
Šifra delovnega mesta / funkcija: 2017086 

Delovno mesto (šifra in naziv po ZSPJS): J017100 - SAMOSTOJNI STROKOVNI 

DELAVEC VII/1 

Naziv: 
 

Področje dela: računovodske 
zadeve 

Število delovnih mest: 0/1 

Organizacijska enota delovnega mesta / funkcije : 

UNIVERZA V MARIBORU 

Fakulteta za turizem 

Tajništvo Fakultete za turizem 

Referat za računovodske in finančne zadeve 

Referat za računovodske in finančne zadeve 
 

Nadrejeno delovno mesto / funkcija: 

Vodja referata (2017013) 

Tajnik fakultete (2017002) 

Dekan (2017001) 

REKTOR UNIVERZE (1001001) 

Izhodiščni PR – PR z napredovanjem: 

30 - 40 

Opis del in nalog: 

Kontira fakture kupcev in kontira fakture dobaviteljev pri zahtevnejših poslovnih 
dogodkih. 

Organizacijsko pripravlja postopke knjiženja faktur, fakuriranja in knjiženja finančnih 
dogodkov. 

Usklajuje konte glavne knjige, knjiži dokumente, izstavlja izpis prometa, sestavlja 

temeljnice, kontira in knjiži razreda 4, 7 in ostalih kontov za glavno knjigo. 
Spremlja davčno politiko, zakonodajo in predpise s področja financ in računovodstva, 
izdaja navodila za obračun davkov in prispevkov. 
Kontira in knjiži izplačane plače in druge prejemke. 

Izdeluje statistična poročila osnovnih sredstev, zavarovanj. 
Spremlja zakonodajo in predpise s področja obračuna DDV in izdaja navodila za obračun 
DDV, vodi knjige prejetih in izdanih računov, izračunava odbitni delež, izračunava 
popravek odbitnega deleža DDV, pripravlja mesečni obračun DDV, pripravlja obrazce dob 

Spremlja zakonodajo in predpise s področja osnovnih sredstev, kontira in knjiži fakture za 
opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, sestavlja zapisnike o prevzemu OS+DI 

ter določa inventarne številke. 
Obračunava letno amortizacijo, knjiži podatke v programu glavne knjige, usklajuje 
inventuro. 

Pripravlja vso dokumentacijsko in tehnično podlago za letno inventuro. 
Vodi evidenco gotovih izdelkov- SKRIPT, kontira, knjiži in usklajuje zaloge, pripravlja 

obračun stanja in gibanja zalog skript in razlike v ceni. 
Evidentira izdatke in prejemke, povezane z naložbami in kratkoročna vezana sredstva. 
Zbira in posreduje relevantne informacije s področja financ in računovodstva za 
odločanje, planiranje, javna naročila. 
Sodeluje pri razvijanju informacijskih sistemov za funkcijo računovodstva. 
Sodeluje v delovnih in stalnih komisijah organov UM in članice oz. druge članice. 
Nadomešča sodelavce in nadrejenega v njegovi odsotnosti (po pooblastilu). 



Sodeluje pri letni in drugih inventurah. 

Opravlja druga sorodna dela po nalogu nadrejenih. 

Zahtevana stopnja izobrazbe: 

VII/1. tarifna skupina 

Zahtevana smer izobrazbe: 

tehnična, družboslovna, naravoslovna 

Klasius SRV: 

Podraven 6/2: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko strokovno 
izobraževanje (prejšnje) in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje, 
visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba 

Klasius P: 

38 - PRAVNE VEDE 

34 - POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE 

31 - DRUŽBENE VEDE 

Zahtevana znanja: 

računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, Internet, e-pošta, el poslovanje 

poznavanje finančne zakonodaje in zakonodaje s področja visokega šolstva 

poznavanje zakonodaje, predpisov in standardov RS in EU s področja visokega šolstva 

Zahtevani posebni pogoji: 

opravljen strokovni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) 

Zahtevani jeziki: 

pasivno angleški (ali en komunikacijski jezik Evropske skupnosti) 

Zahtevane delovne izkušnje: 

36 mesecev s področja financ in računovodstva 

 


