
E-odpadki in krožno 
gospodarstvo – od odpadka 
do vira 



Supported by:

Električne in elektronske naprave za delovanje potrebujejo elektriko. 
Z drugimi besedami - imajo priključno vrvico ali baterijo.

1. Oprema za toplotno izmenjavo
2. Velike naprave
3. Manjše naprave
4. Manjša IT-oprema 
5. Zasloni
6. Sijalke (fluorescentne, LED)
7. Baterije

Kaj so električne in elektronske naprave?
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• Elektroniko v vsakdanjem življenju uporabljamo za različne 
namene: z njeno pomočjo si grejemo ali hladimo hrano, peremo 
posodo in oblačila, se zabavamo …

• Ocenjujejo, da ima povprečna oseba v EU 44 elektronskih 
proizvodov in 45 sijalk oz. 248 kg proizvodov.

Elektronika v vsakdanjem življenju  
248 kg

Elektronske naprave

Sijalke

Katere elektronske naprave si uporabljal/a danes?
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Vsako leto v EU pridelamo 12 Mt e-
odpadkov. To pomeni:

• težo 1200 Eifflovih stolpov!

• 16.6 kg e-odpadkov na osebo 

Ko elektronske naprave niso več v uporabi ali jih zavržemo, postanejo 
odpadki, ki jih imenujemo tudi e-odpadki ali OEEO (odpadna električna 
in elektronska oprema)

Vir: Baldé et al., The Global E-waste Monitor – 2017, United Nations University (UNU)
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2/3 e-odpadkov ne recikliramo 
pravilno, temveč:

• Jih hranimo doma.

• Končajo v komunalnih odpadkih 
ali drugih odpadkovnih tokovih. 

• Neuradno recikliranje.

Kaj se v Evropi zgodi z e-odpadki?

Koliko naprav, ki so okvarjene ali niso v uporabi, imate doma? 
Veš, kako reciklirati e-odpadke? 

Samo 1/3 of e-odpadkov ustrezno 
zberemo in recikliramo 

Vir: Baldé et al., The Global E-waste Monitor – 2017, United Nations University (UNU)
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E-odpadki vsebujejo številne kovine, kot so:

In še številne druge! Mnoge izmed njih so dragoceni ali redki materiali.

Materiali v e-odpadkih: kovine, polimeri, keramika
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V kompleksnih elektronskih napravah najdemo 50-60 elementov 
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• Kritične surovine se uporabljajo v elektroniki.

• Imajo edinstvene lastnosti in so zato pomembne za številne tehnične aplikacije.

• Pogosto jih je težko nadomestiti z drugimi materiali.   

• Pri njihovi dobavi se pojavljajo velika tveganja. 

Primeri:

Materiali v e-odpadkih: kritične surovine

Vir: https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en
http://criticalrawmaterials.org/critical-raw-materials/

Kobalt
Uporablja se v baterijah 

npr. v pametnih telefonih,  
pa tudi v električnih 

vozilih

2/3 kobalta pridobijo v 
Demokratični republiki 

Kongo

Neodim
Najmočnejši trajni 

magneti so izdelani iz 
neodima, skupaj z 
železom in  borom

95 % Nd je pridelanega 
na Kitajskem 

Indij
Uporablja se v zaslonih na 

dotik v elektroniki

57 % In je pridelanega na 
Kitajskem 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en
http://criticalrawmaterials.org/critical-raw-materials/
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• E-odpadki vsebujejo številne dragocene elemente. Namesto kot odpadke jih lahko vidimo kot vir. 

Odpadek ali surovina? Linearno in krožno gospodarstvo

Surovine

Proizvodnja

Uporaba

Reciklaža

Surovine Proizvodnja Uporaba Odpadki
• V linearnem gospodarstvu proizvode 

proizvedemo iz naravnih virov, nato jih 
uporabljamo in na koncu odvržemo.

• V krožnem gospodarstvu se materiali iz 
rabljenih proizvodov ponovno pridobijo 
in uporabijo. 

• Manjša potreba po novih 
surovinah 

• Manjša proizvodnja odpadkov 
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Hierarhija ravnanja z odpadki: kaj je najboljša praksa ravnanja z odpadki?

Preprečevanje odpadkov
(manj potrošnje, trajnejši proizvodi …)

Ponovna uporaba 
(kupovanje proizvodov iz druge roke, 

popravilo rabljenih naprav …) 

Recikliranje 
(materiali se ponovno 

pridobijo)

Pridobivanje 
energije (sežig) 

Odlaganje 
(odlagališča)

Najboljša možnost za
okolje

Najslabša možnost za
okolje
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Čemu reciklirati e-odpadke? Koristi je več!

1. Gospodarstvo

• E-odpadki vsebujejo 
dragocene in redke 
materiale.

