
Količevo Karton 



ZGODOVINA 

• ustanovitev leta 1920, 

• ob koncu 80-ih ima 1000 zaposlenih in 6 strojev 

za proizvodnjo kartona, papirja in lepenke, 

• leta 1992 prodana tujemu stateškemu partnerju 

– italijanski skupini Saffa, 

• dvakrat menja lastnika, od leta 1998 v 100% 

lastništvu avstrijske skupine Mayr - Melnhof  



PRODUKT 

• v 60-ih se usmeri v proizvodnjo premaznih 

kartonov, 

• koncem 80-ih začne proizvodnjo papirjev in 

lepenke, 

• osredotoči se na premazne kartone, ki so 

izdelani na osnovi vračljivega papirja, 

• proizvodnja se v 15-ih letih poveča za 2,5 krat 

in znaša trenutno 240.000 ton . 



SUROVINE  

• Količevo Karton je tipičen recikler vračljivega 

papirja, 

• 80 % vlakninskega deleža prispeva vračljivi 

papir, 20 % pa lesovina in celuloza, 

• večino vračljivega papirja in lesovine pridobi iz 

uvoza, 

• 25.000 ton /leto lesovine proizvaja, 27.000 ton 

jo uvaža, 

• za proizvodnjo lesovine potrebuje 65.000 m3 

lesa, dobršen del iz uvoza. 



POSLOVANJE 

• Količevo Karton zadnjih 10 let posluje finančno 

stabilno z dodano vrednostjo 60 – 80.000 €/ 

zap, 

• 90 % prodaje dosega na izvoznih trgih, izvaža v 

60 držav, 

• izvaja stabilno investicijsko politiko z letnim 

dosegom investicij od 4 – 6 mio €, 

• Papirnica posluje vrsto let brez finačnih dolgov 

in ima najboljšo bonitetno oceno.  



RAZVOJ 

• spreminja se dosedanja dolgoletna razvojna 

stragetija, 

• surovinska osnova vračljivi papir se nadomešča 

z svežimi lesovinskimi in celuloznimi vlakni, 

• delež kromo kartonov z višjo dodano vrednostjo 

se bo postopoma povečeval do 50 % vseh 

proizvodnih kapicitet, 

• obsežne investicije v tehnologijo in trg so 

potrebne in opredeljene v zelo kratkih rokih. 



INVESTICIJE  

• v letu 2011 se izvajajo obsežna investicijska 

vlaganja, 

• prenova večjega kartonskega stroja KS 3 v 

višini 28 mio €, 

• povečanje kapicitet za proizvodnjo lesovine iz 

80 na 200 ton/dan v višini 8 mio €, 

• prenova kapacitet razreza in pakiranja v višini 

6,5 mio €. 



POTREBE PO LESU   

• za izdelavo lesovine se uporablja pretežno brusni les in 

kvalitetno izsortiran smrekov les z omejenim deležem 

jelke in topola, 

• trenutna količina 65.000 m3, 

• načrtovane količine za izvedbo plana 2012 so 150.000 

m3, 

• količine za leto 2013 se ocenjujejo na 200.000 m3, 

• količine za obdobje po letu 2013 sežejo do 300.000 m3, 

• sortimenti smreke in jelke, premera 8 – 35 cm, dolžina 

2,3,4 in 6 m. 


