEO, nastale na ozemlju 

te države članice. Določenim državam je dovoljeno, da zberejo za 5 % manj odpadne 

električne in elektronske opreme od predpisane, ker nimajo ustrezne infrastrukture ali zaradi 

majhne potrošnje EEO. Mednje spada tudi Slovenija. Vsa ločeno zbrana OEEO se mora 

primerno obdelati. To pomeni, da se morajo odstraniti vse tekočine in nevarne snovi ter 

sestavni deli kot so baterije, kartuše, katodne cevi, plinske sijalke,… Proizvajalci morajo 

izpolnjevati minimalne cilje predelave, ki so navedeni v prilogi II. Spodbuja se tudi razvoj 

novih tehnologij predelave, recikliranja in obdelave (Direktiva 2012/19/EU). 

Ob neupoštevanju pravil, države članice določijo kazni,  ki se uporabljajo za kršitve 

nacionalnih določb, sprejetih v skladu s to direktivo (Direktiva 2012/19/EU). 

 

3.3. UREDBA O ODPADKIH 

Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/2011) določa pravila ravnanja in druge pogoje za 

preprečevanje ali zmanjšanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter 

zmanjševanje celotnega vpliva uporabe naravnih virov, zaradi varovanja okolja in 

človekovega zdravja. Uredba opredeljuje pojme, ki so ključni za razumevanje te Uredbe. 

Povzela bom le najpomembnejše:  

 Nevarni odpadek je odpadek, ki kaže eno ali več nevarnih lastnosti. 

 Ravnanje z odpadki vključuje zbiranje, prevoz, predelavo in odstranjevanje odpadkov,  

vključno z nadzorom nad takimi postopki in dejavnostmi po prenehanju obratovanja 

naprav za odstranjevanje odpadkov. 

                                                           
1
 To so materiali, ki vsebujejo delce velikosti 1 – 100 nm. 
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 Ločeno zbiranje je zbiranje, pri katerem so tokovi odpadkov ločeni glede na vrsto in 

naravo odpadkov. Na ta način se olajša posamezno vrsto obdelave odpadkov. 

 »Zbiranje je prevzemanje odpadkov, s predhodnim razvrščanjem in skladiščenjem, za 

namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov.« 

 »Ponovna uporaba je postopek, pri katerem se proizvodi ali sestavni deli, ki niso 

odpadek, ponovno uporabijo za enak namen, za katerega so bili prvotno izdelani.« 

 »Predelava je postopek, katerega glavni rezultat je, da se odpadki koristno uporabijo v 

obratu, v katerem so bili predelani, ali v drugih gospodarskih dejavnostih, tako da 

nadomestijo druge materiale.« 

 »Recikliranje je postopek predelave, v katerem se odpadne snovi ponovno predelajo v 

proizvode, materiale ali snovi za prvotni ali drug namen.« 

 »Evidenčni list je listina, s katero se potrdita oddaja in prevzem pošiljke odpadkov, ko 

se odpadki na območju RS premeščajo s kraja nastanka, predhodnega skladiščenja ali 

skladiščenja na kraj predhodnega skladiščenja, skladiščenja ali obdelave odpadkov.« 

Odpadki so razdeljeni na seznam odpadkov, kjer ima vsak odpadek svojo klasifikacijsko 

številko. Glede na vir nastanka se razvrščajo v skupine označene z dvomestno številko. 

Podskupine so označene s štirimestno številko. Glede na sestavo in upoštevanje mejnih 

vrednosti koncentracij snovi se odpadki delijo na nenevarne in nevarne odpadke. Obe vrsti 

odpadkov sta označeni s šestmestno številko, le da imajo nevarni odpadki zraven napisano še 

zvezdico. Odpadki iz električne in elektronske opreme so označeni s številko 16 02. Nadaljnja 

razčlenitev pa je prikazana v tabeli 3.1. 
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Tabela 3.1: Klasifikacijske številke posameznih vrst električnih in elektronskih odpadkov 

(Uredba o odpadkih – Ur. l. RS, št. 103/2011; priloga 4). 

Klasifikacijska številka Opis 

16 02 09* Transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB 

16 02 10* 
Zavržena oprema, ki vsebuje PCB ali je onesnažena s PCB in ni 

navedena pod 16 02 09 

16 02 11* Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike, HCFC, HFC 

16 02 12* Zavržena oprema, ki vsebuje prosti azbest 

16 02 13* 
Zavržena oprema, ki vsebuje nevarne sestavine (baterije, 

akumulatorje) in ni navedena pod 16 02 09* in 16 02 12* 

16 02 14 Zavržena oprema, ki ni navedena pod 16 02 09* do 16 02 13* 

16 02 15* Nevarne sestavine, odstranjene iz zavržene opreme 

16 02 16 
Sestavine, odstranjene iz zavržene opreme, ki niso navedene pod 

16 02 15* 

16 06 Baterije in akumulatorji 

20 01 21* Fluorescenčne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro 

20 01 23* Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljikovodike 

20 01 35* 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne 

snovi in ni navedena pod 20 01 21 in 20 01 23 

20 01 36 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 

01 21, 20 01 23 in 20 01 35 

 

Za nekatere odpadke so določeni okoljski cilji recikliranja in predelave. Med te odpadke 

spada odpadna električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji. Odpadku preneha 

ta status po predelavi v proizvode, materiale ali snovi, ki so namenjeni za uporabo v prvotni 

ali drug namen ali pridobivanje energije. 

Pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi je treba upoštevati hierarhijo ravnanja z odpadki. 

Najvišje na hierarhični lestvici je preprečevanje nastajanja odpadkov. Sledi priprava za 

ponovno uporabo, recikliranje, drugi postopki predelave in na koncu odstranjevanje 

odpadkov.  
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Slika 3.1 ne predstavlja le hierarhije ravnanja z odpadki, temveč prikazuje tudi, česa naj bi 

bilo največ in česa najmanj. 

 

Slika 3.1: Hierarhija ravnanja z odpadki (Ministrstvo za okolje in prostor B, 2015). 

 

Uredba vsebuje člen, ki opisuje varovanje okolja in človekovega zdravja. Ravnanje z odpadki 

mora biti izvedeno tako, da pri tem ni ogroženo zdravje ljudi in ravnanje ne predstavlja 

škodljivih vplivov na okolje.  

Določena so tudi pravila ravnanja z odpadki. Opisano je ločeno zbiranje odpadkov, njihova 

predelava in odstranjevanje. Prav tako je odpadke prepovedano puščati v naravnem okolju. 

Predelava odpadkov mora biti izvedena s prej omenjeno hierarhijo. Odpadki se lahko 

odstranijo in ne predelajo, če bi predelava bolj obremenjevala okolje ali zdravje ljudi kot 

njihovo odstranjevanje. Pri tem se upoštevajo različni faktorji, in sicer emisije snovi in 

energije v zrak, vodo ali tla; energijo, ki jo je treba uporabiti; vsebnost nevarnih snovi v 

ostankih odpadkov po njihovi predelavi. 

Odpadke se mora začasno skladiščiti ločeno tako, da ne pride do mešanja nevarnih odpadkov, 

ki nimajo enakih fizikalnih, kemičnih ali drugih nevarnih lastnosti ter so nezdružljivi med 

sabo. Odpadki se lahko začasno ali predhodno skladiščijo do dvanajst mesecev, pred 

predelavo pa jih je dovoljeno skladiščiti največ tri leta.  