• V panogi recikliranja 
se lahko ustvarijo nova 
delovna mesta. 

2. Okolje

• Uporaba recikliranih 
materialov zmanjšuje 
potrebo po primarnih 
surovinah, emisije 
toplogrednih plinov, 
porabo energije ter 
onesnaževanje vode in 
zraka.

• Preprečevanje  
odlaganja nevarnih 
odpadkov na 
deponijah.

3. Zdravje in varnost

• E-odpadki vsebujejo 
različne nevarne 
materiale, ki lahko v 
primeru neustreznega 
ravnanja škodujejo 
zdravju ljudi.
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• Kar 7 % vsega svetovnega zlata se trenutno nahaja v e-odpadkih.

• Vrednost plemenitih kovin in plastike v enem mobilnem telefonu (ki povprečno tehta 90 g) je približno 2 
€. Če pa seštejemo skupno količino odpadnih mobilnih telefonov, ki jih pridelamo na svetu v enem letu, 
njihova vrednost znaša kar 9.4 milijarde evrov €! 

Urbano rudarjenje: pridobivanje kovin in drugih materialov iz 
rabljene elektronike in drugih odpadkovnih tokov 

1 tona starih mobilnih telefonov lahko vsebuje kar 
300-400 gramov zlata, kar je več kot 100-krat več 
kot v rudi!
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Življenjski krog elektronike v krožnem gospodarstvu



Supported by:

Elektronske naprave, kot so mobilni telefoni, vsebujejo do 50 
elementov in so sestavljene iz številnih delov. Ti materiali izvirajo 
z vsega sveta.

Vir: https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en
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Ali je dovolj materialov za elektroniko v prihodnosti? 

Vir: https://www.euchems.eu/euchems-periodic-table/

https://www.euchems.eu/euchems-periodic-table/
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• Če bi uporabo pametnih telefonov, prenosnikov, sesalnikov in pralnih strojev podaljšali za eno leto, bi zmanjšali emisije ogljikovega 
dioksida za količino, ki bi ustrezala količini emisij, če bi s cest umaknili dva milijona avtomobilov.

Življenjska doba določenih naprav 

Vir: EEB (2019) Coolproducts
don’t cost the earth - full report. 
www.eeb.org/coolproducts-report



Supported by:

• Manjše elektronske naprave se kopičijo v domovih ali končajo na deponijah.

• Če želimo pridobiti dragocene materiale, ki se nahajajo v e-odpadkih, je prvi 
korak učinkovito zbiranje odsluženih naprav! 

• Ali veš, kam moraš odnesti odsluženo elektroniko? 

Zbiranje e-odpadkov 
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ZELENI 
KOTI

ULIČNI 
ZBIRALNIKI

MOBILNO 
ZBIRANJE

ZBIRNI 
CENTER

Lokacije za oddajo e-odpadkov 
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• V obratu za recikliranje ločijo različne materiale v e-odpadkih, 
glede na njihove fizikalne lastnosti.

• Pridobljeni materiali so različne kovinske frakcije (npr. Cu, Fe, 
Al….), ki jih obdelujejo v talilnicah.  

• Kovine lahko recikliramo v nedogled! Elemente, ki so 
prisotni v zelo majhnih količinah, pa je težko ponovno 
pridobiti.

• Plastiko iz e-odpadkov je težje reciklirati.

Recikliranje e-odpadkov 

• Z uporabo recikliranega aluminija prihranimo 95 % energije v primerjavi z uporabo aluminija, 
pridobljenega iz naravnih virov. To je zato, ker je pridobivanje aluminija iz primarnih virov zelo energijsko 
potratno. 

• Z odgovornim recikliranjem vsakega mobilnega telefona prihranimo približno1 kg ekvivalenta CO2.

• Z reciklažo enega milijona pametnih telefonov bi lahko pridobili 24 kg zlata, 250 kg srebra in 9000 kg 
bakra.  
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Ta vsebina je nastala v okviru projekta AWARE in Life Gospodarjenje z e-odpadki

AWARE

Namen projekta je poučiti šolarje različnih starosti in učitelje o e-odpadkih in krožnem gospodarstvu. Za več 
informacij obiščite spletno stran
W: https://aware-eit.eu/
Sofinancer: Evropski inštitut za inovacije in tehnologije (EIT) v sklopu Horizon 2020

Life Gospodarjenje z e-odpadki
Namen projekta je ozaveščanje o pravilnem ravnanju z e-odpadki in postavitev infrastrukture po Sloveniji za 
oddajo teh odpadkov.
W: https://e-odpadki.zeos.si/sl/
Sofinancerja: Evropska komisija in MOP

https://aware-eit.eu/
https://e-odpadki.zeos.si/sl/

