
 
 

Žičnice Vogel Bohinj, d.d. 
Ukanc 6 
4265 Bohinjsko jezero                                                                                                                                                       
                                                                                                                            Datum: 30.9.2016 
 
 
                                              RAZPIS PROSTIH DELOVNIH MEST 

Za čas zimske sezone 2016/2017 razpisujemo prosta delovna mesta. Rok za prijavo je 15 dni 

od dneva objave. Kandidati naj pošljejo pisne vloge po pošti na naslov Žičnice Vogel Bohinj, 

d.d., Ukanc 6, 4265 Bohinjsko jezero ali po elektronski pošti na naslov info@vogel.si 

Prosta delovna mesta 

KUHAR  
Kratek opis del in nalog: samostojno pripravlja gotove jedi, čisti kuhinjo.  
Zahtevana poklicna izobrazba: kuhar.  
Trajanje zaposlitve: določen čas, do zaključka zimske sezone 2016/2017.  
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas z neenakomerno razporeditvijo.  

NATAKAR 

Kratek opis del in nalog: opravlja vsa dela natakarja kot samostojnega raznašalca pijače in 

hrane, čisti gostinske in ostale prostore. 

Zahtevana poklicna izobrazba: natakar. 

Trajanje zaposlitve: določen čas, do zaključka zimske sezone 2016/2017. 

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas z neenakomerno razporeditvijo. 

POMOŽNI GOSTINSKI DELAVEC  
Kratek opis del in nalog: pomoč v kuhinji in strežbi.  
Zahtevana poklicna izobrazba: končana osnovna šola.  
Trajanje zaposlitve: določen čas, do zaključka zimske sezone 2016/2017. 
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas z neenakomerno razporeditvijo. 
 
ČISTILKA - SOBARICA  
Kratek opis del in nalog: čiščenje in pospravljanje prostorov zgornje in spodnje postaje 
nihalke in nastanitvenih enot.  
Zahtevana poklicna izobrazba: končana osnovna šola.  
Trajanje zaposlitve: določen čas, do zaključka zimske sezone 2016/2017. 
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas z neenakomerno razporeditvijo. 
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GOSPODAR  
Kratek opis del in nalog: skrbi za vzdrževanost objektov, elektro in drugih inštačlacij, inventar 
in opremo .  
Zahtevana poklicna izobrazba: srednja šola za strokovni kader..  
Trajanje zaposlitve: določen čas z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja. 
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas z neenakomerno razporeditvijo. 
 
VODJA POSLOVNE ENOTE  
Kratek opis del in nalog: organizira, vodi in odgovarja za poslovanje poslovne enote, 
sprejema goste in vodi rezervacije, po potrebi opravlja dela natakarja in kuharja.  
Zahtevana poklicna izobrazba: srednja šola turistične ali gostinske smeri, 2 leti delovnih 
izkušenj.  
Trajanje zaposlitve: določen čas, do zaključka zimske sezone 2016/2017. 
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas z neenakomerno razporeditvijo.  
 
 
BLAGAJNIK 
Kratek opis del in nalog: prodaja karte, daje informacije obiskovalcem.  
Zahtevana poklicna izobrazba: srednja šola ekonomske ali splošne smeri.  
Trajanje zaposlitve: določen čas, do zaključka zimske sezone 2016/2017. 
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas z neenakomerno razporeditvijo.  
 
 
STROJNIK II ( na sedežnicah in vlečnicah)  
Kratek opis del in nalog: skrbi za obratovanje žičniških naprav, opravlja vzdrževalna dela, vodi 
predpisane evidence, pomaga potnikom na napravah.  
Zahtevana poklicna izobrazba: srednja poklicna, tehnične smeri, opravljen izpit za strojnika 
krožne žičnice oz. strojnika vlečnice.  
Trajanje zaposlitve: določen čas, do zaključka zimske sezone 2016/2017. 
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas z neenakomerno razporeditvijo.  
 
STREŽNIK (na sedežnicah in vlečnicah)  
Kratek opis del in nalog: opravlja pomožna dela pri obratovanju in vzdrževanju žičniških 
naprav, pomaga potnikom na napravah.  
Zahtevana poklicna izobrazba: zaključena osnovna šola.  
Trajanje zaposlitve: določen čas, do zaključka zimske sezone 2016/2017.  
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas z neenakomerno razporeditvijo.  
 
REDAR – STROJNIK III  
Kratek opis del in nalog: skrbi za opozorilne znake in druge varnostne elemente na smučišču, 
opozarja nedisciplinirane smučarje na red in varnost na smučišču.  
Zahtevana poklicna izobrazba: srednja poklicna šola.  
Trajanje zaposlitve: določen čas, do zaključka zimske sezone2016/2017.  
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas z neenakomerno razporeditvijo.  



 
SPREVODNIK (na nihalni žičnici)  
Kratek opis del in nalog: med vožnjo spremlja potnike v kabini nihalne žičnice, daje 
informacije potnikom, kontrolira vozovnice.  
Zahtevana poklicna izobrazba: srednja poklicna, tehnične smeri.  
Trajanje zaposlitve: določen čas, do zaključka zimske sezone 2016/2017. 
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas z neenakomerno razporeditvijo.  
 
 
REDAR NA PARKIRIŠČU  
Kratek opis del in nalog: usmerja promet in skrbi za pravilno parkiranje motornih vozil na 
parkirnih površinah, informira obiskovalce, čisti parkirne površine.  
Zahtevana poklicna izobrazba: srednja poklicna, tehnične smeri.  
Trajanje zaposlitve: določen čas, do zaključka zimske sezone 2016/2017. 
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas z neenakomerno razporeditvijo.  
 
NADZORNIK – VZDRŽEVALEC ŽIČNIC  
Kratek opis del in nalog: izvaja neposredni nadzor nad varnostjo in spoštovanjem reda na 
smučiščih.  
Zahtevana poklicna izobrazba: srednja šola za strokovni kader in pooblastilo za izvajanje 
pravic in dolžnosti nadzornika na smučišču.  
Trajanje zaposlitve: določen čas, do zaključka zimske sezone 2016/2017. 
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas z neenakomerno razporeditvijo. 
 

REŠEVALEC NA SMUČIŠČU – VZDRŽEVALEC ŽIČNIC 

Kratek opis del in nalog: ponesrečenim na smučišču nudi prvo pomoč, opravlja transport z motornimi 

sanmi. 

Zahtevana poklicna izobrazba: poklicna šola zdravstvene smeri. 

Trajanje zaposlitve: določen čas, do zaključka zimske sezone 2016/2017.  

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas z neenakomerno razporeditvijo.¸ 

VZDRŽEVALEC SMUČIŠČ IN MEHANIZACIJE 

Kratek opis del in nalog: tepta in ureja smučarske proge, izvaja servisna in vzdrževalna dela na strojih. 

Zahtevana poklicna izobrazba: poklicna šola tehnične smeri. 

Trajanje zaposlitve: določen čas, do zaključka zimske sezone 2016/2017.  

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas z neenakomerno razporeditvijo. 


