
 

Datum: 18. 8. 2021 

Zadeva: Javna objava prostega delovnega mesta za nedoločen čas 

Javno podjetje CeROD d.o.o. na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 

21/13, in nasl.) javno objavlja prosto delovno mesto za: 

»RAČUNOVODJO« 

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, za polni delovni čas 40 ur na teden s 

poskusnim delom treh (3) mesecev. Zaposlitev je možna takoj. 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

• zahtevana izobrazba: 161-višješolska izobrazba, 162-visokošolska strokovna 

izobrazba,  

• zahtevane delovne izkušnje: najmanj 3 leta, 

• vozniški izpit B kategorije, 

• znanja za delo z računalnikom (MS Windows, Word, Excel, internet, e-pošta, e-

poslovanje), 

• poznavanje davčnih in računovodskih predpisov, osnov gospodarskih predpisov ter 

Slovenskih računovodskih standardov. 

 

Zaželjena znanja in sposobnosti: 

• poznavanje programa NAVISION, 

• sposobnost timskega dela, 

• natančnost in zanesljivost, samoiniciativnost, 

• poznavanja delovanja javnih podjetij, lokalnih skupnosti. 

 

Opis poglavitnih del in nalog na delovnem mestu: 

• vodenje glavne knjige in pomožnih knjig oziroma evidenc, 

• evidentiranje in knjiženje prejetih in izdanih faktur, 

• vodenje vseh ostalih predpisanih evidenc, 

• izvajanje kontrole prejetih računov z vidika veljavne davčne zakonodaje, 

• usklajevanje terjatev in obveznosti, 

• usklajevanje in knjiženje vseh ostalih poslovnih dogodkov, 

• spremljanje in izvajanje predpisov s področja računovodstva, 

• izdelava bilanc in zaključnih računov, 

• priprava statističnih podatkov in evidenc, 

• pravočasen in pravilen obračun storitev in davkov po zakonu, 

• sodelovanje pri pripravi poslovnih planov in letnih ter poslovnih poročil, 

• odgovornost za pravilen obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve,  nadomestil, 

dohodnine, M4…, v skladu s predpisi in pravili stroke in zakonodaje. 



Izbran kandidat bo delo opravljal na sledeči lokaciji: sedež podjetja Cerod d.o.o. v Novem 

mestu. 

Rok za prijavo: do vključno 7. 9. 2021. 

Kandidati naj pošljejo prijave z: 

- življenjepisom,  

- opisom dosedanjih delovnih izkušenj,  

- ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in e-naslovom (tudi za namen obveščanja o 

izbiri oz. neizbiri),  

v elektronski obliki na e-naslov: gregor.vovko@cerod.org, s pripisom »prijava 
računovodja« ali na naslov podjetja Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto. 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po 

elektronski poti. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali. 

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 07/ 39 17 862 (Gregor Vovko). 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske 

in moške. 

Cerod d.o.o. 

Albin Kregar, direktor 

 

 

Objava: 

• na ZRSZ 

• tednik Dolenjski list (krajše obvestilo 26.8.2021) 

• spletna stran in oglasna deska podjetja 


