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Kö ln ,  03 .  decembe r  2014  

 
Tiskovna informacija: 
 

Znanje o paletah na kvadrat 

 

EPAL Academy in GS1 Germany Academy sta se povezali in združili ponudbo za 

nadaljnje izobraževanje na področju menagementa nosilcev tovora 

Pod licenco European Pallet Association (EPAL) je bilo 12 mesecih 2014 izdelanih 63,5 
milijonov EPAL-Euro palet. V celotni Evropi je po oceni EPAL-a v uporabi in obtoku okrog 
500 milijonov teh standardiziranih nosilcev tovora. „Kvalitetna izdelava in pravilno 
ravnanje sta pri tem odločilna za dolgo življenjsko dobo palet. Usklajeni procesi k temu še 
olajšajo menagement s paletami", pove Thomas Niebur, vodja Competence centra pri 
GS1 Germany za večkrat uporabljivo-izmenljivo transportno embalažo. Le-to zahteva na 
vsaki postaji palete kompetenco v poglavitnih stvareh kakovosti palete, popravila, 
izdelave in standardizacije. O potrebnem šolanju in izobraževanju uporabnikov skrbita 
EPAL in GS1 Germany sedaj skupaj preko kooperacije obeh akademij. 

„S sodelovanjem z GS1 Germany lahko v celotni branži povežemo edinstven paket iz 
ekspertize glede standardizacije v verigi ustvarjanja nove vrednosti, ter iz zagotavljanja 
kakovosti in kontrole nosilcev tovora", pozdravi kooperacijo Alexander Becker, vodja 
EPAL Academy. „Zamenjava sodelavcev in tehnične ali zakonske novitete vodijo 
praviloma do povečane potrebe po šolanju. Novi in starejši sodelavci lahko pri nas v 
kompaktnih in s prakso povezanih seminarjih razširijo svoj nivo znanja ", pove Becker. 

Poleg tega je cilj sodelovanja, da se pridobljena spoznanja na seminarjih stekajo v 
raziskovalno delo. K temu doda dr. Heiko E. Janssen, vodja GS1 Academy: „Oba 
kooperacijska partnerja tvorita to, da skozi dolgoletno sodelovanje z branžo zelo 
natančno poznata zahteve in lahko tako točno po meri prikrojita transfer znanja. K temu 
pripomore tudi to, da lahko EPAL s 14 nacionalnimi komiteji in GS1 s svojo mrežo preko 
110 nacionalnih organizacij oblikujeta to izmenjavo izkušenj preko vseh meja". 

 

Prva skupna aktivnost je vrsta izobraževanj o izmenjavi Euro palet. Prične se v februarju 
2015 pod geslom „Zagotoviti kakovost produkta – dvigniti kakovost procesov – razširiti in 
izgraditi kvalifikacije ". 
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Pri tem je Euro paleta prav tako v fokusu kot tudi sami poteki v celotni preskrbovalni 
verigi, oziroma tehnične možnosti in inovacije na področju transporta in logistike. 

Za povezavo s prakso poskrbi vsakokrat eden dan pri enem od obratov proizvajalca in 
popravljalca. Na tem mestu se odgovarja na vprašanja o kakovosti in izmenjavi 
neposredno ob objektu. K temu šteje tako kontrola materiala in sortiranje, kot tudi 
prepoznavanje skritih napak, pravilna uporaba materiala in korektno označevanje. 
Zainteresirana podjetja se lahko informirajo in prijavijo na naslovih: 

- Kosteneffizienz@epal-academy.org, 

- Kosteneffizienz@gs1-germany.de. 

Vrhu tega planirata EPAL Academy in die GS1 Germany Academy nadaljnje module, ki 

bodo poglobili temo izmenjave Euro palet. Tukaj gre za pravne aspekte, recycling-

razgradnjo in za modele izmenjave. 

Tiskovni kontakt GS1 Germany: 

GS1 Germany GmbH Michaela 

Freynhagen 

Referentka za tisk in za stike z javnostjo 

Maarweg 133 

50825 - Koln 

 

Tel: 0221 94714-534, Fax: 0221 94714-7534 

E-Mail: freynhagen@gs1-germany.de 

Homepage: www.gs1-germany.de 

 

Tiskovni kontakt EPAL: 

European Pallet Association e.V
Andrea Engels 

Pressereferentin 

Ungelsheimer Weg 14 

40472 Dusseldorf 

 

Tel.: 0211- 984804880 

E-Mail: andrea.engels@epal-pallets.org 
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GS1 Germany pri tem podpira podjetja vseh branž, da uporabljajo moderne 

komunikacijske procese in standarde v praksi in da s tem izboljšajo učinkovitost poslovnih 

procesov. Poleg tega je podjetje v Nemčiji pristojno za sistem numeričnega označevanja 

artiklov, ki prosto pokriva ves svet – to je podlaga za kodiranje. Poleg tega pospešuje in 

podpira GS1 Germany uporabo novih tehnologij za popolnoma avtomatizirano 

identifikacijo objektov (EPC/RFID) in za standardizirano elektronsko komunikacijo (EDI). V 

žarišču so rešitve za večjo orientacijo strank (ECR - Efficient Consumer Response) in 

upoštevanje trendov kot so Mobile Commerce, Multichanneling ter trajnost v razvojnem 

delu. GS1 Germany pripada mednarodni mreži GS1 in je po mreži v ZDA druga največja 

organizacija z več kot 110 GS1 nacionalnih organizacij. Paritetni družbeniki so EHI Retail 

Institute in Združenje za blagovne znamke. 

European Pallet Association e.V. (EPAL) je bil leta 1991 ustanovljen kot krovno 

združenje licenciranih izdelovalcev in popravljalcev EPAL/EUR lesenih ravnih palet in 

jeklenih boks palet. EPAL je po vsem svetu odgovoren za konstantno stalno kakovost 

EPAL- nosilcev tovora in pri tem stavi na neodvisno zunanjo kontrolo kakovosti. EPAL 

proizvaja in popravlja Euro palete od 1. avgusta 2013 izključno z oznakami »EPAL« v 

ovalu na vseh štirih kockah. EPAL je zastopan v 30 državah preko svojih 14 Nacionalnih 

komitejev, ki so se obvezali uresničevati cilje EPAL-a na nacionalni ravni. Kot registrirano 

društvo EPAL ne sledi nobenim komercialnim interesom  in se pri vseh odločitvah orientira 

po interesih partnerjev iz industrije, trgovine in logistike. 

 

 

 

 


