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1. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali EU-

OSHA) s sedežem v Bilbau je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 2062/94

UVOD 

1. Naloge 

Agencije so zbiranje in razširjanje informacij o prednostnih nalogah držav članic in Unije na 

področju varnosti in zdravja pri delu, podpiranje organizacij držav članic in Unije, ki 

sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politike na tem področju, ter zagotavljanje informacij o 

preventivnih ukrepih.2 

2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 

preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. 

Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev in analizo poslovodskih 

predstavitev.  

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI 

3. Sodišče je v skladu z določbami člena 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) 

revidiralo: 

IZJAVA O ZANESLJIVOSTI 

(a) zaključni račun Agencije, 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 2014, ter 

                                                      

1 UL L 216, 20.8.1994, str. 1. Ta uredba je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) 
št. 1112/2005 (UL L 184, 15.7.2005, str. 5). 

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

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 Agencije ter 

za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij:5

(a) naloge poslovodstva v zvezi z zaključnim računom Agencije 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 Agencije, potem ko ga računovodja Agencije 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 Agencije; 

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

                                                      

5 Člena 39 in 50 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 (UL L 328, 7.12.2013, str. 42). 

 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 

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. 

7 Člen 107 Uredbe (EU) št. 1271/2013. 
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zaključni račun Agencije brez pomembno napačnih navedb in da so z njim povezane transakcije 

zakonite in pravilne. 

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 je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti 

upoštevalo revizijo računovodskih izkazov Agencije, ki jo je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je 

določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU8

7. Sodišče meni, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna osnova za njegovo izjavo o 

zanesljivosti.  

. 

Mnenje o zanesljivosti računovodskih izkazov 

8. Po mnenju Sodišča letni računovodski izkazi Agencije v vseh pomembnih pogledih pošteno 

predstavljajo njen finančni položaj na dan 31. decembra 2014 ter njen poslovni izid in denarne 

tokove za tedaj končano leto v skladu z določbami njene 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 2014, v vseh pomembnih pogledih zakonite in pravilne.  

10. Zaradi naslednjih pripomb mnenji Sodišča nista vprašljivi. 

                                                      

8 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, 
str. 1). 
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11. Skupna stopnja odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, 

je enako kot leta 2013 znašala 99 %. Vendar pa je bila stopnja v leto 2015 prenesenih 

odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, za naslov II (upravni 

odhodki) visoka in je znašala 443 412 EUR ali 34 % (2013: 601 426 EUR ali 30 %). 

PRIPOMBI O UPRAVLJANJU PRORAČUNA 

12. To se je večinoma nanašalo na načrtovani nakup blaga in storitev ob koncu leta, ki je bil 

povezan z opremljanjem novih prostorov Agencije, obnovitve letnih pogodb za informacijsko 

tehnologijo in stroške revizijskih storitev. 

13. Leta 2005 so začeli veljati novi kadrovski predpisi EU, vključno z določbami, da bodoči 

prejemki uradnikov, ki so bili zaposleni pred 1. majem 2004, ne smejo biti nižji, kot so bili po 

prejšnjih kadrovskih predpisih EU. Sodišče je med revizijo ugotovilo, da to ni bilo upoštevano 

in da je pri enem od 26 takrat zaposlenih uradnikov med letoma 2005 in 2014 zaradi tega 

prišlo do plačila, ki je bilo za 5 300 EUR prenizko. Agencija bo v primernem času zagotovila 

dopolnilno izplačilo plače. 

DRUGE PRIPOMBE 

14. Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je 

v 

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET 

Prilogi I

 

.  

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Milan Martin CVIKL, član Evropskega računskega 

sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 8. septembra 2015. 

 Za Računsko sodišče 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Predsednik 
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Priloga I 

Leto 

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let 

Pripomba Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2013 

Skupna stopnja odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, je znašala 
99 %, v letu 2012 pa 95 %. Po drugi strani pa je bila stopnja prenosa odobrenih proračunskih 
sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v leto 2014 visoka in je znašala 601 426 EUR (30 %) 
za naslov II (upravni odhodki) in 3 693 549 EUR (46 %) za naslov III (operativni odhodki). 

ni relevantno 

2013 

V naslovu II je bilo to posledica načrtovanega nakupa blaga in storitev konec leta, povezanega s 
selitvijo Agencije v nove prostore, ter obnovitve letnih pogodb za informacijsko tehnologijo. Visoka 
stopnja načrtovanih prenosov v naslovu III je zlasti posledica večletne narave velikih projektov, ki 
so se začeli leta 2013, na primer evropske raziskave o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER). 