Kadar se odpadki premeščajo na območju RS, mora izvirni povzročitelj odpadkov izpolniti 

evidenčni list. Kopija izpolnjenega evidenčnega lista mora pri prevozu spremljati pošiljko. 

Podpisati pa jo mora tudi prevoznik in ne samo povzročitelj odpadkov in zbiralec ali izvajalec 

obdelave odpadkov. Izvajalec obdelave odpadkov lahko obdeluje odpadke pod pogojem, da 

ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Izvajalec obdelave 

mora voditi evidenco o obdelavi odpadkov, ki vsebuje podatke o  klasifikacijskih številkah in 

preprečevanje odpadkov 

priprava za ponovno uporabo 

recikliranje 

drugi postopki predelave 

odstranjevanje 
odpadkov 
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količini odpadkov. Prej omenjeni evidenčni listi so sestavni del evidence (Uredba o odpadkih 

- Ur. l. RS, št. 103/2011). 

 

3.4. UREDBA O RAVNANJU Z ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO 

OPREMO 

Omenjena uredba določa pravila, kako je treba ravnati z odpadno električno in elektronsko 

opremo. Uredba daje navodila o proizvodnji EEO, oddaji OEEO, obdelavi, predelavi in 

odstranjevanju OEEO (Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo - Ur. l. 

RS, št. 107/2006, 100/2010). 

OEEO se ne sme prepuščati izvajalcu javne službe kot mešani komunalni odpadek, ampak jo 

je potrebno zbrati in hraniti ločeno od drugih odpadkov ter jo nato vrniti distributerju, 

proizvajalcu ali pridobitelju. OEEO se mora obdelati ločeno po posameznih vrstah 

proizvodov. Zagotovljena mora biti nadaljnja ponovna uporaba, recikliranje ali predelava za 

sestavne dele, materiale in snovi iz OEEO tako, da je dosežen vsaj minimalni delež ponovne 

uporabe, recikliranja ali predelave.  

Proizvajalec in pridobitelj morata zagotoviti, da se iz OEEO izločijo nevarne snovi in 

tekočine s škodljivimi snovmi, ki tanjšajo ozonski plašč. Hierarhično gledano mora imeti 

ponovna uporaba prednost pred predelavo in predelava prednost pred odstranjevanjem. Pri 

predelavi pa imata prednost ponovna uporaba sestavnih delov in recikliranje pred ostalimi 

načini predelave.  

Omenjeno je tudi vodenje evidenc proizvajalcev in pridobiteljev opreme in pisanje poročila o 

ravnanju z odpadno opremo. Nadzor nad izvajanjem opravljajo inšpektorji, ki so pristojni za 

okolje. Ugotovljene prekrške se kaznuje z določenimi globami. 

Slika 3.2 prikazuje znak, ki označuje ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske 

opreme. Znak, ki predstavlja prečrtani smetnjak na kolesih, je narisan na vsaki EEO. Če je le-

ta premajhna, je narisan na priloženih navodilih ali embalaži (Uredba o ravnanju z odpadno 

električno in elektronsko opremo - Ur. l. RS, št. 107/2006, 100/2010). 
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Slika 3.2: Znak o obveznem ločenem zbiranju odpadne električne in elektronske opreme 

(Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo - Ur. l. RS, št. 107/2006, 

100/2010). 

3.5. UREDBA O OKOLJSKI DAJATVI ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI 

NASTAJANJA ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja OEEO (Ur. l. RS, št.  

32/2006, 65/2006, 78/2008) določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje 

okolja. Določa tudi osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino, zavezance za plačilo, 

plačnike, način obračunavanja, odmere in plačevanje. 

»Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja zaradi uporabe električne in 

elektronske opreme, vključno s prenosnimi baterijami in akumulatorji, ki so vir električne 

energije v tej opremi ter posledično nastajanja odpadne električne in elektronske opreme.« Za 

EEO, ki je izvožena iz Republike Slovenije, se okoljska dajatev ne plačuje.  

Okoljsko dajatev je treba plačevati, če je proizvajalec te opreme tudi njen končni uporabnik in 

je EEO proizvedena ter prvič dana v promet v Republiki Sloveniji ali ko je prvič uporabljena 

v Republiki Sloveniji. Okoljsko dajatev se plača tudi, če je pridobitelj te opreme tudi njen 

končni uporabnik in je EEO pridobljena v drugi državi članici EU ali uvožena iz tretjih držav 

ter prvič dana v promet ali prvič uporabljena v Republiki Sloveniji. Če letna količina EEO ne 

presega 1500 kg in proizvajalec ali pridobitelj za EEO sam uporablja to opremo kot končni 

uporabnik zaradi izvajanja svoje dejavnosti, ki ni proizvodnja, popravljanje ali vzdrževanje 

kakršnekoli opreme, ki vsebuje EEO, potem mu ni treba plačevati okoljske dajatve.  

Obračunavanje okoljske dajatve je določeno na podlagi letnega nadomestila zaradi vodenja 

evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve in na podlagi enot obremenitve okolja zaradi 



23 
 

 
 

nastajanja odpadne EEO. Število enot obremenitve je opredeljeno za vsako kategorijo 

posebej.  

Nadzor nad okoljskimi dajatvami opravlja carinski organ. Ob ugotovitvi nepravilnosti, se 

prekršek kaznuje z globami, ki so določene v omenjeni uredbi. (Uredba o okoljski dajatvi za 

onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme - Ur. l. RS, 

št. 32/06, 65/,06, 78/08). 

 

4. VARNOSTNI VIDIK OEEO 
V zadnjih 20. letih je narastla zaskrbljenost glede materialov, ki so prisotni v OEEO. Te skrbi 

so vodile do uvedbe zakonodaje, ki je prisilila proizvajalce, da za omenjeno opremo 

prevzamejo odgovornost ne samo v času delovanja opreme, ampak tudi po tem, ko oprema 

postane odpadna. Ker OEEO vsebuje tudi nevarne snovi, so v skladu z direktivo 2012/19/EU 

o odpadni električni in elektronski opremi napisali RoHS Direktivo – Direktivo o omejevanju 

uporabe nekaterih nevarnih snovi. Napisana je v desetih členih, ki se morajo brati skupaj z 

zgoraj omenjeno direktivo. Cilji te direktive so, da se zaščiti zdravje ljudi in živali ter 

zagotovi okolju prijazno predelavo in odstranitev OEEO (Goodship in Stevels, 2012).  

V Direktivi RoHS niso vključene baterije, zato je potrebno upoštevati tudi Direktivo 

2013/56/EU o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih glede dajanja 

na trg prenosnih baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo kadmij, namenjenih za brezžično 

električno orodje, in gumbastih celic z nizko vsebnostjo živega srebra.   

 

Sprva je bilo v RoHS direktivi že predlagano, da se nekatere nevarne snovi (svinec, kadmij, 

živo srebro, šestvalentni krom, PBB in PBDE) ne smejo več uporabljati v EEO, vendar ta 

predlog ni bil sprejet, ker za enkrat še ni mogoče narediti EEO brez omenjenih materialov. 

Veliko izdelkov, ki so temeljili na svincu, so že zamenjali z izdelki, ki ne vsebujejo toliko 

svinca. Ukrep zamenjave materialov z nenevarnimi ali manj nevarnimi snovmi še nekaj časa 

po uvedbi ne bo imel vpliva na izdelke z dolgo življenjsko dobo, ker bo moralo preteči še 

nekaj let preden jih bodo predelali in reciklirali (Goodship in Stevels, 2012). 

