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UVOD 

1. Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: 

Center ali CEDEFOP) s sedežem v Solunu je bil ustanovljen z Uredbo Sveta 

(EGS) št. 337/751. Njegova temeljna naloga je spodbujati razvoj poklicnega 

usposabljanja na ravni Unije. V okviru tega je pristojen za zbiranje in razširjanje 

dokumentacije o sistemih poklicnega usposabljanja.2

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI 

 

2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, 

neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in 

kontrolnih sistemov Centra. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih 

revizorjev (kadar je smiselno) in analizo poslovodskih predstavitev.  

IZJAVA O ZANESLJIVOSTI 

3. Sodišče je v skladu z določbami člena 287 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije (PDEU) revidiralo: 

(a) zaključni račun Centra, ki ga sestavljajo računovodski izkazi3 in poročila o 

izvrševanju proračuna4

(b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s temi izkazi. 

 za proračunsko leto, ki se je končalo 

31. decembra 2013, ter 

                                            
1 UL L 39, 13.2.1975, str. 1. 

2 V Prilogi II, ki je predstavljena v informativne namene, so povzete pristojnosti in 
dejavnosti Centra. 

3 Ti zajemajo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz 
sprememb čistih sredstev ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in 
druga pojasnila. 

4 Ta vsebujejo izkaz realizacije proračuna in njegovo prilogo. 
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Odgovornost poslovodstva 

4. Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega 

računa Centra ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij:5

(a) naloge poslovodstva v zvezi z zaključnim računom Centra vključujejo 

zasnovo, izvajanje in vzdrževanje sistema notranje kontrole, ki se uporablja 

za pripravo in pošteno predstavitev računovodskih izkazov brez 

pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake, izbiro in uporabo 

ustreznih računovodskih usmeritev na podlagi računovodskih pravil, ki jih je 

sprejel računovodja Komisije

 

6

(b) naloge poslovodstva v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij, 

povezanih z računovodskimi izkazi, in skladnostjo z načelom dobrega 

finančnega poslovodenja vključujejo zasnovo, izvajanje in vzdrževanje 

uspešnega in učinkovitega sistema notranje kontrole, ki zajema ustrezen 

nadzor in primerne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti in goljufij ter po 

potrebi sodne postopke za izterjavo nepravilno plačanih ali porabljenih 

sredstev.  

, in pripravo okoliščinam primernih 

računovodskih ocen. Direktor odobri zaključni račun Centra, potem ko ga 

računovodja Centra pripravi na podlagi vseh razpoložljivih informacij in 

napiše pojasnilo, priloženo računovodskim izkazom, v katerem med drugim 

izjavlja, da je pridobil razumno zagotovilo, da so informacije v vseh 

pomembnih pogledih resničen in pošten prikaz finančnega položaja 

Centra; 

                                            
5 Člena 39 in 50 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 (UL L 328, 

7.12.2013, str. 42). 

6 Računovodska pravila, ki jih je sprejel računovodja Komisije, so izpeljana iz 
mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor (MRSJS), ki jih je izdala 
Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov, ali, kadar je smiselno, iz 
mednarodnih računovodskih standardov (MRS) / mednarodnih standardov 
računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je izdal Odbor za mednarodne 
računovodske standarde. 
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Revizorjeva odgovornost 

5. Sodišče je odgovorno, da na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu 

in Svetu predloži izjavo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov ter o 

zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij.7

6. Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o 

zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih ter o zakonitosti in pravilnosti z 

njimi povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, ki temelji 

na oceni tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih in 

pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z izkazi, ter zahtevami 

pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. 

Pri oceni tega tveganja revizor upošteva vse notranje kontrole, ki se izvajajo za 

pripravo in pošteno predstavitev računovodskih izkazov, ter nadzorne in 

kontrolne sisteme, s katerimi se zagotavljata zakonitost in pravilnost z njimi 

povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki. 

Med revizijo se tudi ovrednotijo primernost računovodskih usmeritev, 

sprejemljivost računovodskih ocen in celotna predstavitev računovodskih 

izkazov. 

