
 

 

Knjižnica Litija in Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija razpisujeta 

prosto delovno mesto računovodje.  

Splošni in posebni pogoji delovnega mesta:  

− VII. stopnja izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri, 

− znanje vsaj enega tujega jezika, 

− 5 let ustreznih delovnih izkušenj, 

− organizacijske in vodstvene sposobnosti ter strokovna znanja s področja računovodstva, 

− 5 – mesečno poskusno delo. 

Vsebina dela in pričakovana znanja : 

− načrtovanje in vodenje dela v računovodstvu, 

− vodenje glavne knjige in pomožnih knjig, 

− vodenje pomožnih evidenc, 

− evidentiranje osnovnih sredstev v inventarni knjigi, vodenje evidenc drobnega inventarja med 

opredmetenimi sredstvi, priprava popisnih listov za inventuro, 

− izdelava analiz, poročil, periodičnih in zaključnih računov, izdelava davčnih obračunov, letnih 

dohodninskih obračunov, letnih obračunov za ZPIZ, 

− izdelava mesečnih in letnih statističnih podatkov, 

− priprava finančnih načrtov, sodelovanje pri pripravi planov in razvojnih programih, 

− spremljanje predpisov in zakonov s področja finančnega poslovanja, 

− pripravljanje poslovnih stroškov, 

− planiranje virov financiranja investicij, 

− planiranje virov financiranja dejavnosti, 

− izdelava kalkulacij, 

− planiranje likvidnosti, 

− pripravljanje in ažuriranje analitičnega kontnega plana, 

− organizacija in kontrola knjiženja poslovnih dogodkov v glavni knjigi in pomožnih knjigah, 

− koordinacija inventurnih popisov, 

− izdelava obračunov in izplačil osebnih dohodkov ter drugih prejemkov za zaposlene delavce obeh 

zavodov in zunanje sodelavce,  

− organizacija in skrb za varnost podatkov ter lastne evidence, 

− sprotno strokovno izobraževanje in usposabljanje, 

- opravljanje drugega dela po določbah splošnih aktov zavodov in po navodilih in zadolžitvah 

direktorjev. 

Posebnosti: računovodja opravlja delo za dva javna zavoda (60 % Knjižnica Litija, 40 % ZKMŠ Litija). 

Nastop delovnega razmerja: 1.1.2015  

Zaposlitev je za polni delovni čas.  

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom izkušenj ter 

pridobljenih znanj naj kandidati/tke v zaprti kuverti pošljejo v 8 dneh od objave razpisa na 

naslov: Knjižnica Litija, Parmova ulica 9, 1270 Litija, 

 s pripisom »Ne odpiraj – prijava na razpis za računovodjo«. 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku. 