 

Kadmij in šestvalentni krom sta dovoljena v medicinskih napravah. Živo srebro in svinec se 

zaradi tehničnih razlogov uporabljata v velikih količinah. Svinec je namreč glavna sestavina v 

elektroniki (Goodship in Stevels, 2012). 

Če z OEEO ne znamo pravilno ravnati, lahko povzroči škodo okolju in zdravju (Goodship in 

Stevels, 2012).  
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4.1. VPLIV NA OKOLJE 

Odstranjevanje OEEO je problem s katerim se soočajo po vsem svetu. Računalniški odpadki, 

ki se odložijo na neprimerna mesta, lahko privedejo do onesnaženja izcednih voda, ki 

sčasoma kontaminirajo podtalnico. Kisline in blato, pridobljeno iz taljenja računalniških čipov 

pa lahko povzročijo zakisanost tal. Sežiganje OEEO lahko v zrak oddaja strupene hlape in 

pline ter tako onesnažuje zrak v okolici (Ramachandra in Saira Varghese, 2004). 

Zaradi vplivov na okolje in želje po boljšem odnosu do okolja, so razvili okoljski akcijski 

program - OAP (''Environment Action Programmes EAP'') v okviru okoljske zakonodaje. 

(Goodship in Stevels, 2012). Akcijski programi urejajo okoljsko politiko EU. Postavljene 

imajo določene cilje, ki se morajo rešiti v določenem obdobju (Okoljski akcijski program, 

2015). Vodenje evropske okoljske politike do leta 2020 je glavna tema sedmega OAP. 

Program je začel veljati januarja 2014. Države članice pa morajo zagotoviti, da izvajajo 

program in bodo cilji izpolnjeni do leta 2020 (Evropska komisija, 2015). 

Omenjeni cilji so: 

 »varovati, ohranjati in obogatiti naravni kapital Unije, 

 spremeniti Unijo v zeleno, konkurenčno, nizkoogljično z viri gospodarno 

gospodarstvo, 

 varovati državljane Unije pred pritiski in tveganji za zdravje in dobro počutje, ki so 

povezani z okoljem, 

 povečati koristi okoljske zakonodaje Unije z izboljšanjem izvajanja, 

 izboljšati znanje o okolju in povečati zbirko dokazov za politiko, 

 zagotoviti naložbe v okoljsko in podnebno politiko ter upoštevati okoljske stroške pri 

kakršnih koli družbenih dejavnostih, 

 izboljšati vključevanje okoljskih vidikov v druga področja politike in zagotoviti 

usklajenost pri oblikovanju nove politike, 

 poskrbeti za to, da bodo mesta v Uniji bolj trajnostno naravnana, 

 pomagati Uniji pri učinkovitejšem spopadanju z mednarodnimi okoljskimi in 

podnebnimi izzivi.« (Informativni list: 7. okoljski akcijski program, 2015) 

4.1.1. Vpliv CFC 

CFC-jem pravimo tudi freoni ali fluorokloroogljikovodiki. Le-ti uničujejo ozonsko plast in 

povzročajo efekt tople grede. Ozon je rezultat ravnovesnega procesa med sončno svetlobo in 

kemijsko reakcijo (Šömen Joksić, 2012). 

Poznamo dve vrsti ozona, in sicer troposferskega in stratosferskega (slika 4.1). Troposferski 

ozon se nahaja pri zemeljski površini in je škodljiv. Nastaja iz dušikovih oksidov in 

ogljikovodikov pod vplivom sončne svetlobe. Nevarnost predstavlja predvsem za dihala. 

Stratosferski ozon je zaželen, saj varuje pred UV-sevanjem. Vendar pa se koncentracija 

zmanjšuje, kar ima za posledico nastanek ozonske luknje, ki pa se kljub temu sčasoma 

obnavlja (ARSO A, 2012). 
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Slika 4.1: Prikaz višine troposfere in stratosfere (What is the role of stratospheric water 

vapor in global warming?, 2015). 

Če je količina UV sevanja prevelika, to škodljivo vpliva na zdravje ljudi in okolje. Zaradi UV 

sevanja nastanejo opekline kože, pojavi se kožni rak, poškodbe oči in zmanjšano delovanje 

imunskega sistema. Vpliv, ki ga ima UV sevanje na okolje, je upočasnjena rast rastlin in 

propadanje občutljivih organizmov v vodah (npr. fitoplankton). S tem je prizadeta prehranska 

veriga (Šömen Joksić, 2012). 

Freoni so v troposferi zelo stabilni, saj se vez med ogljikom in klorom cepi šele v stratosferi. 

Vzrok za to je v tem, ker je v stratosferi intenzivnejše UV sevanje kot v troposferi. Intenzivno 

UV sevanje omogoča sproščanje klorovih atomov, ki nato hitro reagirajo z ozonom (Muir, 

1999). Klorovi radikali (Cl·), ki pri tem nastanejo, lahko zaradi zaporedja reakcij, v katerih se 

obnavljajo, uničijo več molekul ozona. Vez med ogljikom in klorom je šibkejša, kot vez med 

ogljikom in fluorom, zato razpade vez ogljik-klor. Nastanek kloridnega radikala, ki uničuje 

molekule ozona, je prikazan z reakcijo (4.1). 

 (4.1) 
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Fluorokloroogljikovodiki motijo ravnovesje naravnega nastajanja ozona, zato se plast ozona 

ne obnavlja sorazmerno. Spojine klora, fluora in ogljika imajo zelo dolgo razpolovno dobo 

(do 130 let) in so v ozračju prisotne vrsto let ter uničijo veliko število molekul ozona. V nekaj 

desetletjih uporabe hladilnih tekočin v hladilnih in klimatskih sistemih jih je v ozračje ušlo 

več deset milijonov ton. CFC-je so že nadomestili z drugimi spojinami, ki nimajo vezanih 

atomov klora, zato ne reagirajo s stratosferskim ozonom (Šömen Joksić, 2012). 

4.1.2. Vpliv HCFC in HFC 

Difluoroklorometan (HCFC) se uporablja kot hladilno sredstvo v hladilnih napravah. Topen je 

v organskih topilih. Po strukturi je zelo podoben fluorokloroogljikovodikom, vendar ni tako 

obstojen v atmosferi kot CFC-ji (SEPA, 2015). Ker so HCFC-ji manj stabilni in zaradi tega 

ozonu ne škodujejo v tolikšni meri kot CFC-ji, so jih sčasoma zamenjali. Čeprav so ozonu 

prijaznejši pa vplivajo na nastanek tople grede. HCFC-ji imajo tisočkrat večji prispevek 

globalnemu segrevanju kot ogljikov dioksid, ki je tipičen toplogredni plin. Pred desetletjem se 

je zgodil prehod iz HCFC-jev na fluorirane ogljikovodike (HFC-je). Gre za snovi, ki so ozonu 

prijazne, vendar pa imajo 2.100-krat večji učinek segrevanja kot ogljikov dioksid (Rosenthal 

in Lehren, 2012). 

Pri učinku tople grede določeni plini zadržujejo toploto. Gre za naravni pojav, ki nastane kot 

posledica emisij toplogrednih plinov. Sonce oddaja kratkovalovno sevanje, ki ga Zemlja 

absorbira, nekaj pa ga odda nazaj v ozračje kot dolgovalovno sevanje. Brez učinka tople grede 

življenje na Zemlji ne bi bilo možno. Vendar pa se ne sme preveč povečati, saj lahko že 

majhno povečanje temperature povzroči težave in vpliva na podnebne spremembe (Učinek 

tople grede, 2015). 