 Sodišče izvede revizijo 

v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in etičnim kodeksom MZRS ter 

mednarodnimi standardi za vrhovne revizijske institucije INTOSAI. Ti standardi 

določajo, da mora Sodišče revizijo načrtovati in opraviti tako, da pridobi 

razumno zagotovilo, da je zaključni račun Centra brez pomembno napačnih 

navedb in da so z njim povezane transakcije zakonite in pravilne. 

7. Sodišče meni, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna 

osnova za njegovo izjavo o zanesljivosti.  

                                            
7 Člen 107 Uredbe (ES) št. 1271/2013. 
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Mnenje o zanesljivosti računovodskih izkazov 

8. Po mnenju Sodišča letni računovodski izkazi Centra v vseh pomembnih 

pogledih pošteno predstavljajo njegov finančni položaj na dan 

31. decembra 2013 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano 

leto v skladu z določbami njegove finančne uredbe in računovodskimi pravili, ki 

jih je sprejel računovodja Komisije. 

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij 

9. Po mnenju Sodišča so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi 

izkazi za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2013, v vseh 

pomembnih pogledih zakonite in pravilne. 

10. Zaradi naslednjih pripomb mnenji Sodišča nista vprašljivi. 

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET 

11. Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz 

prejšnjih let, je v Prilogi I

 

.  

 

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi g. Milan Martin CVIKL, član 

Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 8. julija 2014. 

   Za Računsko sodišče 

 

   Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

   Predsednik 
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PRILOGA I 

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let  

Leto Pripomba Sodišča Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni relevantno) 

2011 Prekomerna raven prenosov za naslov II je v nasprotju s 
proračunskim načelom enoletnosti.  

zaključen 

2011 

Izvršenih je bilo precej proračunskih prenosov, ki so bili 
večinoma zgoščeni ob koncu leta.1 Ti proračunski prenosi 
niso bili dovolj utemeljeni, saj ni bila opravljena nobena 
ocena potreb. To stanje kaže slabosti v načrtovanju 
proračuna in programov in je v nasprotju z načelom 
specifikacije. 

zaključen 
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Leto Pripomba Sodišča Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni relevantno) 

2012 

Center letno dodeljuje nepovratna sredstva mreži 
nacionalnih partnerjev2 (nepovratna sredstva za posamezne 
sporazume znašajo od 23 615 EUR do 43 620 EUR). 
Odhodki za nepovratna sredstva (ki se v glavnem nanašajo 
na stroške dela, ki jih imajo upravičenci) so v letu 2012 
znašali 695 337 EUR3, kar je 4 % vseh odhodkov za 
poslovanje. Predhodna preverjanja nepovratnih sredstev, ki 
jih izvaja Center, zajemajo celovito dokumentacijsko analizo 
zahtevkov za povračilo stroškov, ki jih predložijo 
upravičenci, in pregled potrdil zunanjih revizorjev, ki so jih 
najeli upravičenci, ali potrdil neodvisnih javnih uradnikov. 
Vendar Center stroškov dela, ki jih prijavijo upravičenci, 
običajno ne preveri na podlagi originalnih dokazil. Zadevna 
naknadna preverjanja so bila nazadnje izvedena leta 2009, 
tako da predhodna preverjanja dajejo le omejeno zagotovilo. 

zaključen 

2012 

Stopnja izvrševanja proračuna je bila visoka, in sicer 100-
odstotna za naslova I in III ter 98-odstotna za naslov II. 
Prenosi odobrenih proračunskih sredstev za naslov II so bili 
visoki, in sicer 39 % (673 392 EUR), vendar v glavnem 
zaradi razlogov, na katere Center ne more vplivati, kot so 
zamude pri popravilih, ki so jih grški organi izvajali v 
prostorih Centra. Zato so bili odloženi s tem povezani 
vzdrževanje, popravila in opremljanje prostorov (približno 
124 000 EUR), do zamud pa je prišlo tudi pri javnem 
naročanju opreme za konferenčne sobe Centra (približno 
242 000 EUR). Del teh prenosov pa so povzročile zamude 
pri javnem naročanju opreme IT (približno 172 000 EUR). 

ni relevantno 
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Leto Pripomba Sodišča Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni relevantno) 

