
          

Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo 

Dimičeva 13 � 1504 Ljubljana � T: (01) 58 98 273, 58 98 000 � F: (01) 58 98 200 � info@gzs.si � www.gzs.si 
 
 
 
 

SLOVENSKI PAPIRNIČARJI so se vključili v Evropsko konfederacijo proizvajalcev papirja - CEPI 
 
 
Slovensko združenje papirne in papirno predelovalne industrije se je z novim letom priključila ostalim članicam EU, Norveški 
in Švici v CEPI-ju - Evropski konfederaciji proizvajalcev papirne industrije.  
       
Ga. Teresa Presas, generalna direktorica CEPI-ja je komentirala:  
"V CEPI-ju smo navdušeni nad pridružitvijo Slovenskega združenja papirništva in upamo na uspešno, dolgoletno 
sodelovanje.  Verjamemo, da Slovensko papirno združenje, ki v državi z dvema milijoni prebivalcev šteje 7 papirnic ter 
vključuje tudi papirno predelovalno industrijo, lahko pomembno prispeva pri izmenjavi izkušenj, iniciativah ter akcijah CEPI-
ja.  
V polletnem sodelovanju s Slovenijo smo spoznali, da povsem delimo iste izzive današnjega sveta. V Evropi, pravzaprav na 
vsem svetu, smo na odločilni točki, pred izzivom klimatskih sprememb, ki kličejo k ukrepanju. Papir je del rešitve, prav tako 
papirna industrija, ki lahko pripomore vsaj s svojim zgledom. 
Papir ima mnogo vrednost, kar govori o tem, da je verjetno najbolj trajnostni/sonaravni material kar jih obstaja. Prav pod 
taktirko CEPI-ja bomo v prihodnje brezkompromisno zavzemali za to, da papir in papirna industrija ne  bosta tarča zastarelih 
opazk, temveč da bosta sprejeta kot naravna, obnovljiva, nepogrešljiva, dragocena in inovativna in sta kot taka v korist 
družbi in planetu." 
 
 
G.dr. Andro Ocvirk, predsednik Upravnega odbora Združenja papirne in papirno predelovalne industrije pa je dodal: 
“Za slovensko papirno industrijo, ki je v evropskem merilu zelo majhna in raznolika, obenem pa v visokem odstotku izvozno 
usmerjena, je bistvenega pomena, da je seznanjena, ima stik in vpliv na delovanje sektorja v Evropi, zato včlanitev v CEPI 
vidimo kot veliko priložnost.   
 
CEPI je lociran v Bruslju in združuje interese, oznanja dosežke ter promovira izdelke evropske papirne industrije. Vizija CEPI- 
ja je promovirati papirni sektor z določenimi akcijami, s spremljanjem in analiziranjem aktivnosti ter prožiti iniciative 
iniciative na področju proizvodnje, okolja, energije, gozda, recikliranja, finančne politike in konkurenčnosti. Preko CEPI-ja 
lahko papirna industrija poveča svojo prepoznavnost in deluje usklajeno ter pomembno ukrepa sebi v prid." 
 
 
 

CEPI združuje približno 760 podjetij , ki proizvajajo celulozo, papir in karton iz vse Evrope, od malih in srednje velikih podjetij do multinacionalk, skupno 
približno 1200 obratov. Njihova proizvodnja papirja, celuloze in kartona predstavlja 26% svetovne proizvodnje.www.cepi.org  

 
Ko govorimo o slovenski papirni industriji govorimo o 107 podjetjih, od tega 7 papirnic – velika podjetja, ostalo so podjetja papirno predelovalne industrije 
(embaklaža, vrečke, kuverte in ostalo) – to pa so praviloma mikro in majhna podjetja. Skupna letna proizvodnja papirja znaša 700.000 ton ali 0,7% evropske 
proizvodnje papirja. Proizvodnja papirja v Sloveniji je zelo raznolika (od toaletnega papirja do banknotnih papirjav) ter precej integrirana tudi v tuje papirne 
verige. 
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