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PETER FRANKL:
Usodne volitve: 
Golob ali Janša, 
Macron ali  
Marine Le Pen

MATEVŽ RAŠKOVIČ:
Sedem vrst  
počitka 

PRIMOŽ ZUPAN:
Sistem zvestobe  
v poslovanju  
med podjetji
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TOMI CURK, INsIs: 
Merimo na 20- do 
30-odstotne prihranke, 
pri obnovljeni 
računalniški opremi pa 
na 30- do 70-odstotne 
prihranke glede na 
primerljivo novo 
napravo.
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Telefoni, kaVbojkami 

in SToli 



V prihodnost  
z obnoVljenimi 
telefoni, 
kaVbojkami  
in stoli

Trajnejša proizvodnja vse bolj prodira v modno indusTrijo, nje-
nim inovaTivnim modelom sledi panoga pohišTva, pravi hiT pa je 
Trg prenovljene elekTronike. 

gorazd suhadolnik
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L
eto 2030, ko mora 
Evropska unija dose-
či vsaj 55-odstotno 
z m a n j š a n j e  s vo j i h 
izpustov toplogrednih 
plinov v primerjavi z 
ravnmi iz leta 1990, ni 
več tako daleč. Še letos 
naj bi bilo postavljenih 
več zakonodajnih mej-

nikov o glavnih vidikih pri prehodu v čisto in 
trajnostno gospodarstvo.

Konec marca je evropska komisija predsta-
vila pobudo za trajnostne izdelke (SPI), zako-
nodajni predlog, o katerem bosta zdaj razpra-
vljala svet in evropski parlament. SPI bi lahko 
razširil pristop okoljsko primernega obliko-
vanja na široko paleto izdelkov, vključno s 
pohištvom, tekstilom, elektroniko, cementom, 
jeklom in kemikalijami. Da bi bili izdelki dovo-
ljeni na trgu, bi morali izpolnjevati merila, ki 
dokazujejo, da so trajnostno oblikovani, popra-
vljivi, trajni, da omogočajo recikliranje in da ne 
vsebujejo nevarnih kemikalij.



V prihodnost  
z obnoVljenimi 
telefoni, 
kaVbojkami  
in stoli

11

Petek, 22. aprila 2022

400 m2 zemlje, 9 m3 vode in 
391 kg surovin zahteva poraba 
tekstila na osebo v eU.

80 milijard evrov smo v 
eU leta 2019 porabili za uvoz 
oblačil.

480 milijard dolarjev so v 
letu 2017 znašali prihodki vsega 
prodanega pohištva, prihodki od 
prodaje rabljenega pohištva pa le 
9,9 milijarde dolarjev.

16,6 milijarde dolarjev bo 
leta 2025 vredna preprodaja ob-
novljenega pohištva na svetu, za 
70 odstotkov več kot leta 2018.

40–80 kg izpustov toplo-
grednih plinov nastane pri izdelavi 
pametnega telefona, letošnja sve-
tovna proizvodnja pa bo ustvarila 
kar 146 milijonov ton izpustov.

70 odstotkov izpustov 
ogljika prihrani obnovljena 
elektronska naprava v pri-
merjavi s proizvodnjo nove.

351,6 milijona rabljenih 
pametnih telefonov se bo leta 
2024 prodalo po vsem svetu v 
primerjavi z 225,5 milijona enot 
v letu 2020.
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»Do leta 2030 bi moral biti tekstil na trgu EU 
trajnejši, omogočati bi moral recikliranje in 
biti izdelan večinoma iz recikliranih vlaken,« 
je dodal evropski komisar za okolje Virginijus 
Sinkevičius.

Veliki so se zganili
H & M, s Primarkom in Zaro eden od vladar-
jev trga hitre mode, je začel zbirati rabljena 
oblačila že leta 2013. Reciklažne postaje za 
odslužena in uničena oblačila ima tudi v slo-
venskih trgovinah. Načrtujejo, da bodo do leta 
2030 vsa njihova oblačila narejena iz recikli-
ranih materialov in drugih trajnostnih virov. 
Pred tremi leti so predstavili program izposoje 
in možnost popravila svojih oblačil, konec leta 
2020 pa so zagnali reciklažni stroj looop, ki iz 
starega oblačila v petih urah sešije nov modni 
kos.