2012 

V letih 2010 in 2011 sta se začela postopka za zaposlovanje 
za delovno mesto bodočega direktorja Centra, vendar sta 
bila oba neuspešna.4 Tretji postopek za zaposlovanje, ki še 
poteka, je bil uveden konec leta 2012. Sodišče je ugotovilo, 
da pri prvih dveh postopkih za zaposlovanje člani odbora za 
predizbor niso podpisali izjave o odsotnosti navzkrižja 
interesov in da so bila vprašanja za razgovore in njihovi 
ponderji, pa tudi pragovi, ki bi jih morali kandidati doseči, da 
bi bili vključeni na seznam primernih kandidatov, določeni po 
preverjanju kandidatov. 

zaključen 

1 Skupaj je bilo izvršenih 77 proračunskih prenosov v skupni vrednosti 1,5 milijona EUR, 67 (1,3 milijona EUR) jih je bilo izvršenih 
novembra in decembra 2011. 

2 Večinoma nacionalne agencije in raziskovalni inštituti. 

3 To so končna plačila in obračuni predplačil, povezani s sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev iz prejšnjih let. Za sporazume o dodelitvi 
nepovratnih sredstev iz leta 2012 je bilo leta 2012 izvršeno samo predfinanciranje, zaradi katerega še niso nastali odhodki. 

4 Pri prvem postopku za zaposlovanje Evropska komisija ni imenovala nobenega kandidata z ožjega seznama, ki ga je pripravil upravni 
odbor Centra. Pri drugem postopku za zaposlovanje po mnenju odbora za predizbor noben predlagani kandidat ni izpolnjeval zahtev za 
uvrstitev na ožji seznam, zato upravnemu odboru ni predložil seznama primernih kandidatov. 
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Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Solun) 

PRILOGA II 

Pristojnosti in dejavnosti 
Področja pristojnosti 
Unije, ki izhajajo iz 
Pogodbe 

(člen 166(1) Pogodbe 
o delovanju Evropske 
unije) 

Zbiranje informacij 

Unija izvaja politiko poklicnega usposabljanja, ki podpira in dopolnjuje dejavnost držav 
članic, pri čemer v celoti upošteva njihovo odgovornost za vsebino in organizacijo 
poklicnega usposabljanja. 

Pristojnosti 
CEDEFOP 

(člena 2 in 3 Uredbe 
Sveta (EGS) 
št. 337/75) 

Cilji 

CEDEFOP kot referenčni center Evropske unije za poklicno usposabljanje in 
izobraževanje nosilcem političnih odločitev, raziskovalcem in strokovnjakom zagotavlja 
dokaze o trenutnih trendih, da jim omogoča sprejemanje odločitev in ukrepov na boljših 
temeljih. CEDEFOP pomaga Evropski komisiji pri spodbujanju in razvijanju poklicnega 
usposabljanja in izobraževanja na ravni Unije. 

Naloge 

– Zbirati izbrano dokumentacijo in izdelati analizo podatkov; 

– prispevati k razvoju in usklajevanju raziskav; 

– uporabljati in razširjati relevantne informacije; 

– spodbujati in podpirati usklajen pristop k zadevam, ki se nanašajo na razvoj 
poklicnega usposabljanja; 

– zagotoviti forum za razpravo široki in raznoliki javnosti. 

Vodenje Upravni svet  

Sestava 

Iz vsake države članice: 

(a) en član, ki predstavlja vlado; 

(b) en član, ki predstavlja organizacije delodajalcev; 

(c) en član, ki predstavlja organizacije delojemalcev. 

Trije člani, ki predstavljajo Evropsko komisijo. 

Člane iz (a), (b) in (c) imenuje Svet. Člane, ki predstavljajo Komisijo, imenuje Komisija. 

Sestankov upravnega odbora in predsedstva se udeležujejo tudi koordinatorji iz 
organizacij delodajalcev in delojemalcev na evropski ravni in opazovalci iz držav EGP. 

Naloge 

Sprejetje proračuna, srednjeročnih prednostnih nalog (večletno načrtovanje CEDEFOP) 
in programa dela ter ocena in analiza letnega poročila o dejavnostih in zaključnega 
računa. Sprejetje končnega proračuna in načrta delovnih mest. 

Predsedstvo  

Sestava 

Predsednik in trije podpredsedniki upravnega odbora, po en koordinator na skupino in en 
dodaten predstavnik Komisije. 