ni relevantno 

 



 1 

 

ADB057233SL04-15PP-CH069-15APCFIN-RAS-EU-OSHA_2014-TR.docx 8.9.2015 

Priloga II 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 

(Bilbao) 

Področja 
pristojnosti 
Unije, ki izhajajo 
iz Pogodbe 

Pristojnosti in dejavnosti 

(člena 151 in 153 
Pogodbe o 
delovanju 
Evropske unije) 

Člen 151: 
Unija in države članice si […] prizadevajo za naslednje cilje: spodbujanje 
zaposlovanja, izboljšanje življenjskih razmer in delovnih pogojev, tako da se ob 
ohranjanju izboljšav omogoči njihova uskladitev, ustrezno socialno zaščito, 
dialog med socialnimi partnerji, razvoj človeških virov za trajno visoko 
zaposlenost in boj proti izključenosti. 
Člen 153: 
Z namenom doseči cilje iz člena 151 Unija podpira in dopolnjuje dejavnosti 
držav članic na naslednjih področjih: 
(a) izboljšanje zlasti delovnega okolja za varovanje zdravja in varnosti delavcev;  
(b) delovni pogoji; 

[...] 
(e) obveščanje delavcev in posvetovanje z njimi;  

[...] 
(h) vključevanje oseb, ki so izključene s trga dela, brez poseganja v člen 166;  
(i) enakost moških in žensk glede priložnosti na trgu dela in obravnave pri 

delu;  
(j) boj proti socialni izključenosti; 

[...]. 

Pristojnosti 
Agencije 
(Uredba Sveta 
(ES) št. 2062/94) 

Cilji 
Cilj Agencije je organom Unije, državam članicam, socialnim partnerjem in 
tistim, ki jih to področje zadeva, zagotoviti uporabne tehnične, znanstvene in 
ekonomske informacije s področja varnosti in zdravja pri delu, da se izboljša 
delovno okolje v zvezi z varovanjem zdravja in varnosti delavcev, kot je 
določeno v Pogodbi, nadaljnjih strategijah in akcijskih programih za zdravje in 
varnost pri delu (člen 2). 
Naloge 
− Zbiranje, analiziranje in razširjanje informacij o prednostnih nalogah držav 

članic in Unije ter o raziskavah; 
− spodbujanje sodelovanja in izmenjave informacij, vključno z informacijami o 

programih usposabljanja; 
− zagotavljanje informacij organom Unije in državam članicam, ki jih 

potrebujejo za oblikovanje in izvajanje politik, zlasti v zvezi z vplivom na 
mala in srednje velika podjetja; 

− zagotavljanje informacij o preventivnih dejavnostih; 
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− prispevanje k pripravi strategij in akcijskih programov Unije; 
− vzpostavitev mreže nacionalnih informacijskih točk. 

Vodenje Upravni odbor  
– Po en predstavnik vlade iz vsake države članice, 
– po en predstavnik organizacij delodajalcev iz vsake države članice, 
– po en predstavnik organizacij delojemalcev iz vsake države članice, 
– Trije predstavniki Komisije. 
– Člani in nadomestni člani iz prvih treh kategorij se imenujejo izmed članov 

Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu in njihovih namestnikov. 
Biro upravnega odbora 
– Predsednik in trije podpredsedniki upravnega odbora, 
– po en koordinator iz vsake od treh interesnih skupin, 
– po en dodatni predstavnik vsake skupine ter Komisije. 
Direktor  
Imenuje ga upravni odbor s seznama kandidatov v ožjem izboru, ki ga predloži 
Komisija. 
Odbori 
Obvezno posvetovanje z Evropsko komisijo in Svetovalnim odborom za varnost 
in zdravje pri delu o programu dela in proračunu. 
Zunanja revizija 
Evropsko računsko sodišče. 
Organ za razrešnico 
Evropski parlament na priporočilo Sveta. 

Viri, ki so bili 
Agenciji na voljo 
v letu 2014 
(2013) 

Proračun  
17,3 milijona EUR (17,5 milijona EUR), od tega: 
– subvencija Unije, GD za zaposlovanje: 84,1 % (86,3 %) 
– druge subvencije Unije, GD za zaposlovanje: 11,6 % (9,4 %) 
– druge subvencije Unije, GD za širitev: 2,6 % (3,2 %) 
– druge subvencije Unije, GD za mednarodno sodelovanje in razvoj: 1,1 % (-.-

 %) 
– drugo: 0,6 % (1,0 %) 
Število zaposlenih 31. decembra 2014 
43 (44) mest, predvidenih v načrtu delovnih mest, od tega 40 (42) zasedenih.  
Drugi uslužbenci: 
– napoteni nacionalni strokovnjaki: 0 (0) 
– pogodbeni uslužbenci: 24 (25 – eden od njih je bil financiran iz namenskih 

sredstev) 
– lokalni uslužbenci: 1 (1) 
Skupno število zaposlenih: 65 (67) 
Ti opravljajo: 
– operativne dejavnosti: 46 (48); 
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– upravne naloge 10 (10) 
– mešane naloge: 9 (9). 