Sočasno je ameriški proizvajalec kavbojk 
Levi‘s zagnal program Levi‘s SecondHand, 
spletno mesto, kjer prodaja svoja oblačila iz 
druge roke. »V primerjavi z nakupom novega 
para kavbojk je prihranek pri nakupu rablje-
nega para 80 odstotkov izpustov ogljika in 0,7 
kilograma odpadkov,« pravijo njihovi tržniki.

Nike od lani v ZDA prodaja prenovljene 
superge nike refurbished. Cena copat je seve-
da nižja, če so športni copati preveč poškodo-
vani, pa jih uporabijo za druge izdelke, denimo 
za gumijaste pode, igrišča in pri izdelavi novih 
copat.

Eileen Fisher, velika ameriška znamka žen-
skih oblačil, je od leta 2009 prek spletne strani 
Eileen Fisher Renew preprodala, podarila ali 
spremenila v nove modele 1,5 milijona kosov 
rabljenih oblačil.

Ameriški startup Allbirds, njegov hit so traj-
nostne športne copate iz merino volne, je začel 
v letu 2020 tržiti tekaške copate tree dasher. 
Mrežasti zgornji del je narejen iz lesne kaše 
evkalipta, podplat čevlja pa iz sladkornega trsa. 
»Evkaliptova drevesa potrebujejo zelo malo 
vode in rastejo kot plevel, pravzaprav so stroji, 
ki jedo ogljik,« je za revijo Quartz dejal izvršni 
direktor Joey Zwillinger.

Trajnost postaja nova meja tudi v industriji 
luksuza. Pletenine Stelle McCartney so že od 
leta 2016 izdelane iz recikliranega kašmirja, ki 

Predvsem so v nemilosti električne in elek-
tronske naprave, eden najhitreje rastočih virov 
odpadkov. Z novimi predpisi bodo v EU posku-
šali zagotoviti, da bodo prenosni računalniki, 
telefoni in tablični računalniki trajali dlje in da 
jih bo preprosto popraviti. Po več kot desetletju 
obljub bi lahko že letos postal resničnost tudi 
skupni polnilnik za vse mobilne telefone.

Hitra moda gre iz mode
Svetovna modna industrija je po ocenah odgo-
vorna za 10 odstotkov svetovnih izpustov oglji-
ka in 20 odstotkov odpadnih vod. Po podatkih 
Evropske agencije za okolje ima poraba obla-
čil v Evropi v povprečju četrti največji negativ-
ni vpliv na okolje in podnebje, presegajo ga le 
hrana, stanovanja in promet.

V reciklažo gre (na svetu) manj kot odstotek 
oblačil. Zato ni presenetljivo, da želi EU iztre-
biti hitro modo, simbol nebrzdane proizvodnje 
oblačil in ustvarjanja milijard ton odpadkov. 
Proizvajalci bodo morali zagotoviti, da so nji-
hova oblačila do okolja prijazna in odpornejša 
proti obrabi, porabniki pa bodo upravičeni do 
podrobnih informacij o tem, kako naj znova 
uporabijo, popravijo in reciklirajo svoja obla-
čila.

Nova pravila, ki bodo začela veljati konec 
desetletja, bodo določala obvezno minimal-
no uporabo recikliranih vlaken, prepovedala 
bodo uničenje neprodanih izdelkov, omejila 
naj bi tudi sproščanje mikroplastike in izbolj-
šala delovne razmere v oblačilni industriji. 
Skoraj tri četrtine vseh oblačil in tekstila v EU 
je uvoženih, največ iz Kitajske, Bangladeša in 
Turčije.

»Oblačila, ki jih nosimo, bi morala zdržati 
več kot tri pranja,« je ob predstavitvi inicia-
tive SPI po poročanju Euronewsa dejal pod-
predsednik komisije Frans Timmermans. 
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Nikejevi reci-
klirani športni 
copati waffle 

one crater next 
nature 
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»ponuja enake mehke, izolacijske lastnosti kot 
deviški kašmir, vendar s sedemkrat manjšim 
vplivom na okolje«.

Lani je francoska skupina Kering, v lasti ima, 
denimo, znamke Gucci, Balenciaga in Yves 
Saint Laurent, kupila petodstotni delež v ame
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H & M je uve-
del reciklažni 
stroj looop, ki iz 
starega oblačila v 
petih urah sešije 
nov modni kos. 

riškem Vestiaire Collectivu, spletnem portalu 
za preprodajo rabljenih izdelkov visoke mode.

