
 
 

EPAL ustanavlja prvo mednarodno akademijo 
 

Evropsko paletno združenje - European Pallet Association e. V. (EPAL), ustanavlja v mestu 
Düsseldorf v Nemčiji prvo mednarodno „EPAL ACADEMY“. Pričetek delovanja je planiran v 
začetku meseca junija 2014. Ta edinstvena paletna inštitucija bo šolala in izobraževala 
pridobitelje licence, dobavitelje in uporabnike palet. Njen cilj je, da razširi tako znanje o enotni 
visoki kakovosti EPAL-Euro palete, kot tudi znanje in poznavanje uporabe palet po vsem 
svetu v največjem svetovnem odprtem poolu za izmenjavo palet. Hkrati bo akademija kot 
kompetenten in pristojni center pospeševala razširjanje izmenjav izkušenj v vseh državah. 

„Prejeli smo signale iz trga, da obstajajo potrebe po nadaljnjem izobraževanju in šolanju. 
Nivo strokovnih znanj glede Euro palete iz lesa je že sedaj zelo visok – konec koncev je le-
ta po vsem svetu najbolj uporabljani trajni nosilec tovora. Običajna in normalna zamenjava 
osebja pa praviloma vodi k temu, da je treba nove sodelavce intenzivno šolati. EPAL 
ACADEMY bo posredoval strnjeno in praksi približano potrebno znanje. Toda tudi 
dolgoletnim in izkušenim sodelavcem bodo koristili seminarji in bodo lahko tako svoje znanje 
še poglobili“, je pojasnil g. Martin Leibrandt, CEO EPAL-a. 

Ponujeni program je sestavljen iz šolanj, strokovnih srečanj, seminarjev, kolokvijev in 
nadaljnjega strokovnega izobraževanja in je usmerjen ter naravnan na uporabnike EPAL-
Euro palet iz trgovine in industrije, strokovnjake iz logistike, dobavitelje ter licencirane obrate 
za proizvodnjo in popravilo. „Veselim se te napete naloge pospeševanja vsestranske 
prepletenosti po vseh državah in intenzivne strokovne izmenjave. Vsebine šolanja so 
natančno prirejene in prilagojene potrebam uporabnikov in pridobiteljev licenc. »V nadaljnjih 
strokovnih šolanjih sodelavcev tiči zelo veliko potenciala za še večjo učinkovitost v dnevnem 
manipuliranju s paletami », izjavi g. Alexander Becker, vodja EPAL ACADEMY.  

Poudarek na posredovanju strokovnega znanja bo na šolanju v zvezi z vprašanji uporabe 
palet in izmenjave palet. „K temu se šteje na primer tako kontrola paletnega materiala in 
sortiranje, kot tudi razpoznavanje skritih poškodb, pravilna uporaba paletnega materiala in 
korektno označevanje“, pojasni g. Alexander Becker. Modularno osnovan program bo po 
korakih dopolnjen z razširjenimi šolanji, na primer glede kakovosti lesa, trajnosti, strategij 
nakladanja, varstva pri delu in pravnih okvirnih pogojev. Prav tako so v kooperaciji planirani 
seminarji glede pogodbenih vprašanj, ravnanje s paletnimi konti in s paletnimi listinami.  
„Šolanja se bodo odvijala tako na sedežu v Düsseldorfu, kot tudi na krajih samih v vseh 
državah, kjer je aktiven EPAL. K temu je treba šteti tudi šolanje neposredno na sedežih pri 
uporabnikih “, pove g. Alexander Becker.  

 

April 2014               IVAN KEREC 


