
Količevo Karton 



O PODJETJU 

• ustanovitev leta 1920, 

• trenutno zaposluje 365 ljudi 

• proizvajamo premazni karton iz vračljivih 

vlaknin in svežih vlaknin, 

• skupna proizvodnja kartona: 245.000 ton letno 

• 90 % prodaje gre v izvoz, v 70 držav, 

• lastna proizvodnja lesovine 70.000 ton  

• podjetje posluje vrsto let brez finančnih dolgov 

in ima najboljšo bonitetno oceno 



INVESTICIJA 2011/2012  

Obsežna investicijska vlaganja v proizvodnjo 

kartona iz primarnih vlaknin konec leta 2011 v 

vrednosti 46 mio €, 

• prenova večjega kartonskega stroja KS 3, 

• povečanje kapacitet za proizvodnjo lesovine iz 80 na 

200 ton/dan, 

• prenova kapacitet razreza in pakiranja kartona, 

• žaga za razrez lesa 

• skladiščenje lesovine 



RAZVOJ 

• sprememba dotedanje dolgoletne razvojne 

strategije, 

• surovinska osnova vračljivi papir se nadomešča 

s svežimi lesovinskimi in celuloznimi vlakni, 

• delež kromo kartonov z višjo dodano vrednostjo 

se postopoma povečuje do 50 % vseh 

proizvodnih kapacitet, 
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KS 3  

Konstrukcijsko leto 1978 

Leto zadnje rekonstrukcije 2012 

Širina 445 cm; 200 – 450 g/m2 

3 sloji premaza  

205.000 ton/leto FBB / WLC / LIN 

 

 

 

 

KS 2 

Konstrukcijsko leto 1960 

Leto zadnje rekonstrukcije 2006 

Širina 220 cm; 250 – 550 g/m2 

3 sloji premaza 

41.000 ton/leto WLC 



Dodelava in pakiranje kartona 



Skladišče proizvodov 



SUROVINE  

• Količevo Karton je bil do leta 2012 tipičen 

recikler vračljivega papirja, 

• 80 % vlakninskega deleža je prispeval vračljivi 

papir, 20 % pa lesovina in celuloza, 

• danes: papir 65%, lesovina in celuloza 35% 

• polovico vračljivega papirja pridobi iz 

domačega trga, celuloza - uvoz, 

• lastna proizvodnja lesovine 70.000 ton /leto, 

samooskrba 

• za proizvodnjo lesovine potrebuje 175.000 m3 

lesa, dobršen del iz uvoza. 





Proizvodnja lesovine : 200 t/dan => 550 m3 lesa 

• raztovor lesa 

 

 

 

 

 

• skladiščenje 
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• razrez hlodov na dolžino 1m 

 

 

 

 

 

• luščilnica – odstranjevanje lubja 
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• brušenje – mehansko  

 

 

 

 

 

 

• lesovina 

 

 



POTREBE PO LESU   

• za izdelavo lesovine se uporablja pretežno brusni 

les in kvalitetno izsortiran celulozni les smreke z 

omejenim deležem jelke, 

• trenutna količina 175.000 m3, 

• količine za 2015 se ocenjujejo na 200.000 m3, 

• sortimenti smreke in jelke, premera 10 (8) – 35 

cm, dolžina pretežno 4 m, možno 1-8 m. 

• zdrav, svež, raven les, dobro okleščen, v lubju  



Struktura nabave lesa 

• do l. 2012 smo potrebovali do 60.000 m3 celuloznega 

lesa letno, večji del dobave iz domačega trga 

• po investiciji se potrebe po lesu povečajo, tako 

količinsko kot kakovostno 

• 2012 – odkup 85.000 m3, od tega 28% SLO 

• 2013 – odkup se poveča na 154.000 m3, delež 

domačega lesa 16% 

• 2014 – trenutno 130.000 m3, 47% iz SLO, posledica 

povečanih količin po žledolomu  

• 2015 – 200.000 m3, SLO ?% 

• Cilj: povečati delež dobav iz domačega trga, torej 

SLOVENSKI les => dobrodošel na Količevem!                            



Količevo Karton in certifikati 

Količevo Karton je certificiran po: 

• ISO 9001  

• HACCP 

• FSC (Forest Stewardship Council)  

• PEFC (Program for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes) 

• HALAL 

 
Certifikati so dostopni na   

Naši spletni strani www.mm-karton.com 

Naslov:  

Količevo Karton d.o.o. 
Papirniška 1 
1230 Domžale 
Slovenija 
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Hvala lepa 