Direktor  

Imenuje ga Komisija s seznama kandidatov, ki ga predloži upravni odbor; odgovoren je 
za upravljanje CEDEFOP ter izvajanje sklepov upravnega odbora in predsedstva. 

Notranja revizija 

Služba Evropske komisije za notranjo revizijo (IAS). 

Zunanja revizija 
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Evropsko računsko sodišče. 

Organ za razrešnico 

Evropski parlament na priporočilo Sveta. 

Viri, ki so bili Centru 
na voljo v letu 2013 
(2012) 

Končni proračun 

18,53 milijona EUR (19,22 milijona EUR)  

Prispevek Unije1: 97,4 % (97,6 %) 

Število zaposlenih 31. decembra 2013 

Število mest v načrtu delovnih mest: 100 (101) 

Zasedena delovna mesta: 982 (98) 

Drugi uslužbenci: 

− pogodbeni uslužbenci: 23 (23) 

− napoteni nacionalni strokovnjaki: 4 (3) 

Skupno število uslužbencev: 125 (124) 

− operativne naloge: 91 (90) 

− upravne naloge: 34 (34) 

Proizvodi in 
storitve, 
zagotovljeni v letu 
2013 (2012) 

 

Analiza politik in poročanje o njih 

CEDEFOP spremlja napredek držav pri doseganju kratkoročnih rezultatov iz sporočila iz 
Brugesa. Dokumentacija o državah s povzetkom napredka pri politiki je bila pripravljena 
za vse države članice EU, Norveško in Islandijo ter predložena Evropski komisiji, ki v 
okviru evropskega semestra predlaga priporočila za posamezne države. V okviru priprav 
za poročilo o spremljanju politik poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ga bo 
CEDEFOP pripravil v letu 2014, so ciljne skupine s člani Svetovalnega odbora za 
poklicno usposabljanje razpravljale o uspešnosti politik. Opisi nacionalnih sistemov 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki so jih pripravili partnerji ReferNet, so bili 
objavljeni na spletu za 29 držav. Za marčevsko srečanje generalnih direktorjev za 
poklicno usposabljanje je bila pripravljena sistematična analiza razvoja na področju 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja na Irskem. Za novembrsko srečanje 
generalnih direktorjev za poklicno usposabljanje in konferenco predsedstva o poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju sta bila objavljenaVocational education and training in 
Lithuania – Short description in Spotlight on VET in Lithuania. CEDEFOP je objavil tudi 
On the way to 2020: data for vocational education and training.  

Skupna evropska orodja, kvalifikacije in učni rezultati 

V okviru podpore izvajanja orodij EU je CEDEFOP delovnim skupinam na ravni EU 
zagotavljal svetovanje in strokovno znanje o politikah. Študija o kvalifikacijah na stopnji 5 
evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK) in Analysis and overview of NQF level descriptors 
in European countries, ki ju je pripravil CEDEFOP, sta neposredno prispevala k izvajanju 
evropskega in nacionalnih ogrodij kvalifikacij. CEDEFOP je objavil študijo The role of 
qualifications in governing professions and occupations. Objavljeno je bilo informativno 
sporočilo o priložnostih in izzivih evropskega sistema kreditnih točk v poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju. Spletno stran Europass je obiskalo 20,85 milijona 
uporabnikov (14,8 milijona), na njej pa je bilo izpolnjenih 10,16 milijona (8,3 milijona) 
življenjepisov. Na delovni večerji z Evropskim parlamentom so potekale razprave o 
dosežkih in izzivih v zvezi z evropskimi orodji. CEDEFOP je objavil študijo Renewing 
VET provision: Understanding feedback mechanisms between initial VET and the labour 
market. Za konferenco o poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki jo je pripravilo 
litovsko predsedstvo, je bil pripravljen osnutek informativnega sporočila Keeping young 
people in (vocational) education: what works?.  

