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VSEM ČLANOM NACIONALNEGA PALETNEGA KOMITEJA ! 
VSEM UPORABNIKOM STANDARDIZIRANIH EURO PALET ! 
 
SPOROČILO NPK Slovenije z dne 16.12.2013 
 
Kakor poročajo tuji strokovni časopisi za področje transporta in logistike, sta se Evropsko 
paletno združenje EPAL in mednarodna železniška zveza UIC v Parizu načelno dogovorila 
o vzajemnem priznavanju njunih palet. V kratkem bosta obe organizaciji k temu izdelali 
potreben sporazum, ki bo dovoljeval neomejeno izmenjavo obeh palet med uporabniki in  
skupnim paletnim poolom za izmenjavo palet. 
 
Podrobnosti in natančno oblikovanje vzajemnega priznavanja obeh palet ter opcije 
močnejšega sodelovanja med obema organizacijama naj bi skupaj koncipirani v naslednjih 
korakih. S tem je tako je nastopila jasnost za vse udeležene v paletizaciji in bodoči 
sporazum potrjuje močno pozicijo skupnega sistema za izmenjavo palet. 
 
S tem dogovorom sta EPAL in UIC storila pomemben korak, ki bo nudil uporabnikom iz 
trgovine, industrije, špediterjem in upravljalcem skladišč, ter tudi proizvajalcem in 
popravljalcem, rešitev, ki bo sprejemljiva in prijazna do uporabnikov. 
 
Napovedani sporazum bo vseboval pregledne in lahko razumljive kriterije izmenljivosti in s 
tem zagotovil uporabnikom sposobnost izmenljivosti palet. Kakor so pokazale raziskave v 
praksi, razlikovanje med EPAL paletami in tistimi iz UIC poola komaj da igra kakšno vlogo. 
Na prekladalnih mesti se vse palete živahno izmenjujejo. 

IZMENLJIVOST WORLD PALET 

Firma Falkenhahn, proizvajalec tako imenovanih World-palet, ponovno trdi, da je mogoče 
v EPAL-Euro paletnem poolu izmenjevati tudi tako imenovane WORLD-palete, kar ni 
pravilno!  
EPAL opozarja uporabnike teh palet, da v kolikor bi v izmenjavi z EPAL-Euro paletami 
sprejemali tudi t.i. WORLD-palete, jim vsekakor grozi nevarnost, da ne bodo našli 
nobenega drugega podjetja, ki bi sprejel t.i. WORLD-palete v izmenjavo z EPAL-Euro 
paletami. V najslabšem primeru lahko s strani prejemnika grozi dobaviteljem tudi zavrnitev 
t.i. WORLD-palet skupaj z blagom  

Tako skladno s EPAL - kriteriji o izmenljivosti, t.i. WORLD-palete v EPAL-Euro paletnem 
poolu še nadalje niso izmenljive. 
 

 