Povečana koncentracija toplogrednih plinov v ozračju ima velik vpliv na podnebje planeta na 

katerem živimo. Toplogredni plini absorbirajo dolgovalovno sevanje in tako vplivajo na 

toplotno bilanco Zemlje. Toplogredni plini so ogljikov dioksid, metan, N2O in F-plini, med 

katere spadajo fluorirani ogljikovodiki,  perfluorirani ogljikovodiki in žveplovi heksafluoridi. 

V letu 2012 so F-plini k izpustu toplogrednih plinov prispevali 1,4 % (ARSO B, 2015). 

4.1.3. Vpliv PCB 

V EEO so prisotni tudi poliklorirani bifenili (PCB). To so sintetične kemikalije, ki so 

sestavljene iz benzenovih obročev na katere se vežejo klorovi atomi. Obstaja 209 zvrsti PCB-

jev. Zaradi svoje sestave in obstojnosti se uvrščajo med pomembna okoljska onesnaževala. 

Čeprav je njihova proizvodnja prepovedana že več kot 20 let, imajo še vedno vpliv na okolje 

zaradi svoje stabilnosti (Biomonitoring, 2008). 

Kljub temu, da so PCB-ji slabo topni v vodi, se nahajajo v površinskih vodah, kjer se 

adsorbirajo na delce in nenehno izhlapevajo v okolje. Topni so v maščobah. PCB-ji se 

bioakumulirajo (kopičijo) in biomagnificirajo v živih organizmih. Biomagnifikacija pomeni 

večanje po prehranjevalni verigi; najmanjši živi organizmi vsebujejo zelo majhno vrednost 

PCB-jev (npr. plankton - 0,0025 ppm), z večjimi organizmi pa ta vrednost narašča (npr. ribe – 

http://www.nytimes.com/2012/06/21/world/asia/global-demand-for-air-conditioning-forces-tough-environmental-choices.html%20(Rosenthal%20in%20Lehren,%202012)
http://www.nytimes.com/2012/06/21/world/asia/global-demand-for-air-conditioning-forces-tough-environmental-choices.html%20(Rosenthal%20in%20Lehren,%202012)
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4,8300 ppm). PCB-je bo potrebno še nekaj desetletjih odstranjevati iz zraka, vode in tal, saj so 

biološko nerazgradljivi (Baird in Cann, 2008). 

Zato je z zakonodajo zahtevano, da se iz ločeno zbrane frakcije OEEO odstrani poliklorirane 

bifenile in kondenzatorje, ki vsebujejo PCB (Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov 

in polikloriranih terfenilov - Ur. l. RS, št. 34/2008 in 9/2009). 

 

4.2. VPLIV OEEO NA ZDRAVJE LJUDI 

Sestavni deli OEEO vsebujejo snovi, ki lahko škodujejo tudi človekovemu zdravju. V 

nadaljevanju bom naštela in opisala te nevarne kemikalije, ki so prisotne v OEEO. Človek je 

nevarnim snovem izpostavljen predvsem z vdihavanjem, saj se v tem primeru snovi ne morejo 

v celoti izločiti iz telesa. Nevarnost predstavlja tudi stik s kožo ali nezaželeno zaužitje.  

4.2.1. Vpliv kadmija 

Ena izmed teh strupenih snovi je kadmij, ki se uporablja v računalniških baterijah in 

kontaktih. Uporablja se kot elektroda v polnilnih nikelj-kadmijevih baterijah. Ko se baterija 

napolni, se trden hidroksid pretvori nazaj v kadmij po sledeči reakciji (4.2) (Baird in Cann, 

2008): 

Cd (s) + 2 OH
- 
 Cd(OH)2 (s) + 2 e

-
  (4.2) 

Kadmij se lahko nabira v okolju in je zelo strupen za ljudi. Vpliva predvsem na ledvice in 

kosti. Iz ledvic in jeter se izloča zelo počasi. Njegov razpolovni čas je od 10 do 30 let. 

Povzroča poškodbe živčevja in je teratogen (Goodship in Stevels, 2012; ARSO C, 2011). 

4.2.2. Vpliv živega srebra 

Strupen kemijski element, ki se nahaja v OEEO, je tudi živo srebro. Uporablja se v svetlobnih 

napravah, stikalih, tiskanih vezjih in zaslonih. Če se razbije žarnica, v kateri je tekoče 

elementarno živo srebro ali živo srebro v obliki hlapov, se v prostor oddajajo hlapi v dovolj 

velikih količinah, da škodljivo vplivajo na človekovo zdravje (EPA, 2015).  

Živo srebro lahko poškoduje živčni sistem, ledvica in možgane. Preko materinega mleka pa se 

prenese tudi na dojenčke (Goodship in Stevels, 2012).  

4.2.3. Vpliv svinca 

Svinec je prisoten v tiskanih vezjih in v tesnilih računalniških ekranov. Poškoduje lahko 

centralni in periferni živčni sistem, krvni sistem in povzroči okvare ledvic. Pri otrocih vpliva 

na razvoj možganov (Ramachandra in Saira Varghese, 2004). Deluje lahko akutno ali 

kronično. Akutno delovanje pomeni, da se že ob enkratni izpostavljenosti pojavijo učinki 

zastrupljenosti. Pri kroničnem delovanju pa je potrebna daljša časovna izpostavljenost. Če so 

otroci v zgodnjih fazah razvoja izpostavljeni svincu, lahko to povzroči trajne nevrološke in 

psihološke spremembe. Vpliva na spremembe obnašanja, slabšo učno sposobnost, 

agresivnost, slabšo motorično koordinacijo in nižji inteligenčni kvocient. Svinec v telesu tvori 

hemoglobin in vpliva na presnovo vitamina D. Prevelika vsebnost svinca v telesu odraslega 
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človeka povzroča utrujenost, razdražljivost, glavobol, povišan krvni tlak, nespečnost, bolečine 

v sklepih, motnje sluha in zmanjšano število semenčic (ARSO C, 2011). 

4.2.4. Vpliv šestvalentnega kroma 

Dokazano je, da je šestvalentni krom v kakšni koli obliki rakotvorna snov. Najbolj razširjena 

oblika raka, ki ga povzroča šestvalentni krom, je pljučni rak. Šestvalentni krom ima 

sposobnost, da se absorbira v telo skozi kožo. Ob ponavljajoči se izpostavljenosti lahko 

povzroči njeno draženje. Ob dolgotrajni izpostavljenosti se šestvalentni krom lahko začne 

kopičiti v celicah in kasneje preide v krvni obtok. Nabira se tudi v ledvicah in jetrih. 

Posledično lahko povzroči propad omenjenih organov (Thatcher, 2015). 

4.2.5. Vpliv PVC 

PVC je termoplastični polimer. Sestavljen je iz 57 % klora in 43 % ogljika. Zaradi svoje 

sestave je PVC manj odvisen od surove nafte kot drugi polimeri (polietilen, polipropilen in 

polistiren), ki so povsem neobnovljivi. Razlog za to je v tem, ker se klor pridobiva iz 

industrijskih soli (PVC, 2015). Kabli in računalniško ohišje je narejeno iz plastike, ki 

vključuje tudi PVC. Ob sežigu proizvaja dioksine, kateri povzročajo razvojne težave, 

škodujejo imunskemu sistemu in motijo regulatorne hormone. Plastično ohišje elektronske 

opreme in vezij vsebuje bromirane zaviralce gorenja, ki motijo endokrine sistemske funkcije 

(Ramachandra in Saira Varghese, 2004; Tsydenova in Bengtsson, 2011). 