Izobraževanje odraslih in prehodi 

Na konferenci o poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki jo je pripravilo litovsko 
predsedstvo, se je razpravljalo o študiji Return to Work - work-based learning and the 
reintegration of unemployed adults into the labour market, ki jo je pripravil CEDEFOP. 
Center je objavil študiji Benefits of vocational education and training in Europe for 
people, organisations and countries in Labour market outcomes of vocational education 
in Europe. Končana je bila študija Validation of non-formal and informal learning in 
European enterprises, na skupnem seminarju Centra in GD EAC, s katerim se je začelo 
spremljanje upoštevanja priporočila Sveta o potrjevanju iz leta 2012, pa je bilo razdeljeno 
tudi skupno poročilo. CEDEFOP je v podporo Evropske koalicije za vajeništva organiziral 
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konferenco na visoki ravni z naslovom Renewing vocational education and training to 
tackle skill mismatch – work-based learning and apprenticeship for all?.  

Analiza znanj in spretnosti 

CEDEFOP je podpiral razvoj evropske panorame znanj in spretnosti, za katero bo od 
leta 2014 v celoti odgovoren. Objavil je napovedi o ponudbi znanj in spretnosti v Evropski 
uniji in povpraševanju po njih za leto 2013. Ključne ugotovitve so povzete v dokumentu 
Roads to recovery: three skill and labour market scenarios for 2025. CEDEFOP je objavil 
raziskovalno študijo Quantifying skill needs in Europe – Occupational skills profiles: 
methodology and application. Objavljena sta bila raziskovalna študija Skills for a low 
carbon Europe in informativno sporočilo o njej. Podatki in analize o nesorazmerjih med 
ponudbo znanj in spretnosti ter povpraševanjem po njih, ki jih je objavil CEDEFOP, so 
prispevali k prizadevanjem sveta svetovne agende za zaposlovanje v okviru Svetovnega 
gospodarskega foruma, predstavljeni pa so bili na vrhu svetovne agende leta 2013 v Abu 
Dhabiju.  

Organizacijski učinek 

V (zunanji) oceni za obdobje 2007–2012 je bilo preučeno, ali je bilo delo Centra, skladno 
s politikami EU. Pregledani so bili tudi njegova učinkovitost, učinek in sinergije s štirimi 
drugimi agencijami EU. V oceni je bilo poudarjeno: da je bil CEDEFOP nadvse uspešen 
pri izvajanju ciljev iz njegove ustanovitvene uredbe ter da je priznan kot vodilno svetovno 
središče za strokovno znanje o ogrodjih kvalifikacij in spretnosti; da delo Centra ni 
podvajalo dejavnosti katerega koli drugega akterja na evropski, nacionalni ali 
mednarodni ravni; da sta se priljubljenost njegovih izložkov in prenos podatkov z 
njegovih spletnih strani bistveno povečala; da so bile njegove prireditve 
visokokakovostne in njihovi udeleženci izredno zadovoljni ter da so bile njegove 
dejavnosti stroškovno učinkovite. CEDEFOP za upravljanje in ocenjevanje svojega 
učinka, učinkovitosti in uspešnosti uporablja sistem za merjenje uspešnosti. Ugotovitve 
Centra so bile citirane v 173 (169) dokumentih na ravni EU o politikah. Uprava Centra je 
tudi v tem letu uspešno in učinkovito podpirala njegove dejavnosti. V anketi iz leta 2013, 
opravljeni med osebjem, je bilo potrjeno zadovoljstvo zaposlenih z upravnimi in 
podpornimi storitvami. 

Za več informacij glej www.cedefop.europa.eu (letno poročilo in letno poročilo o 
dejavnostih za leto 2013). 

1 Opomba: Vključeni so namenski prejemki iz sporazumov o prenosu pooblastil, sklenjenih z GD za zaposlovanje, v višini 
0,6 milijona EUR v letu 2013 (1,32 milijona EUR v letu 2012). 

2 To vključuje dejansko zasedena delovna mesta (96) in ponujene zaposlitve (2) za prosta delovna mesta (v skladu s pristopom 
večletnega načrta kadrovske politike). 

Vir: Priloga, ki jo je posredoval Center. 
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Cedefop se je seznanil s poročilom Sodišča. 

 


	Uvod
	Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti
	Izjava o zanesljivosti
	Odgovornost poslovodstva
	Revizorjeva odgovornost
	Mnenje o zanesljivosti računovodskih izkazov
	Mnenje o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij

	Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

		2014-10-20T16:43:15+0200
	Vitor Manuel Silva Caldeira
	Proof of creation