Skandinavska avantgarda
Izdelava in prevoz enega samega kosa pohi
štva povzročita izpust približno 90 kilogra
mov toplogrednih plinov, zato postaja trajnost 
neizogibna tema tudi v industriji pohištva. Za 
zmanjšanje vpliva na okolje čedalje več pohi
štva izdelajo iz recikliranih materialov, brez 
okoljsko obremenjujočih lepil ali pa iz bolj 
trajnostnega, certificiranega lesa.

Prizadevanja za razogljičenje pohištvene 
industrije so tradicionalno osredotočena na 
dobavne verige materiala, okoljsko škodljiv 
transport pa je največja ovira za prodajo rab
ljenega pohištva v velikem obsegu. A vse več 
podjetij, denimo norveški proizvajalec urbane
ga pohištva Vestre in danska blagovna znamka 
Takt, razvija svoje sheme prevzema in obnove 
rabljenih izdelkov.

Švedska pohištvena znamka Massproduc
tions poskuša zmanjšati vpliv pohištvenih 
odpadkov z obnavljanjem starega pohištva in 
z obsežno podatkovno bazo lokalnih tapetni
kov. S storitvijo Face Lift uporabnikom v 
12 državah omogočajo, da poiščejo v bližini 
dobre obrtnike, ki na novo oblazinijo sedež
no pohištvo, da ga ni treba zavreči. Ponudbo 
bodo razširili še na druge vzdrževalne sto
ritve, kot je popravilo kovinskega zunanjega 
pohištva. Kot pravijo, njihovi poslovni kupci 
vse pogosteje naročajo obnovo svojega rab
ljenega pohištva, tako so, denimo, v celoti 
obnovili pohištvo za prestižno restavracijo v 
40nadstropnem nebotičniku »kumarici« v 
finančnem delu Londona.

Ameriško iskanje tržnega obsega
Po podatkih tržnoraziskovalne agencije Grand 
View Research so na svetu prihodki od prodaje 
novega pohištva v letu 2017 znašali 480 mili
jard dolarjev, prihodki prodanega rabljene
ga pohištva pa le 9,9 milijarde dolarjev. A po 
poročanju agencije AP industrijski analitiki 
napovedujejo, da bo preprodaja obnovljenega 
pohištva do leta 2025 že dosegla vrednost 16,6 
milijarde dolarjev, za 70 odstotkov več kot leta 
2018.
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Vse pletenine 
Stelle McCartney 
so že od leta 2016 
izdelane iz recikli-
ranega kašmirja.
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Ikea se prilagaja 
trajnostnim po-
litikam vnovične 
uporabe, popra-
vila in reciklaže 
ter prehaja v nove 
formate in prodaj-
ne strategije.
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štva iz druge polovice prejšnjega stoletja, ki se 
lahko cenovno kosajo s kosi sodobnega, hitro 
izdelanega pohištva – a so kakovostnejši in 
bolj trajnostni. Ryan meni, da ta segment trga 
rabljenega pohištva ponuja največ možnosti za 
pozitiven trajnostni vpliv.

Trajnostni kameleon
Ikea, edini pravi svetovni trgovec z opremo za 
dom, pa tudi simbol hitre mode v pohištvu, se 
brez večjih težav prilagaja trajnostnim politi-
kam vnovične uporabe, popravila in reciklaže 
ter pri tem rutinirano prehaja v nove formate 
in prodajne strategije. Švedski velikan name-
rava do leta 2030 zmanjšati podnebni vpliv 
svojih izdelkov za 70 odstotkov, hkrati pa izde-
lovati pohištvo le iz recikliranih ali obnovljivih 
materialov. Ob svojih velikanskih prodajnih 

V ZDA so čedalje uspešnejši startupi, ki ino-
vativno spodbujajo spletno nakupovanje rablje-
nega pohištva. Kot so zapisali v reviji Fast Co, 
je po spletu za zdaj najlažje prodati visokoka-
kovostno staro (vintage) pohištvo iz druge roke. 
1stDib, startup s takšno ponudbo, je leta 2019 
zbral 76 milijonov dolarjev tveganega kapitala, 
podjetje Chairish pa 33 milijonov dolarjev kapi-
tala. Chairish ima v ponudbi več kot pol milijo-
na izdelkov, 3,8 milijona obiskovalcev na mesec, 
med pandemijo pa se je njegova prodaja poveče-
vala za 70 do 120 odstotkov na mesec.