4.2.6. Vpliv PCB 

Za ljudi PCB-ji niso zelo akutno toksični. Možnost vnosa PCB-jev v telo je z vdihavanjem ali 

skozi kožo. Izpostavljenost polikloriranim bifenilom vpliva na hormonski sistem in škoduje 

koži, jetrom, kardiovaskularnemu, živčnemu in imunskemu sistemu ter respiratornemu traktu. 

Za nekatere PCB-je obstaja sum, da so rakotvorni, za nekatere pa je že dokazano, da so 

mutageni in teratogeni (Biomonitoring, 2008). 

4.2.7. Uporaba novih materialov 

Najbolj zaskrbljujoče z vidika varnosti je uporaba halogeniranih spojin in težkih kovin. Zaradi 

vsebnosti nevarnih snovi začenjajo uporabljati nove materiale, ki bodo spremenili sestavo 

EEO. To so na primer nanomateriali in polimlečna kislina. »Polimlečna kislina je 

termoplastični alifatski poliester, ki izhaja iz obnovljivih virov, vključno iz koruznega škroba, 

pšenice in sladkornega trsa« (Goodship in Stevels, 2012). Delajo se že raziskave, kako 

vključiti alternativne vire, ki so pomembni z vidika varovanja okolja. Zamenjali naj bi indij, 

ki se nahaja v indij-kositer oksidu v izdelkih za elektroniko. Alternativna vira sta antimon- 

kositer oksid in ogljikove nanocevke. Antimon-kositer oksid je cenovno bolj ugoden kot indij, 

vendar pa tudi ta material nima dovolj velike prožnosti. Ogljikove nanocevke lahko že z nekaj 

nanometri zagotovijo podobno prevodnost kot indij-kositer oksid. V zadnjem času je bilo 

ugotovljeno, da se lahko tudi polimere uporabi kot prevodne materiale. Eden takih plastičnih 

polimerov je PEDOT/PSS, ki je sestavljen iz polietilen dioksitiofena in polistirensulfonske 

kisline. Novi materiali, ki bodo prišli v uporabo, bodo imeli še boljše lastnosti. Glavne 

značilnosti teh materialov so prevodnost, elastičnost in cenovna ugodnost (Goodship in 

Stevels, 2012). 
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Pri baterijah se v zadnjem času uporabljajo litij-ionske baterije, ki vsebujejo manj težkih 

kovin. Te baterije so razvrščene med nenevarne odpadke, saj tudi pri sežiganju in odlaganju 

ne predstavljajo nevarnosti. V Li-ionskih baterijah so poleg litija tudi železo, baker in nikelj.  

Omenjene kovine se lahko reciklira, vendar pa je njihovo pridobivanje cenejše, zato na 

recikliranju v tem trenutku ni velikega poudarka (Kamyamkhane, 2012). 

Za izdelavo nekatere električne in elektronske opreme bi lahko uporabili elemente, ki se do 

sedaj še niso veliko uporabljali v te namene. Eden takih elementov je titan, ki je odporen na 

visoke temperature, saj ima visoki temperaturi tališča (1941 K) in vrelišča (3560 K). Njegova 

kristalna struktura je heksagonalna. Takšno ima tudi kadmij. Električna prevodnost titana je 

med električno prevodnostjo svinca in živega srebra ter znaša 2,34 10
6
ohm

-1
m

-1
 (Jefferson 

Lab, 2015). 

5. STANJE OEEO V EVROPI IN SLOVENIJI 

5.1. PODROČJE EU 

Zaradi lažje in boljše predstave o količinah proizvedene električne in elektronske opreme, 

bom v tem poglavju grafično in besedno predstavila gibanje količin EEO v EU.  Po letih in 

državah  bom prikazala, koliko EEO in OEEO je bilo proizvedene, koliko jo je bilo zbrane, 

predelane in reciklirane ter katera kategorija izstopa.  

V Evropski uniji se vsako leto odstrani okoli pet milijonov ton OEEO. Ocenjuje se, da je 60 

% električnih in elektronskih odpadkov obdelanih v skladu z zahtevami OEEO. 40 % 

neobdelane OEEO se pošlje iz EU, večinoma v Azijo in Afriko (Cabral in Botelho, 2012). 

Diagram 5.1 prikazuje pregled EEO dane na trg, zbrane, predelane, reciklirane in ponovno 

uporabljene OEEO v državah članicah. Prikazan je razvoj v časovnem obdobju od leta 2007 

do 2010. Opazimo lahko, da je vsa zbrana odpadna električna in elektronska oprema še vedno 

manjša od polovice električne in elektronske opreme postavljene na trg. Vendar pa diagram 

kaže, da predelava, ponovna uporaba in recikliranje z leti naraščajo, kar je dobra napoved za 

naslednja leta.  

Med letoma 2007 in 2008 je količina proizvedene EEO narastla iz 9,8 milijonov ton na 10,4 

milijone ton. V naslednjem letu je padla na 9,3 milijone ton in v letu 2010 spet narastla na 9,7 

milijonov ton. Padec med letoma 2008 in 2009 so občutili v večini držav članic, zaradi 

recesije, ki je sledila finančni krizi (Eurostat, 2015). 

Količina odpadne električne in elektronske opreme počasi, a konstantno narašča v obdobju 

med 2007 in 2010. Predelava OEEO se je povečala iz 2.205 kt (leta 2007) na 3.056 kt (leta 

2010). Povečala se je tudi ponovna uporaba, in sicer iz 1.941 kilo ton na 2.839 kilo ton 

(Eurostat, 2015). 
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Diagram 5.1: Časovni pregled v obdobju med 2007 in 2010 (Eurostat, 2015). 

Diagram 5.2 prikazuje električno in elektronsko opremo po posameznih kategorijah, ki je bila 

dana na trg v letu 2010. V vseh državah  prevladujejo velike gospodinjske naprave. 

Zavzemajo od 29 % (Luksemburg) do 71 % (Bolgarija) celotne EEO. Naslednja kategorija, ki 

zavzema kar velik delež, je oprema za IT in telekomunikacije. Sledita kategoriji oprema za 

zabavno elektroniko in mali gospodinjski aparati, ki predstavljata približno enako količino. 

Medicinske naprave, instrumenti za spremljanje in nadzor ter avtomati predstavljajo majhen 

delež EEO. Te tri kategorije skupaj štejejo manj kot 5 % celotne EEO. Izjema je le v državah 

Malti in Finski (Eurostat, 2015). 
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Diagram 5.2: EEO po kategorijah, dana na trg v letu 2010 (Eurostat, 2015). 
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Diagram 5.3 prikazuje zbrano OEEO leta 2007 in 2010 v kilogramih na prebivalca. Opazimo 

lahko, da se zbrana količina v letu 2010 ni povečala v vseh državah. Pribaltske države, 

Norveška, Danska, Irska, Španija in Ciper so leta 2007 zbrale več odpadne električne in 

elektronske opreme kot leta 2010. V ostalih državah pa se je delež zbrane količine OEEO 

povečal. Največ odpadne električne in elektronske opreme zberejo države Norveška, Švedska, 

Danska in Irska. Najmanj pa jo zberejo Romunija, Latvija, Litva, Poljska in Ciper. Slovenija 

je bila leta 2010 po zbrani količini OEEO na 18. mestu med državami članicami (Eurostat, 

2015). 