Proizvodi in 
storitve, 
zagotovljeni v 
letu 2014 
(Zbiranje in 
analiziranje 
informacij) 

Prednostno področje 1: pričakovanje spremembe 

Povzetek poročila s prognostične delavnice z odborom za socialni dialog v 
sektorju elektrike (marca v Bruslju) je bil objavljen in javno predstavljen 
julija 2014.  

Dejavnost 1.1: prognoza novih in nastajajočih tveganj na področju varnosti in 
zdravja pri delu, povezanih z novimi tehnologijami na zelenih delovnih mestih  

Še vedno poteka razprava z enoto B.1 pri GD za zaposlovanje o organizaciji 
druge delavnice za prometni sektor (v letu 2015). 

Študija za določitev obsega tem prognoz (javno predstavljena v septembru) bo 
služila kot osnova za opredelitev drugega obsežnega prognostičnega projekta, ki 
se bo začel v letu 2015. Oktobra je bilo objavljeno poročilo o nastajajočih 
tveganjih v sektorju zdravstvene oskrbe. 

Dejavnost 1.2: obsežna prognoza 

Projekt o dejavnikih za uspešen prenos prognostičnih ugotovitev v oblikovanje 
politik je iz leta 2015 prestavljen v leto 2016. 
Prednostno področje 2: dejstva in številke 

Delo na terenu v okviru raziskave ESENER-2 v vseh 36 državah in dokončanje 
končnega nabora podatkov. Tehnična poročila – metodologija in delo na terenu, 
končno kodiranje, ponderiranje, urejanje in prečiščevanje podatkov; v začetku 
leta 2015 sledi preverjanje kakovosti. 

Dejavnost 2.1: evropska raziskava podjetij o novih in nastajajočih tveganjih 
(ESENER) 

Prvemu poročilu o izsledkih, ki bo objavljeno februarja 2015, bo v drugem 
četrtletju leta 2015 sledilo pregledno poročilo in zbirno poročilo (prevedeno). 
Dejavnost 2.2: pregled področja varnosti in zdravja pri delu: starejši uslužbenci 
Končno predplačilo je bilo v skladu s sporazumom o prenosu pooblastil prejeto 
od Evropske komisije meseca maja. 
Drugo vmesno plačilo je bilo izvršeno ob predložitvi ocene področij varnosti in 
zdravja pri delu ter starajoče se delovne sile, pregleda glede na starost in spol, 
podmodula interaktivnega spletnega orodja za oceno tveganja (OiRA) za 
razvijalce (končno plačilo) ter ocene razpoložljivih instrumentov (končno 
plačilo), poročila za posamezne države, študij primera o programih 
rehabilitacije, študij primera z delovnega mesta ter osnutka načrta analize.  
V juliju so potekale delavnice, namenjene razpravi s posredniki v izbranih 
državah članicah (Finska, Danska, Nizozemska, Belgija, Francija, Avstrija, 
Nemčija, Poljska, Grčija in Združeno kraljestvo) za pridobivanje njihovih mnenj 
in izkušenj, vključena je bila tudi informacijska točka. 
Informacijskim točkam so bili v vednost in zaradi možnosti za končne pripombe 
poslani osnutki končnih poročil o državah.  
Na različnih prireditvah so bili predstavljeni predhodni rezultati projekta. 
Enota za načrtovanje je začela povezovati projekt s kampanjo za zdravo delovno 
okolje 2016-17, vključno s spletno vizualizacijo podatkov.  
Dejavnost 2.3: pregled področja varnosti in zdravja pri delu: mikro- in mala 
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podjetja 
Organizacija začetnega sestanka za projekt in podpis posebne pogodbe za 
delovni sklop 1. 
Delovni sklop vsebuje poglobljen pregled razpoložljivih podatkov, ki se nanašajo 
na varnost in zdravje pri delu v mikro- in malih podjetjih v EU. Dejavnost 2.4: 
pregled področja varnosti in zdravja pri delu: bolezni, povezane z delom 
Januarja je bila organizirana delavnica o tveganjih na delovnem mestu, 
povezanih z reproduktivnostjo, povzetek njenega seminarja pa je bil maja 
objavljen na spletu. Februarja so bili prvi rezultati obravnavani z informacijskimi 
točkami, marca pa s svetovalno skupino za preventivo in raziskave.  
Poročilo o tveganjih na delovnem mestu, povezanih z reproduktivnostjo, je v 
postopku revizije, da bi vanj vključili nedavne novosti v politiki in rezultate 
delavnice. 
V letu 2014 je potekala promocija poročila o rakavih obolenjih, povezanih z 
delovnim mestom, ter njegovega povzetka. 
Oktobra je bila organizirana delavnica o bremenu bolezni, njen povzetek pa je 
dostopen na spletišču Agencije. 