Newyorčan Maxwell Ryan, ki že 15 let vodi 
blog o pohištveni industriji in notranji opre-
mi, je ustanovil Apartment Therapy Bazaar, 
spletno tržnico za prodajo rabljenega pohi-
štva. Njegov adut je prodaja elegantnih, obli-
kovalsko naprednih kosov obnovljenega pohi-

V SloVeniji 
Se budi trg 
prenoVljene 
elektronike
Pri nas se je v zadnjih letih pojavilo več pobud 
trajnostne in pravične mode, a za zdaj brez od
mevnega tržnega preboja. Uspešnejši je trg ob
lačil iz druge roke. Modna strokovnjakinja Nika 
Veger predstavlja na svojem blogu izbor 12 bla
govnih znamk oblačil iz druge roke, razkroplje
nih po vsej Sloveniji, od Reinkarmike v Kobaridu, 
kjer predelujejo in prodajajo rabljena oblačila, do 
Naše trgovin‘ce v Domžalah, kjer ponujajo rablje
na oblačila za odrasle in otroke, igrače in knjige, 
pa tudi lastno znamko oblačil iz rabljenega džin
sa. V trgovini pomagajo osebe, ki se zaradi svojih 
značilnosti ne morejo redno zaposliti.

Znamka prestižne mode iz druge roke 2nd 
Chance deluje že devet let, leto in pol v proda
jalni na Trubarjevi ulici v Ljubljani. »Second hand 
se krepi, pri nas se spreminja miselnost, tujci, ki 
pridejo v Ljubljano, pa te trgovine načrtno išče
jo,« pravi lastnica Neva Virant in dodaja, da gre za 
majhen posel, od katerega lahko normalno živiš, 
če delaš sam.

Pri pohištvu iz druge roke se pri nas ne doga
ja, če ne upoštevamo individualne prodaje prek 
oglasnika bolha.com. So pa v Krškem lansko po
letje odprli salon pohištva vnovične uporabe, kjer 
v okviru zavoda Knof obnavljajo rabljeno in zavr
ženo pohištvo.

Za petino cenejši računalniki
Veliko uspešnejši je posel z obnovljenimi računal
niki. Zelo dobro rastejo prihodki goriškega pod
jetja Insis, specializirane trgovine z obnovljeno 
računalniško opremo. Insis je v koronskem letu 
2020 presegel tri milijone evrov prihodkov, leto 
2021 pa so končali z več kot 2,6 milijona prihod
kov.

»Večina računalniške opreme, ki jo obnovimo, 
se pojavi na trgu le zaradi lizinških pogodb, ki za
vezujejo podjetja, da opremo po določenem ob
dobju zamenjajo,« pravi Tomi Curk, direktor Insi
sa. »Tako opremo odkupimo, jo v svojem servisu 
skrbno očistimo in preverimo delovanje, nato pa 
objavimo v spletni trgovini pocenipc.com in raz
stavimo v trgovini v Novi Gorici.«

Med blagovnimi znamkami so pri kupcih naj
bolj priljubljene HP, Lenovo, Dell, Asus, Acer in 
Fujitsu, kakovostne razlike med enakim novim in 
prenovljenim računalnikom pa v grobem ni, pravi 
Curk. Pri »odprti embalaži« (neprodane zaloge, 
sejemski izdelki in izdelki z manjšimi vizualnimi 
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središčih poceni pohištva so začeli po evrop-
skih prestolnicah odpirati tudi manjše trgovine 
(celo brez parkirišč) z restavracijami, v katerih 
ponujajo trajnostno pridelano hrano, in oddel-
ki, kjer je mogoče popraviti in obnoviti njihove 
rabljene izdelke. V domovini so začeli prodajo 
sončne in vetrne energije, v ZDA pa odkupuje-
jo zemljišča in jih pogozdujejo.