 

Diagram 5.3: Zbrana OEEO v kg/prebivalca, v posameznih državah članicah, v letu 2007 

in 2010 (Eurostat, 2015). 

 

5.2. PODROČJE SLOVENIJE 

Tako kot v Evropi, tudi v Sloveniji količina OEEO narašča. Zaradi razvoja tehnologije je na 

trgu vsak dan več električnih in elektronskih izdelkov. Posledično je veliko zavržene OEEO, 
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saj so novejši izdelki toliko boljši in imajo več funkcij, zato starejša oprema zastara in jo 

uporabniki odvržemo stran.  

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, je v Sloveniji v letu 2010 nastalo 

približno 8.000 ton odpadne električne in elektronske opreme. V proizvodnih in storitvenih 

dejavnostih jo je nastalo 3.500 ton, v gospodinjstvih pa 4.500 ton. Če količino preračunamo 

na prebivalstvo Slovenije, je to približno 4 kg OEEO na prebivalca. Ker so se izdatki 

gospodinjstev za električno in elektronsko opremo v obdobju 2002 – 2009 povečali za 52 %, 

se je tudi količina odpadne električne in elektronske opreme povečala. V letu 2010 se je 

skupno zbralo približno 6.600 ton OEEO, kar predstavlja 83 % nastalih količin OEEO (SURS 

A, 2012). 

Leta 2012 je bilo na trg dano 28.310 ton EEO. Največ je bilo velikih gospodinjskih aparatov 

(59,6 %), sledila je oprema za zabavno elektroniko (8,9 %) in nato oprema za IT in 

telekomunikacije (8,5 %). V tem letu je bilo skupno zbranih 9.430 ton OEEO. Kar 94 % 

odpadne električne in elektronske opreme je bilo zbrane iz gospodinjstev. Predelalo se je 

8.184 ton OEEO. V primerjavi z letom 2011, se je predelalo za 9 % več odpadne električne in 

elektronske opreme (SURS B, 2014). 

Diagram 5.4 prikazuje gibanje količin predelave odpadne električne in elektronske opreme v 

obdobju 2009 – 2012. Daleč največ se predela velikih gospodinjskih naprav. Količina se 

giblje okoli 3.500 ton. Približno za polovico manj se predela opreme za IT in 

telekomunikacije. Sledi oprema za zabavno elektroniko, ki je začela v letu 2011 naraščati in je 

leta 2012 dohitela količino predelane opreme za IT in telekomunikacije. Nato sledi predelava 

malih gospodinjskih naprav. Predelava opreme za razsvetljavo je v letih 2011 in 2012 

obsegala okoli 500 ton. 

 

Diagram 5.4: Predelava OEEO v obdobju 2009 – 2012 (SURS B, 2014). 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=4770
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Na diagramu 5.5 je količinsko prikazano koliko odpadne električne in elektronske opreme je 

bilo zbrano pri posamezni kategoriji v letu 2012. Z grafa je razvidno, da najbolj prevladujejo 

velike gospodinjske naprave, ki zavzemajo 4.097 ton. Na drugem mestu je oprema za IT in 

telekomunikacije, katere je bilo zbrane 1.782 ton. Na tretjem mestu pa je oprema za zabavno 

elektroniko. Te je bilo zbrane 1.513 ton. Velike gospodinjske naprave sodijo v vrh, ker so to 

osnovne naprave, ki so prisotne v skoraj vsakem gospodinjstvu. Uvrstitev opreme za IT in 

telekomunikacije na drugo mesto si razlagam s tem, da je to oprema brez katere si dandanes 

ne znamo predstavljati življenja (SURS C, 2015). 

 

Diagram 5.5: Zbrana OEEO po kategorijah v letu 2012 (SURS C, 2015).  

Diagram 5.6 prikazuje količino električne in elektronske opreme dane na trg v Sloveniji v 

letih med 2010 in 2012. Količina je bila leta 2010 in 2012 približno enaka, leta 2011 pa je bila 

večja za več kot 1000 ton (SURS C, 2015). 
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Diagram 5.6: Količina EEO dane v promet v Sloveniji med leti 2010 in 2012 (SURS C, 

2015). 

Diagram 5.7 prikazuje skupno zbrano količino OEEO v Sloveniji med leti 2010 in 2012. Iz 

grafa je razvidno, da količina zbrane OEEO z leti narašča, kar je dobra napoved za naslednja 

leta. Količina zbrane OEEO se je v letu 2011 zvišala kar za 670 ton (SURS C, 2015). 

 

Diagram 5.7: Skupna zbrana količina OEEO v Sloveniji med leti 2010 in 2012 (SURS C, 

2015). 
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Na diagramu 5.8 je prikazano kolikšno je ravnanje z odpadno električno in elektronsko 

opremo. Največ je predelave, nato sledi ponovna uporaba in reciklaža. Obe kategoriji z leti 

naraščata. Leta 2011 se je začela tudi ponovna uporaba celotne naprave, vendar je v 

naslednjem letu malo upadla (z 39 ton na 30 ton). Za preprečevanje nastajanja in 

odstranjevanje odpadkov ni bilo dostopnih podatkov. Če gre zaupati trendu iz zadnjih let, je to 

spodbuden rezultat za prihodnost, saj se bo vedno več OEEO predelalo, ponovno uporabilo in 

recikliralo (SURS D, 2015). 

 

Diagram 5.8: Ravnanje z OEEO v obdobju 2010 – 2012 (SURS D, 2015). 

 

5.3. POVZETEK STANJA 

Količina EEO dane na trg je iz dneva v dan večja. Zaradi hitrega tehnološkega napredka tudi 

količina OEEO narašča, saj je vsak izdelek naslednje generacije boljši in ima več funkcij. 

Zbrana količina OEEO v večini Evropskih držav narašča. Trend naraščanja zbrane OEEO, 

predelave, recikliranja in ponovne uporabe v zadnjih nekaj letih je spodbuden za napovedi v 

naslednjih letih, saj to pomeni, da se bo vedno več odpadne opreme predelalo in ponovno 

uporabilo.  
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Zaradi različne stopnje izvajanja okoljske zakonodaje držav članic Evropske unije, je količina 

zbrane OEEO precej različna. Na zbrano OEEO vpliva tudi ustrezna infrastruktura, katero 

imajo najbolje izpopolnjeno razvite države (SURS A, 2012). 

Največ OEEO zberejo na Norveškem, Švedskem, Danskem in v Irski (podatki za leto 2010).  

V Sloveniji imamo dokaj visoko stopnjo predelave. Predelavo bi morali povišati vsaj pri 

opremi za IT in telekomunikacije in pri opremi za zabavno elektroniko, ker sta ti dve 

kategoriji po količini takoj za velikimi gospodinjskimi napravami.  

V Direktivi 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi so navedeni minimalni 

cilji za predelavo v naslednjih treh letih, ki so začeli veljati s 15. avgustom 2015.  Omenjena 

stopnja predelave je aktualna do 14. avgusta 2018. Odstotki so razlikujejo glede na 

posamezno kategorijo: 

 OEEO, ki se uvršča v kategoriji 1 ali 10: 

o 85 % se predela in 

o 80 % pripravi za ponovno uporabo in reciklira; 

 OEEO, ki se uvršča v kategoriji 3 ali 4: 

o 80 % se predela in 

o 70 % pripravi za ponovno uporabo in reciklira; 

 OEEO, ki se uvršča v kategorije 2, 5, 6, 7, 8 ali 9: 

o 75 % se predela in 

o 55 % pripravi za ponovno uporabo in reciklira; 

 Plinske sijalke:  

o 80 % se reciklira. 