Junija 2014 je bil organiziran strokovni sestanek (na spletu je objavljen povzetek 
seminarja) s strokovnjaki za modeliranje stroškov slabega zagotavljanja varnosti 
in zdravja pri delu, ki je dal zelo uporabne podatke za nadaljnji razvoj projekta, 
kar je privedlo do spremembe časovnega načrta: razpis za naročilo obširnejšega 
preglednega poročila o varnosti in zdravju pri delu bo objavljen v začetku 
leta 2015, študija izvedljivosti, načrtovana za konec leta 2014, pa je bila 
razveljavljena.  

Dejavnost 2.5: pregled varnosti in zdravja pri delu: stroški in koristi 
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu 

V septembru je bilo javno predstavljeno poročilo z naslovom The business case 
for safety and health: Cost–benefit analyses of interventions in small and 
medium-sized enterprises. 
Informacijske točke držav Beneluksa so v tesnem sodelovanju z nizozemskim 
ministrstvom za socialne zadeve in zaposlovanje, EU-OSHA in organizacijo TNO 
organizirale konferenco z naslovom Vlaganje v varnost in zdravje pri delu – 
zakaj so koristi pomembnejše od stroškov (objavljen je bil povzetek seminarja).  
Prednostno področje 3: instrumenti za upravljanje varnosti in zdravja pri delu 

V letu 2014 je bilo objavljenih 42 orodij OiRA (dodatna bodo predvidoma 
objavljena pred koncem leta), kar presega zastavljeni cilj 35 objav. Podpis petih 
sporazumov in organizacija 15 prireditev. 

Dejavnost 3.1: interaktivno spletno orodje za oceno tveganja (OiRA) 

Sklenitev osmih naročil male vrednosti za sprejetje in prevod obstoječih orodij 
OiRA v druge jezike / nacionalne okvire (sklenitev šestih dodatnih pogodb pred 
koncem leta), kar bo spodbujalo razvoj orodij OiRA na nacionalni ravni. 
Podrobnejše informacije o napredku so na spletišču OiRA 
http://www.oiraproject.eu/Resources 

Marca in oktobra so na sestankih svetovalne skupine za preventivo in raziskave 
(PRAG) potekale prve razprave o študiji izvedljivosti za preverjanje praktičnih 

Dejavnost 3.2: orodje za izvajanje rešitev glede varnosti in zdravja pri delu 
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spletnih orodij za področje varnosti in zdravja pri delu.  
V Parizu je na seminarju o tej temi oktobra potekalo srečanje glavnih 
deležnikov. Poleg tega Agencija pripravlja vsebino za nov razdelek „e-tools” 
(elektronska orodja), ki bi bil del novega skupnega spletišča EU-OSHA. 
Prednostno področje 4: ozaveščanje 

Zaključila se je kampanja za zdravo delovno okolje 2012–2013 Partnerstvo za 
preprečevanje tveganj, ki je dosegla rekord pri številu pobud za ozaveščanje na 
evropski in nacionalni ravni ter uradnih partnerjev pri kampanji in v medijih.  

Dejavnost 4.1: kampanja za zdravo delovno okolje 2012–2013 z naslovom 
Partnerstvo za preprečevanje tveganj 

Ob koncu leta 2013 je IES (inštitut za študije o zaposlovanju) dobil naročilo za 
izvedbo naknadne ocene kampanje za zdravo delovno okolje 2012–2013 
Sodelovanje za preprečevanje tveganja. Končno poročilo, ki je bilo objavljeno 
oktobra 2014, vključuje tako kvantitativne kot kvalitativne podatke, ki izvirajo iz 
teoretičnih raziskav, spletnih anket, ciljnih skupin ter intervjujev z 
informacijskimi točkami, partnerji pri kampanji in drugimi pomembnimi 
deležniki.  
Ob koncu avgusta 2014 je bila podpisana pogodba za poročilo o pregledu 
uspešnih pobud za primerjalne analize z naslovom Review of successful OSH 
benchmarking initiatives, delo pa se je začelo z anketo o pobudah za 
primerjalne analize med partnerji pri kampanji.  