V Evropi, Japonski, Združenem kraljestvu in 
v ZDA je Ikea uvedla program odkupa rablje-
nega pohištva, ki ga prenovijo in znova prodajo. 
Uporabnik pripelje rabljeno pohištvo v Ikeo in 
dobi vavčer, če pa Ikea izdelka ne odkupi, ga 
sprejme v reciklažo oziroma razgradnjo.

Mobilniki za pametne
Pri izdelavi pametnega telefona nastane od 40 
do 80 kilogramov izpustov ogljikovega dioksi-

da, letošnja svetovna proizvodnja pa bo ustva-
rila kar 146 milijonov ton izpustov.

Na drugi strani resno cveti trg rabljenih 
in obnovljenih pametnih telefonov, ki bo po 
napovedih raziskovalne hiše Mordor Intelli-
gence med letoma 2022 in 2027 rasel s sesta-
vljeno letno stopnjo (CAGR) 10,23 odstotka.

napakami) gre za nerabljene aparate, nekaj več 
razlike je v razredu B obnovljenih izdelkov.

»Merimo na 20- do 30-odstotne prihranke, 
pri obnovljeni računalniški opremi pa na 30- do 
70-odstotne prihranke glede na primerljivo novo 
napravo,« pojasnjuje cenovno politiko Curk, ki 
stavi na 10- do 11-odstotno letno rast obnovljene 
elektronike v prihodnjih petih letih.

Curk še pravi, da odlično sodelujejo s franco-
sko platformo Back Market (glej glavni članek). 

»Samo v marcu smo v Francijo prek njih poslali 30 
prenosnikov, obnovljenih z rokami mojstrov naše-
ga podjetja. K sodelovanju nas snubi tudi Amazon 
s svojim programom Amazon Renewed.«

Prenovljeni iphoni
Na vlak prenovljenih pametnih telefonov so v 
zadnjih mesecih skočili tudi slovenski trgovci. V 
Big Bangu prodajajo obnovljene iphone nizozem-
skega podjetja Renewd, T-2, Telemach in Mer-
cator M tehnika pa prodajajo obnovljene iphone 
francoskega podjetja Remade, ki zagotavlja kup-
cu izdelek, ki je videti kot nov, s svežo baterijo in 
enoletno garancijo. Polnilnik, kabel in slušalke 
nadomesti s svojimi izvedbami.

V T-2, kjer prodajajo tudi prenovljene računal-
nike znamk Lenovo, HP, Dell in Fujitsu, pravijo, 
da je razlika v drobnoprodajni ceni odvisna od 
modela obnovljenega telefona, v povprečju pa so 
takšni mobilniki cenejši za 220 evrov. Pričakujejo, 
da bo povprečna prodaja prenovljene elektronike 
v prihodnjem letu zrasla za pet odstotkov.

V podjetju A1 od lani prodajajo obnovljene 
iphone znamke Zoot. »Vsak obnovljen mobilnik 
je preverjen na 49 ključnih točkah, zamenjani so 
vsi obrabljeni deli,« pravijo. »Tak telefon je lahko 
do 20 odstotkov cenejši od novega.« Pričakujejo, 
da bo delež obnovljenih telefonov dosegel 20 od-
stotkov vseh prodanih aparatov.
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Tomi Curk, direktor podjetja Insis »Merimo 
na 20- do 30-odstotne prihranke, pri obnovljeni 
računalniški opremi pa na 30- do 70-odstotne 
prihranke glede na primerljivo novo napravo.«
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Obnovljena elek-
tronska naprava 
prihrani do 70 od-
stotkov izpustov 
ogljika v primer-
javi s proizvodnjo 
nove naprave. 
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kovnjaki ocenjujejo, da 82,6 odstotka e-od-
padkov ne bo ustrezno recikliranih, saj dana-
šnja infrastruktura ne more slediti hitremu 
tempu čezmerne proizvodnje elektronike.

Bum v Aziji
Pomembni ponudniki obnovljene elektroni-
ke so še ameriška Swappa, ki je lani presegla 
sto milijonov dolarjev prihodkov, in Amazon 
Renewed ter finski Swappie, ki je do zdaj v 15 
državah preprodal več kot milijon obnovlje-
nih iphonov. Leta 2020 je ustvaril skoraj 98 
milijonov evrov prihodkov, lani so jih po bese-
dah izvršnega direktorja Samija Marttinena 
še podvojili. S 477,4 odstotka sestavljene 
letne stopnje rasti med letoma 2017 in 2020 
je Swappie najhitreje rastoče podjetje v Evro-
pi.

