Informacija o odstranjevanju odsluženih sijalk
Obveščamo vas, da je podjetje ZEOS, ki so ga ustanovili reprezentativni predstavniki
proizvajalcev električne in elektronske opreme v Sloveniji, sodeluje pa tudi z
vodilnimi evropskimi proizvajalci sijalk, s 1. marcem 2007 pričelo z zbiranjem in
recikliranjem
odsluženih
fluorescentnih,
kompaktnih
fluorescentnih
in
visokointenzivnostnih sijalk.

Naslednji tipi sijalk ne sodijo v posodo za komunalne odpadke:

Linearne fluorescentne sijalke
Nelinearne fluorescentne sijalke

Kompaktne fluorescentne
sijalke - neintegrirane

Kompaktne fluorescentne
sijalke – integrirane

Visokointenzivnostne sijalke –
visokotlačne (> 1 bar)

Visokointenzivnostne sijalke –
nizkotlačne (< 1 bar)

Zakonski predpisi
Ravnanje z odsluženimi sijalkami, ki zaradi vsebnosti živega srebra predstavljajo
nevaren odpadek, ureja Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko
opremo (Ur.list RS, št.107/06).
Končni uporabnik ne sme prepuščati odpadnih sijalk
(komunalno podjetje) kot mešani komunalni odpadek,
distributerju ob nakupu novih sijalk (enako število kot jih je
javne službe (komunalno podjetje) kot ločeno zbrano
proizvajalcev.

izvajalcu javne službe
temveč jih lahko odda
kupil), izvajalcu občinske
frakcijo ali v zbiralnici

Kršitev predpisa se kaznuje za končne uporabnike, ki so pravne osebe, od 12.000
evrov do 120.000 evrov, za končne uporabnike, ki so fizične osebe, pa od 120 evrov
do 1200 evrov.

Brezplačna oddaja odsluženih sijalk
Končni uporabniki, distributerji, inštalerji, vzdrževalci in drugi imetniki odsluženih
sijalk imajo naslednje možnosti brezplačne oddaje odsluženih sijalk:

1. Trgovcu na prodajnem mestu v enakem številu kot je kupil novih sijalk.
Trgovec lahko v skladu z uredbo, kupca napoti k oddaji odpadnih sijalk v do 5
km oddaljeno ZEOS-ovo zbiralnico.
2. Zbirni centri izvajalcev lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
(komunale). Ta način je primeren predvsem za oddajo manjših količin
odsluženih sijalk iz gospodinjstev in manjših podjetij z do 10 zaposlenimi.
3. Zbiralnice, ki jih organizira ZEOS pri pogodbenih izvajalcih (glej tabelo).
Namenjene so predvsem distributerjem, inštalaterjem, vzdrževalcem in drugim
imetnikom odsluženih sijalk za oddajo sijalk v količini, ki ne presega 2 m3.
4. Za količine večje od 2 m3 odsluženih sijalk bo prevzem koordiniral ZEOS.
Imetnik odpadka naročilo prevzema izvrši z izpolnjenim Obrazcem za
naročilo prevzema odpadne EE opreme, ki je dostopen na spletni strani
www.zeos.si, in ga posreduje ZEOS-u
•
•

po elektronski pošti na naslov: info@zeos.si
ali po faksu na št.: 01 366 85 80

Oddaja odsluženih sijalk v zbiralnico se potrjuje z Evidenčnim listom, ki ga izpolni
imetnik odpadka, potrdi pa ga zbiralec. Na voljo je na spletni strani www.zeos.si.

Način zbiranja odsluženih sijalk
1. Namenska paleta (dimenzija: 100x120 cm, višina 100 cm) primerna za zbiranje
večjih količin odpadnih fluorescentnih cevi. Sijalke se zlagajo pravokotno na paleto,
kar pomeni, da so dimenzije napolnjene palete cca. 120x140 cm in višine 100cm. Ko
je paleta polna se sijalke ovije s folijo.
Ne uporablja se za razbite sijalke !
- linearne fluorescentne sijalke > 60 cm

2. Mrežasti zabojnik (dimenzija: 100x120 cm, višina 100 cm) je namenjena za
zbiranje ostalih sijalk.
Ne uporablja se za razbite sijalke !
- kratke linearne fluorescentne sijalke < 60 cm
- obročaste, U sijalke, 2D, posebne oblike
- varčne sijalke
- visokotlačne in nizkotlačne visokointenzivnostne sijalke

Kontakt
ZEOS, Ravnanje z električno in elektronsko opremo, d.o.o.
Brnčičeva ulica 39
SI-1231 Ljubljana - Črnuče
Tel.: +386 1 366 85 41
Faks: +386 1 366 85 80
E-pošta: info@zeos.si
www.zeos.si