Kampanjo za zdravo delovno okolje 2014–2015 Obvladajmo stres za zdrava 
delovna mesta so 7. aprila začeli komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in 
vključevanje László Andor, namestnik grškega ministra za delo, socialno varnost 
in blaginjo Vasilis Kegkeroglou in direktorica Agencije Christa Sedlatschek. 
Istega dne je začelo delovati spletišče kampanje z instrumenti in viri, ki so 
dostopni v 25 jezikih.  

Dejavnost 4.2: kampanja za zdravo delovno okolje 2014–2015 z naslovom 
Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta 

Uspešno je bil izveden program za pomoč evropski kampanji (ECAP), ki 
zagotavlja finančno in logistično podporo omrežju nacionalnih informacijskih 
točk Agencije za izvajanje dejavnosti kampanje na nacionalni ravni. 
Informacijske točke so med letom naročile skupno 22 sestankov nacionalnih 
partnerstev, 61 seminarjev deležnikov, 15 tiskovnih konferenc, 18 obvestil za 
javnost, 5 okroglih miz z novinarji, 4 radijske raziskave mnenj s klici poslušalcev 
in 6 strokovnih člankov. V okviru gradiv za kampanjo je bilo razdeljenih 88 720 
izdelkov z oznakami kampanje, 476 125 objav v 25 jezikih ter postavljenih 62 
stojnic za kampanjo in 15 razstavnih prostorov. Eden od vrhuncev kampanje je 
bila izdaja DVD-ja Napo v... Ko te strese stres. 
Med drugimi izdelki in objavami, povezanimi s kampanjo, je bil junija na spletu 
objavljen pregled literature Calculating the cost of work-related stress and 
psychosocial risks, v katerem je obravnavano finančno breme o psihosocialnih 
tveganjih na ravni družbe, organizacije in posameznika. Drugi ključni izdelek, ki 
je bil razvit za kampanjo, je bil elektronski vodnik o obvladovanju stresa in 
psihosocialnih tveganj z naslovom Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta! 
Elektronski vodnik je dostopen v 30 nacionalnih različicah in je namenjen 
spodbujanju poslovodstev v MSP k obvladovanju psihosocialnih tveganj na 
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osnovi razpoložljivih nacionalnih sredstev. Poleg tega je bilo objavljeno skupno 
poročilo EU-OSHA-Eurofound o psihosocialnih tveganjih, ki je bilo javno 
predstavljeno na strokovnem seminarju 16. in 17. oktobra 2014. 
S ponudbo za uradno partnerstvo v kampanji za zdravo delovno okolje 2014–
2015 je Agenciji uspelo pridobiti več kot 100 uradnih partnerjev, vključno z 
organizacijami delojemalcev in delodajalcev, mednarodnimi podjetji in 
organizacijami, ki zastopajo širok nabor poklicev, povezanih z varnostjo in 
zdravjem pri delu – to je bilo največje število partnerjev, ki so kdaj koli podprli 
enotno kampanjo za zdravo delovno okolje. Poleg tega je v Kampanjo za zdravo 
delovno okolje 2014–2015 vključenih 29 medijskih partnerjev iz 14 držav.  
15. aprila se je začel natečaj za evropska priznanja za dobro prakso (GPA). 
Pripravljen je bil promocijski sklop o priznanjih za dobro prakso, namenjen 
podpori informacijskih točk in organizacij, ki si prizadevajo za izmenjavo dobrih 
praks na nacionalni in evropski ravni.  
Kampanja je bila predstavljena tudi na konferenci EU z naslovom Varnost in 
zdravje pri delu – politika v prihodnosti, ki je potekala 16. in 17. junija 2014 v 
Atenah kot del programa grškega predsedovanja EU. 
V letu 2014 je kampanjo prvič podprla integrirana kampanja družbenih medijev, 
ki je z izdelki za kampanjo, kot so informativna grafika in video posnetki, ki so 
bili razviti posebej za družbene medije, nagovorila različna občinstva.  