Ne uspeva pa le trgovina obnovljenih 
pamet nih telefonov in prenosnikov. Danski 
FlexRay Medical prodaja rabljeno in obnov-
ljeno medicinsko opremo, sisteme za slikanje, 
CT- in MRI-skenerje. Britanski Techbuyer 
se ukvarja z nakupom, obnovo in preprodajo 
opreme podatkovnih centrov, strežnikov, dis-
kov, pomnilnikov in omrežno opremo več kot 
150 blagovnih znamk, vključno s HPE, Del-
lom, IBM in Ciscom.

Obnovljena elektronika je uspešnica tudi 
v Indiji, kjer raste ta trg z 80-odstotno sesta-
vljeno letno stopnjo rasti. Največji porabniki 
so startupi ter mala in srednja podjetja. Pri 
podjetju Cashify iz Delhija se je povpraševa-
nje po obnovljenih prenosnih računalnikih 
lani povečalo za petkrat, povpraševanje po 
pametnih telefonih pa se je več kot podvojilo.

Reebelo, spletna tržnica obnovljene elek-
tronike iz Singapurja, je v začetku leta zbral 
20 milijonov dolarjev tveganega kapitala, ki 
ga bodo porabili za širitev v Malezijo, Hong-
kong, Tajvan in Novo Zelandijo. Platforma se 
od tekmecev loči po tem, da ponuja strankam 
dve leti garancije.

Po podatkih podjetja International Data 
Corporation naj bi število rabljenih pametnih 
telefonov po vsem svetu leta 2024 doseglo 
351,6 milijona enot, v primerjavi z 225,5 mili-
jona enot leta 2020. Sedemindvajset odstot-
kov tega trga bodo imele ZDA.

Dunajski startup Refurbed, leta 2017 usta-
novljena spletna tržnica, je tipičen (čeprav 
nadpovprečno uspešen) igralec na tem 
novem trgu. Rabljene elektronske aparate 
testirajo in obnovijo v 40 korakih, njihova 
cena je do 40 odstotkov nižja od novih, kupec 
dobi 12-mesečno garancijo, aparati pa delu-
jejo enako dobro in so zato, ker so bili rešeni 
pred odpadom, prijaznejši do okolja.

Avstrijci, ki so v prvih treh letih dosegli 
trikratno rast posla in presegli sto milijonov 
evrov prihodkov, so izračunali, da obnov-
ljena naprava, ki jo prodajo, prihrani do 70 
odstotkov izpustov ogljika v primerjavi s 
proizvodnjo nove naprave. »Da bi nado-
mestili preostalih 30 odstotkov, Refurbed 
za vsak prodan izdelek posadi drevo,« je za 
TechCrunch povedal Peter Windischhofer, 
soustanovitelj podjetja. Pogozdujejo na Hai-
tiju, Madagaskarju, v Keniji, Indoneziji in 
Mozambiku.

Glavni igralec v tej areni je leta 2014 usta-
novljeni pariški Back Market, ki je do zdaj 
zbral 920 milijonov evrov tveganega kapita-
la, vrednost podjetja pa je presegla 5,7 mili-
jarde evrov. Njihova platforma ima šest mili-
jonov uporabnikov, v 16 državah prodajo več 
kot 200 tisoč naprav na mesec. Obnovljene 
elektronske izdelke in naprave prodajajo tudi 
za 70 odstotkov ceneje od prvotnih cen.

»Naš cilj je, da postane prenovljena elek-
tronika prva izbira pri nakupu elektronske 
tehnologije,« je dejal Thibaud Hug de Lara-
uze, izvršni direktor družbe za EU-Startups, 
in ob tem poudaril, da problem elektronskih 
odpadkov prekaša razvpito hitro modo. Stro-
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V Indiji se 
predvsem med 

startupi skokovito 
povečuje povpra-

ševanje po obnov-
ljenih prenosnih 

računalnikih. 
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Peter Win-
dischhofer, 
soustanovitelj 
dunajske spletne 
tržnice za obnov-
ljeno elektroniko 
Refurbed, zago-
tavlja, da za vsak 
prodan izdelek 
posadijo drevo. 