 

Na podlagi podatkov, pridobljenih pri Statističnem uradu Republike Slovenije, sem izračunala 

kolikšna je zbrana količina OEEO glede na količino, ki je dana v promet. Rezultati so 

zadovoljivi, saj se odstotek iz leta v leto povečuje. Kljub temu je še vedno dokaj nizek, saj 

predstavlja približno tretjino količine dane v promet. To je prikazano tudi na diagramu 5.9. 

Odstotek zbrane količine OEEO se je iz 30,5 % v letu 2010 dvignil na 33,3 % v letu 2012. 
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Diagram 5.9: Zbrana količina OEEO v % glede na količino dano na trg (SURS C, 2015). 
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6. ZAKLJUČEK 
Namen dela je bil z literaturnim pregledom ugotoviti, kako bi se dalo zmanjšati količino 

odpadne električne in elektronske opreme (OEEO), raziskati, kako nevarne snovi v OEEO 

vplivajo na okolje in zdravje ljudi ter analizirati možnosti recikliranja. 

Tekom diplomske naloge sem spoznala, kaj spada med OEEO, kako se pravilno ravna z njo in 

katere nevarnosti predstavlja za okolje in človekovo zdravje. Prevladujejo trije načini 

obdelave oz. predelave. To so sežiganje, odlaganje in recikliranje. Količinsko je najmanj 

odlaganja, saj je tudi najmanj zaželeno, ker bi se z leti odpadki samo kopičili. Komponenta, ki 

konča na ta način, je npr. fosforna prevleka iz katodnih televizorjev in monitorjev. Sežiganje 

velja za najbolj nevarno obliko obdelave, ker se pri tem sproščajo v ozračje strupeni plini in 

hlapi. Sežiga se npr. PVC plastiko pri kablih. Najbolj učinkovito je recikliranje. Pri 

recikliranju se odpadne snovi predelajo do te mere, da nastanejo sekundarne surovine, ki se 

nato spet uporabijo za izdelavo izdelkov. 

Količina OEEO bi se najučinkoviteje zmanjšala s kakovostnejšimi izdelki. Na tem mestu si 

postavljam vprašanje ali proizvajalci res stremijo k proizvodnji takšnih izdelkov, ki bodo 

imeli čim daljšo življenjsko dobo ali jim več pomeni dobiček novih prodanih izdelkov. K 

zmanjšanju količine OEEO bi pripomogla tudi ponovna uporaba. Pri nas se tako ravnanje šele 

uvaja, saj se postavlja vprašanje, kdo bo to opremo uporabljal. Menim, da bi bilo dobro 

ustanoviti podjetje, ki bi se ukvarjalo s pregledovanjem rabljene OEEO in z manjšimi 

popravili te opreme. Opremo bi ločili glede na uporabnost. Če bi bila pokvarjena ali uničena 

npr. le ena komponenta, bi to popravili in izdelek uporabili za nadaljno uporabo. Dobre 

komponente, pri pokvarjenih izdelkih, bi lahko uporabljali za druge proizvode pri katerih se 

uporabljajo enake komponente. 

Onesnaževala v OEEO predstavljajo približno 3 % celotne sestave. Nevarne snovi, ki so 

prisotne v OEEO, so predvsem kadmij, svinec, šestvalentni krom, živo srebro, PVC, PCB, 

HCFC in HFC. Zaradi svojih lastnosti negativno vplivajo na okolje in zdravje ljudi. OEEO 

vpliva na okolje pri nepravilnem ravnanju in predelavi ali, če je oprema poškodovana. CFC-ji, 

ki so v nekaj desetletjih ušli v ozračje, uničujejo ozonsko plast v stratosferi. HCFC-ji, ki so 

nadomestili CFC-je, povzročajo učinek tople grede. Vpliv na okolje imajo tudi PCB-ji. Kljub 

temu, da je njihova proizvodnja prepovedana že več kot 20 let, jih bo potrebno še nekaj 

desetletij odstranjevati iz zraka, vode in tal, saj so zelo stabilni. Nekatere snovi v OEEO so 

rakotvorne, teratogene, vplivajo na živčni ali imunski sistem in na nekatere telesne organe.  

Zaradi omenjenih učinkov bi bilo dobro prepovedati uporabo navedenih snovi oz. jih 

zamenjati z manj nevarnimi. Eden takih elementov je titan, ki je odporen na visoke 

temperature. Njegova električna prevodnost je med električno prevodnostjo svinca in živega 

srebra. Raziskuje se tudi, kako vključiti alternativne vire v elektrotehniko. Alternativni viri so 

antimon-kositer oksid, ogljikove nanocevke in plastični polimer imenovan PEDOT/PSS. 

Poudarek na izbiri snovi je na njihovih lastnostih in vplivu na okolje in zdravje ljudi.  
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Druga možna rešitev za zmanjšanje vpliva na zdravje ljudi bi bila uvedba novih strojev za 

obdelavo in predelavo OEEO. Veliko strojev, ki so sedaj v uporabi, je namreč odprtih, zato 

lahko prašni delci in plini nevarnih snovi onesnažijo zrak, ki ga vdihujejo delavci. Delavci, ki 

se ukvarjajo z recikliranjem OEEO, so najbolj izpostavljeni nevarnim snovem. Predlagam, da 

se vse naprave za obdelavo in predelavo zapre in uredi odvajanje strupenih plinov. Na ta 

način bi se preprečilo uhajanje plinov v okoliški zrak.  

Podatki s Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da zbiranje, ponovna uporaba, 

predelava in recikliranje OEEO naraščajo. Količinsko največ zbrane OEEO predstavljajo 

velike gospodinjske naprave, na drugem mestu je oprema za IT in telekomunikacije, na 

tretjem oprema za zabavno elektroniko in na četrtem male gospodinjske naprave. Omenjeni 

razredi so pomemben dejavnik v našem življenju, saj si z njimi olajšamo marsikatero delo. Na 

podlagi podatkov s Statističnega urada Republike Slovenije sem izračunala, kakšna je stopnja 

zbiranja OEEO. Ker letno zberemo le tretjino vse OEEO menim, da bi morali temu posvetiti 

več pozornosti. Problem je tudi v tem, da posamezniki ne vedo, kaj narediti z zastarelo in 

pokvarjeno opremo. Potrebno bi bilo boljše informiranje o tem, kam se lahko vrne 

poškodovana in neuporabna električna in elektronska oprema. Te informacije sedaj niso 

dovolj točne in dostopne. Ločeno zbiranje OEEO bi pripomoglo k enostavnejšemu in bolj 

ekonomičnemu recikliranju, saj je vse več poudarka pri ravnanju z OEEO na recikliranju. 

Odstotek recikliranja je odvisen od posamezne kategorije, pri vseh pa je večji od 55 %. 

Razvitih je več naprav in metod, ki omogočajo recikliranje sestavnih delov OEEO. Da bi 

omogočili lažje ločeno zbiranje OEEO, bi lahko naredili ekološke otoke za to opremo. 

Delovali bi na enak način kot ekološki otoki za papir, embalažo in steklo, le da bi se tukaj 

zbirala OEEO. Prostori za odlaganje bi bili ločeni glede na razrede, na katere je razdeljena 

OEEO. Način ločenega zbiranja se je že dobro prijel pri baterijah in akumulatorjih.  