Sklenjen je bil dogovor o obsegu in ciljih kampanje. Cilji so: 
Dejavnost 4.3: Kampanja za zdravo delovno okolje 2016–2017 

• spodbujanje vzdržnostnega dela in zdravega staranja od samega 
začetka ter poudarjanje pomena preventive skozi celotno delovno 
življenje;  

• pomoč delodajalcem in delojemalcem (vključno z mikropodjetji) z 
zagotavljanjem informacij in instrumentov za upravljanje varnosti in 
zdravja pri delu za starajočo se delovno silo; 

• omogočanje izmenjave informacij o dobrih praksah na tem področju. 
Strategija kampanje je bila dokončana ob koncu leta. 
Septembra se je začel postopek javnega naročanja za razvoj elektronskega 
vodnika, delo pa se bo predvidoma pričelo v začetku leta 2015. 

Ponudbi sklopa za ozaveščanje v letu 2014 se je odzvalo 23 informacijskih točk. 
Dejavnosti sklopa za ozaveščanje so vključevale: predvajanje 14 filmov s 
področja varnosti in zdravja pri delu, ki jim je sledila razprava, 13 fotografskih 
razstav z istega področja in promocijo orodja za učitelje z animiranim likom 
Napom v dveh državah. Poleg tega je bilo izdelanih 12 kostumov v podobi lika 
Napo, ki so bili razdeljeni v okviru sklopa za ozaveščanje.  

Dejavnost 4.4: ukrepi za ozaveščanje 

Konzorcij Napo je začel s pripravami na snemanje novega filma o tveganjih na 
področju varnosti in zdravja pri delu, povezanih z elektriko. Zunanjemu 
pogodbeniku je bila naročena zunanja ocena projekta „Napo za dejavnosti 
učiteljev”, za katero je bilo vmesno poročilo prejeto novembra. Aprila je bilo 
delovnim inšpektoratom v več kot 20 državah članicah razdeljenih več kot 
20 000 izvodov DVD-ja Napo v….Nič smešnega v podporo kampanji Odbora 
višjih inšpektorjev za delo (SLIC) za preprečevanje zdrsov in padcev. 
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Posodobljena različica zgibanke o Napu je bila pripravljena, prevedena in 
razdeljena zainteresiranim informacijskih točkam (portfelj). 
Aprila je bil objavljen razpis za filmsko nagrado za zdravo delovno okolje za 
leto 2014 v sodelovanju s festivalom dokumentarnega filma v Leipzigu; rok za 
oddajo prijav je bil 10. julij. Nominiranih je bilo osem filmov iz držav, kot so 
Francija, Nemčija, Španija in Poljska. Na podelitvi priznanj 1. novembra je bil za 
zmagovalca izbran film z naslovom „Harvest”. Končano je bilo podnaslavljanje 
zmagovalnega filma iz leta 2013 z naslovom „C(us)todians” v 13 jezikih EU, 
portfelj pa je bil konec julija posredovan informacijskim točkam.  
Ob dnevu Evrope 9. maja je bil na ulici v Bilbau postavljen šotor, kjer so Europe 
Direct Bizkaia (Evropska komisija), Evropska unija in EU-OSHA skupaj predstavili 
svoje prispevke državljanom. Agencija je s svojo stojnico uspešno sodelovala na 
predstavitvenem sejmu (v sklopu svetovnega kongresa o varnosti in zdravju pri 
delu v Frankfurtu) od 25. do 28. avgusta, med najbolj opazne dejavnosti na 
stojnici pa sodijo uradni začetek projekta OSHwiki, kampanja Obvladajmo stres 
za zdrava delovna mesta in OiRA.  
Prednostno področje 5: mrežno povezovanje znanja 

Člani združenja PEROSH so bili povabljeni na prvo srečanje znanstvenega 
odbora OSHwiki, da bi pomagali opredeliti, kako bo OSHwiki služil potrebam 
raziskovalne skupnosti, in razpravljali, kako bo projekt Agenciji zagotovil 
napotke pri strateških vprašanjih ter pridobil potencialne pisce in bralce 
(srečanje je bilo organizirano junija). 

Dejavnost 5.1: OSHwiki  

Dokončan je bil komunikacijski načrt za OSHwiki, maja pa je bilo opravljeno 
poskusno izvajanje. V glasilu OSHmail ter omrežjih Twitter in Linkedin so bile 
objavljene novice, obstoječim akreditiranim piscem, informacijskim točkam, 
svetovalnim skupinam in upravnemu odboru pa je bila poslana elektronska 
pošta, prirejena za posamezne prejemnike. 
Projekt OSHwiki je uradno začel z dejavnostmi avgusta na 20. svetovnem 
kongresu o varnosti in zdravju pri delu 2014 v Frankfurtu, vanj pa je trenutno 
vključenih več kot 100 akreditiranih piscev. 

