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Otvoritev mednarodne EPAL AKADEMIJE 

Evropsko paletno združenje-European Pallet Association e. V. (EPAL) je v okviru slavnostne 

otvoritve dalo štartni znak za pričetek delovanja prve mednarodne EPAL AKADEMIJE. Cilj 

edinstvene paletne inštitucije je nadaljnje in dopolnilno izobraževanje pridobiteljev licence, 

uporabnikov in dobaviteljev polizdelkov s široko zastavljenimi programi seminarjev in šolanji  

o enotni visoki kakovosti EPAL-Euro palete in njeni uporabi v odprtem poolu za izmenjavo 

standardiziranih palet. Hkrati akademija omogoča med sedaj aktualnimi 14 Nacionalnimi 

komiteji izmenjavo izkušenj preko vseh državnih meja. Na prireditvi se je poleg tega predstavila 

firma Euroblock Verpackungsholz GmbH kot zelo cenjen partner EPAL ACADEMY. 

Vodja akademije Alexander Becker je pozdravil več kot 100 domačih in tujih gostov iz 

trgovine, industrije in logistike. Jasno je poudaril, da EPAL z novim šolskim centrom v 

Düsseldorfu ni ustvaril samo posvetovalnico za vse uporabnike Euro palet, ampak hoče hkrati 

povezati tudi znanje iz Nacionalnih komitejev. „Naši Nacionalni komiteji razpolagajo z 

izrednim strokovnim znanjem o leseni Euro paleti – koncev konca je le-ta po vsem svetu najbolj 

uporabljani nosilec tovora “, je potrdil Robert Holliger, predsednik EPAL-a. Martin Leibrandt, 

CEO EPAL-a, je povzdignil prednosti akademije za panogo paletizacije: „Izmenjava 

sodelavcev pri uporabnikih in tehnične ali zakonske novitete vodijo stalno k povečani potrebi 

po šolanju. Novi in stari sodelavci lahko pri nas kompaktno razširijo nivo svojega znanja iz 

prakse in za prakso.“  

V okviru otvoritve akademije je EPAL predstavil firmo Euroblock Verpackungsholz GmbH 

kot visoko cenjenega partnerja. Podjetje iz kraja Unterbernbach v Nemčiji razpolaga s 

proizvodnimi kapacitetami, ki so občutno večje od ene milijarde paletnih kock na leto. Poleg 

tega dobavlja Euroblock kot eden od vodilnih mednarodnih podjetij v tem segmentu letno več 

kot 500.000 kubičnih metrov rezanega lesa za palete. „Kot dobavitelj vemo, da sta kakovost 

izdelave in pravilno ravnanje odločujoča za dolgo življenjsko dobo palet. EPAL z novo 

akademijo podčrtuje, da sta mu visoka kvalifikacija in izobrazba uporabnikov zelo pomembna 

“, je kooperacijo v svojem predavanju utemeljil vodja prodaje Andreas Hager.  

EPAL ACADEMY se s svojo raznoliko ponudbo kongresov, srečanj, nadaljevalnih 

izobraževanj in seminarjev usmerja k uporabnikom EPAL-Euro palet iz trgovine in industrije. 

Toda tudi strokovnjaki iz logistike in dobavitelji profitirajo s to ponudbo. „Z akademijo imamo 

sedaj center znanja, v katerem lahko združujemo, povezujemo in zberemo mednarodni Know-

how EPAL-Nacionalnih komitejev “, je povedal Alexander Becker.  
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Šolski center tvori osrednji del EPAL akademije. Modularno sestavljeni seminarji so prirejeni 

individualnim potrebam uporabnikov. „Osnovno šolanje o EPAL-Euro paleti“ približa 

udeležencem na primer že v enem dnevu najpomembnejše teme okoli EPAL-palete – 

obravnavajo se na primer vprašanja uporabe palet in izmenjave palet. K temu se šteje tako 

kontrola materiala in sortiranje kot tudi spoznavanje skritih poškodb, pravilna uporaba 

materiala in korektno označevanje. Nadaljnje delavnice-workshops in seminarji obravnavajo 

med ostalim teme kot so RFID-Chips ter druge tehnologije bodočnosti – in to ne samo v 

šolskem centru, ampak tudi „inhouse“, torej v obratih uporabnikov ali pridobiteljev licence. 

„Naša ponudba je zelo definirana na prakso. Tečajnikom hočemo nuditi pravo dodano vrednost 

za njihovo dnevno delo. Tukaj lahko koristimo obsežen Know-how naših strokovnjakov, ki se 

že leta ukvarjajo z Euro paletami in z optimizacijo logističnih procesov “, pojasni Alexander 

Becker koncept, ki je že v prvih praktičnih šolanjih že naletel na pozitiven odziv.  

 

 

 

 

 