Ker električno in elektronsko opremo uporabljamo skoraj na vsakem koraku, je še toliko bolj 

pomembno, da smo o njej ustrezno poučeni. Menim, da so posamezniki premalo ozaveščeni o 

tem, kakšno je pravilno ravnanje z OEEO in kaj se naredi z opremo, ko le-ta ni več uporabna.  
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8. PRILOGE 
 

PRILOGA I 

 

 Seznam proizvodov, razvrščenih po razredih električne in elektronske opreme (Uredba o 

ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo – Ur. l. RS, št. 107/06): 

  

»1. Velike gospodinjske naprave (s podrazredom 1.a):  

– velike hladilne naprave,  

– hladilniki,  

– zamrzovalniki,  

– druge velike naprave za hlajenje, ohranjanje in začasno skladiščenje hrane,  

– pralni stroji,  

– sušilniki oblačil,  

– pomivalni stroji,  

– štedilniki,  

– električni kuhalniki,  

– električne gorilne plošče,  

– mikrovalovne pečice,  

– druge velike naprave za kuhanje in predelavo hrane,  

– električne ogrevalne naprave,  

– električni radiatorji,  

– druge velike naprave za ogrevanje sob, postelj, stolov,  

– električni ventilatorji,  

– klimatske naprave,  

– druga oprema za zračenje, zračenje na izpuh in oprema za klimatizacijo«;  

 

»2. Male gospodinjske naprave:  

– sesalniki,  

– sesalniki metle,  

– druge naprave za čiščenje,  

– 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,  

– električni 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«;  
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»3. Oprema za IT in telekomunikacije:  

a) centralizirana obdelava podatkov:  

– veliki računalniki,  

– mali računalniki,  

– tiskalniške enote;  

b) osebno računalništvo:  

– osebni računalniki (CPE, miška, ekran in tipkovnica vključeni),  

– prenosni računalniki (CPE, miška, ekran in tipkovnica vključeni),  

– notesniki,  

– računalniki notepad,  

– tiskalniki,  

– oprema za kopiranje,  

– električni in elektronski pisalni stroji,  

– žepni in namizni kalkulatorji in drugi proizvodi ter oprema za zbiranje, skladiščenje, 

procesiranje, predstavitev ali sporočanje informacij z elektronskimi sredstvi,  

– uporabniški terminali in sistemi,  

– telefaksi,  

– 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 preko 

telekomunikacij«; 

  

»4. Oprema za zabavno elektroniko:  

– radijski sprejemniki,  

– televizijski 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 kot preko 

telekomunikacij«; 

 

»5. Oprema za razsvetljavo (s podrazredom 5.a):  

– svetilke za fluorescentne sijalke razen svetilke v gospodinjstvih,  

– paličaste fluorescentne sijalke,  

– kompaktne fluorescentne sijalke,  
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– visokointenzivnostne sijalke, vključno z visokotlačnimi svetili z natrijevimi parami in 

metalhalogenidnimi sijalkami,  

– nizkotlačna svetila z natrijevimi parami,  

– druga razsvetljava ali oprema za difuzijo ali nadzor svetlobe razen žarnic z žarilno nitko«; 

 

»6. Električno in elektronsko orodje (razen velikega nepremičnega industrijskega orodja):  

– vrtalniki,  

– žage,  

– šivalni stroji,  

– oprema za struženje, rezkanje, brušenje, drobljenje, žaganje, rezanje, striženje, vrtanje, 

luknjanje, izrezovanje, zapogibanje, ukrivljanje ali za drugo podobno obdelavo lesa, kovine in 

drugih materialov,  

– orodje za zakovičenje, zabijanje žebljev ali pritrjevanje z vijaki ali odstranjevanje zakovic, 

žebljev, vijakov ali podobnih,  

– orodje za varjenje, spajkanje ali podobno,  

– oprema za škropljenje, širitev, razpršitev ali drugo podobno obdelavo tekočih oziroma 

plinskih snovi z drugimi sredstvi,  

– orodje za košnjo oziroma druge vrtnarske dejavnosti«; 

  

»7. Igrače, oprema za prosti čas in šport:  

– električni vlakci oziroma garniture dirkalnih avtomobilčkov,  

– ročne konzole za videoigre,  

– videoigre,  

– računalniki za kolesarjenje, potapljanje, tek, veslanje itd.,  

– športna oprema z električnimi ali elektronskimi sestavnimi deli,  

– igralni avtomati na kovance«;  

 

»8. Medicinske naprave (razen vseh vsajenih in infektivnih proizvodov):  

– oprema za radioterapijo,  

– oprema za kardiologijo,  

– aparature za dializo,  

– dihalni aparati,  

– materiali iz nuklearne medicine,  

– 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,  
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– 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 

(npr. v krmilnih ploščah)«; 

 

»10. Avtomati:  

– avtomati za vroče pijače,  

– avtomati za steklenice ali pločevinke, z vročo ali hladno pijačo,  

– avtomati za trdne proizvode,  

– bančni avtomati,  

– vse naprave, ki samodejno izdajajo raznovrstne izdelke« 

(Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo – Ur. l. RS, št. 107/06). 
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PRILOGA II 

MINIMALNI CILJI ZA PREDELAVO (Direktiva 2012/19/EU): 

Minimalni cilji, ki veljajo za vsako kategorijo od 13. avgusta 2012 do 14. avgusta 2015 za 

kategorije: 

»(a) za OEEO, ki se uvršča v kategoriji 1 ali 10: 

— 80 % se predela in 

— 75 % se reciklira; 

(b) za OEEO, ki se uvršča v kategoriji 3 ali 4: 

— 75 % se predela in 

— 65 % se reciklira; 

(c) za OEEO, ki se uvršča v kategorije 2, 5, 6, 7, 8 ali 9: 

— 70 % se predela in 

— 50 % se reciklira; 

(d) za plinske sijalke: 80 % se reciklira. 

Minimalni cilji, ki veljajo za vsako kategorijo od 15. avgusta 2015 do 14. avgusta 2018 za 

posamezne kategorije: 

(a) za OEEO, ki se uvršča v kategoriji 1 ali 10: 

— 85 % se predela in 

— 80 % pripravi za ponovno uporabo in reciklira; 

(b) za OEEO, ki se uvršča v kategoriji 3 ali 4: 

— 80 % se predela in 

— 70 % pripravi za ponovno uporabo in reciklira; 

(c) za OEEO, ki se uvršča v kategorije 2, 5, 6, 7, 8 ali 9: 

— 75 % se predela in 

— 55 % pripravi za ponovno uporabo in reciklira; 

(d) za plinske sijalke: 80 % se reciklira. 

Minimalni cilji, ki veljajo za vsako kategorijo od 15. avgusta 2018 za kategorije: 

(a) za OEEO, ki se uvršča med opremo za toplotno izmenjavo in veliko opremo: 

— 85 % se predela in 

— 80 % pripravi za ponovno uporabo in reciklira; 

(b) za OEEO, ki se uvršča med zaslone, monitorje in opremo z zasloni, katerih površina je 

večja od 100 cm
2
: 

— 80 % se predela in 

— 70 % pripravi za ponovno uporabo in reciklira; 

(c) za OEEO, ki se uvršča v majhno opremo (nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm) in 

majhno opremo za IT in telekomunikacije: 

— 75 % se predela in 

— 55 % pripravi za ponovno uporabo in reciklira; 

(d) za OEEO, ki se uvršča med sijalke:  

- 80 % se reciklira«. 