Zakonodajna sekcija: delo je bilo osredotočeno na pripravo zakonodajne 
spletne strani za prehod na novo skupno spletišče EU-OSHA (preverjanje in 
posodabljanje).  

Dejavnost 5.2: drugi ukrepi za mrežno povezovanje znanja 

Posodobljene so bile informacije o nacionalnih strategijah v člankih OSHwiki 
(posodabljanje bo redno potekalo na podlagi podatkov informacijskih točk).  
Raziskovalne prioritete: pripravljeni so bili dokumenti o stališčih in ožji seznam 
prioritet, ki temelji na poročilu iz leta 2013, ki naj bi vplival na delovni program 
Obzorje 2020 in vsebino razpisov. Novembra bo v Bruslju organiziran seminar, 
namenjen obravnavi dokumentov o stališčih in ožjega seznama. Na seminarju 
bodo sodelovali direktorji in raziskovalni direktorji večjih raziskovalnih inštitutov 
in organov financiranja na področju varnosti in zdravja pri delu ter predstavniki 
Komisije EU.  
Prednostno področje 6: mrežno povezovanje in korporativna komunikacija 
Dejavnost 6.1: strateško mrežno povezovanje  
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Nadaljnji razvoj strateških omrežij Agencije, zlasti tristranskih omrežjih za 
upravljanje (upravni odbor in biro), svetovalnih skupin in evropskih omrežij.  

Nadaljevanje sodelovanja z mednarodnimi partnerji omrežja Agencije in z 
omrežjem informacijskih točk, vključno s promocijo mrežnega povezovanja na 
ravni držav članic.  

Dejavnost 6.2: operativno mrežno povezovanje 

Cilj dejavnosti ostaja zagotavljanje sodelovanja s socialnimi partnerji na 
nacionalni ravni v državah članicah. Na mednarodni ravni si Agencija v skladu s 
prioritetami, določenimi v sporočilu Evropske komisije o strateškem okviru o 
varnosti in zdravju pri delu za obdobje 2014–2020, prizadeva razviti boljšo 
usklajenost in povezanost z akterji v državah nečlanicah ter mednarodnih in 
regionalnih organizacijah. 
Komunikacijska partnerstva so se prav tako še naprej razvijala.  

V povezavi z spletno strategijo Agencije za leto 2014 je bila konec septembra v 
okviru pripravljalnih ukrepov za novo korporativno spletišče EU-OSHA 
vzpostavljena prva različica spletišča za interno uporabo. Novo spletišče bo 
vzpostavljeno v prvi polovici leta 2015. 

Dejavnost 6.3: korporativna komunikacija 

Med drugimi spletnimi novostmi od začetka leta 2014 je tudi vzpostavitev 
spletišča za kampanjo za zdravo delovno okolje 2014–15 dne 7. aprila in 
prenova spletne strani OiRA. Predstavljenih je bilo več novih ali prenovljenih 
spletnih razdelkov.  
Agencija je bila v skladu s svojo korporativno promocijsko strategijo od začetka 
kampanje za zdravo delovno okolje 2014–15 zelo aktivna tudi v družbenih 
medijih. Uporabniški račun na strani YouTube ima več kot 1 000 naročnikov 
(junija 2013: 288), število ogledov pa je naraslo na 312 842 (junija 2013: 
35 000). Priljubljenost Agencije na strani Facebook stalno narašča. Konec 
oktobra je imela 16 500 obiskovalcev (junija 2013: 1 654). Tudi profil Agencije 
na strani Twitter je vedno bolj priljubljen in ima 10 840 sledilcev (junija 2013: 
7 179). Agencija ima trenutno na strani LinkedIn 4 797 sledilcev, junija 2013 pa 
jih je imela 2 766. Od januarja je bilo na blogu Agencije objavljenih 11 
prispevkov. Tudi število naročnikov na glasilo OSHmail stalno narašča in 
trenutno presega 67 000 naročnikov. 
V skladu s korporativno strategijo Agencije o publikacijah so bili novi prostori 
EU-OSHA označeni z blagovno znamko Agencije, pripravljena sta bila letno 
poročilo za leto 2013 in njegov povzetek, poročilo pa je bilo razposlano. Poleg 
tega je bil v podporo objavi letnega poročila in povzetka pripravljen sklop petih 
informativnih grafik in preveden v vse uradne jezike EU. Dokončana in 
prevedena je bila nova korporativna brošura EU-OSHA. Objavljen je bil 
korporativni video posnetek, ki predstavlja večletni strateški program (v 25 
jezikih), ter video posnetek, ki je spremljal objavo elektronskega vodnika o 
stresu. 
Pripravljenih in objavljenih je bilo več poročil, povzetkov in pregledov literature 
v okviru letnega upravnega načrta za leto 2014, med drugim: Research guides 
design of the 2014 ESENER survey, OSH in the Hairdressing sector, Priorities for 
OSH Research in Europe 2013–2020, Estimating the costs of accidents and ill-
health at work, E-fact and Checklist OSH in the wind energy sector, Calculating 



 9 

 

ADB057233SL04-15PP-CH069-15APCFIN-RAS-EU-OSHA_2014-TR.docx 8.9.2015 

costs related to stress and psychosocial risks at work, Scoping study for a 
foresight on new and emerging risks and challenges in Psychosocial risks in 
Europe: Prevalence and strategies for prevention (skupaj z Eurofound). 
Poleg tega je bil pripravljeno in razdeljeno promocijsko gradivo za kampanjo za 
zdravo delovno okolje 2014–15 (vodnik, zgibanke, letaki, reklamni panoji in 
darila). V podporo začetka kampanje so bili pripravljeni trije sklopi informativne 
grafike in video posnetek ter zgibanka za dan Evrope. 
Služba za medije je objavila 13 sporočil za javnost, ki so sprožili več kot 90 
medijskih zahtevkov za informacije in intervjujev. Organiziranih je bilo več 
medijskih konferenc in srečanj z direktorjem, na katerih so bili poudarjeni 
najpomembnejši dogodki, kot je bil obisk predsednika Evropskega parlamenta, 
slavnostna otvoritev prostorov Agencije in začetek projekta OSHwiki v 
Frankfurtu. Zabeleženih je bilo več kot 1 300 spletnih prispevkov in več kot 
5 800 objav na družbenih medijih. 

Program za Zahodni Balkan in Turčijo se je zaključil novembra 2014. V okviru 
programa so bili izvedeni ukrepi za podporo držav, ki bodo postale aktivne 
udeleženke omrežja Agencije. 

Dejavnost 6.4: pripravljalni ukrepi za Zahodni Balkan in Turčijo 

10. decembra 2014 je bil podpisan izvedbeni sklep Komisije, s katerim je bil 
sprejet večdržavni akcijski načrt za leto 2014 (C(2014) 9407 final), v skladu s 
katerim je EU-OSHA prejela neposredna nepovratna sredstva v višini 
410 000 EUR za dejavnosti instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II) v 
državah upravičenkah. 
V skladu s tem sklepom bo Agencija v prvem četrtletju leta 2015 podpisala 
sporazum s Komisijo. EU-OSHA bo po podpisu nadaljevala s svojim delom v teh 
regijah. Sporazum bo predvidoma veljal 24 mesecev.  

Program za države evropske sosedske politike se je začel leta 2014 za razvoj 
ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu ter omrežij v udeleženih 
državah. V prvi fazi dvoletnega sporazuma bo EU-OSHA v državah upravičenkah 
vzpostavila enotne kontaktne točke in podprla ukrepe, ki so jih države 
upravičenke določile za prednostne. 

Dejavnost 6.5: pripravljalni ukrepi za sodelovanje držav evropske sosedske 
politike z EU-OSHA 

Korporativno upravljanje 
Pripravljanje programa dejavnosti za leto 2015, zlasti načrta upravljanja za 
leto 2015. Poročanje o ukrepih in njihovo ocenjevanje. 
Korporativno upravljanje, ki vključuje neprekinjeno poslovanje, varovanje 
podatkov, upravljanje tveganja, pravne nasvete in notranjo kontrolo.  
Upravna podpora 
Med najpomembnejše dosežke v letu 2014 sodijo: 

• podpis dogovora o sedežu s Kraljevino Španijo 31. marca 2014; 
• sprejetje finančne uredbe EU-OSHA in finančnih izvedbenih pravil; 
• sprejetje izvedbenih pravil za kadrovske predpise; 
• izvajanje proračuna, oblikovanega po dejavnostih. 

Vir: Priloga, ki jo je posredovala Agencija. 
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11-12. Agencija se je seznanila s pripombo Računskega sodišča glede stopnje načrtovanih prenesenih 

odobrenih proračunskih sredstev za naslov II. 

13. Strinja se s pripombo Sodišča. Agencija je opravila potrebno preverjanje in sprejela ukrepe za izplačilo 

neporavnanega zneska za obdobje 2005 – 2014 (5 300 EUR) enemu začasnemu uslužbencu (AD), zaposlenemu 

1. maja 2004, za katerega velja multiplikacijski faktor. 
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