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NAPREDNA REZ VINSKE TRTE: ENOTE UČNIH IZIDOV (EQF NIVO 4) 
 

 
ZNANJE 

 

 
SPRETNOSTI 

 
KOMPETENCE 

 
 
 

 NRVT Z1 
Različne vrste obrezovanja in njihove 
značilnosti, koristi in učinke na kakovost 
grozdja, vključno s konceptom obrezovanja 
glede na vinsko trto 
 
 NRVT Z2 
Čas rezi vinske trte glede na število rezačev 
in velikost vinograda 
 
 NRVT Z3 
Morfologija in fiziologija vinske trte 
 
 NRVT Z4 
Bolezni vinske trte 
 
 NRVT Z5 
Vzgojne oblike vinske trte 
 
 NRVT Z6 
Produktivne značilnosti različnih sort vinske 
trte 
 
 NRVT Z7 
Klimatske značilnosti in značilnosti zemlje v 
različnih vinorodnih okoliših 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 NRVT S1 
Nadzoruje učinkovito izvajanje ustreznih 
tehnik rezi vinske trte 
 
 
 
 NRVT S2 

Sprejmite pobude v posebnih razmerah 
(lesne bolezni, podnebne nevšečnosti in 
nesreče) v skladu z danimi navodili  
 
 NRVT S3 

Oceni, ali so rezi opravljeni pravilno in 
čisto 
 
 NRVT S4 

Oceni, ali je rez opravljena glede na 
različne kakovostne in količinske cilje  
 
 NRVT S5 
Nadzoruje privezovanje poganjkov 

 
 
 
 NRVT K1 
Organizira in nadzoruje rez vinske trte v 
različnih gojitvenih sistemih  
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ZNANJE 

 

 
SPRETNOSTI 

 
KOMPETENCE 

 

 

 NRVT Z8 
Nevarnosti in kontrola na področju varnosti 

in zdravja pri delu 

 

 NRVT Z9 
Preprečevanje tveganja 
 
 
 
 NRVT Z10 
Odlaganje odpadkov 

 
 

 NRVT S6 
Seznanja člane skupine s posebnimi 
tveganji in varnostnimi standardi 
 
 NRVT S7 
Nadzoruej pravilno uporabo varnostnih, 
higienskih in zdravstvenih norm na 
delovnem mestu 
 
 NRVT S8 
Prispeva k pravilnemu ravnanju z 
odpadki v skladu z lokalnimi okoljskimi 
smernicami in zakoni 
 
 

 

 

 NRVT K2 
Preverja in zagotavlja pravilno rez vinske trte 

glede na varnostne zahteve 

 
 

 NRVT Z11 
Deli in delovanje opreme ter strojev za rez 
vinske trte 

 

 
 

 NRVT S9 
Pripravi in upravlja različno opremo za 
rez vinske trte 
 
 NRVT S10 
Očisti, naolji, nabrusi, razkuži in 
prilagodi opremo za rez vinske trte 
 
 NRVT S11 
Porpavi manjše okvare na oprremi za 
rez vinske trte 
 
 NRVT S12 
Pojasni delovanje, optimalno uporabo 
in vzdrževanje opreme in strojev ostalim 
članom ekipe 
 
 

 
 

 NRVT K3 
Vzdržuje opremo za rez vinske trte  

 
 NRVT Z12 
Tehnike timskega dela 

 

 NRVT Z13 
Profesionalna komunikacija (IKT, verbalno 
usmerjanje in navodila) 

 
 NRVT S13 
Vodi ekipo rezačev vinske trte 
 
 NRVT S14 
Mediira spore znotraj delovne skupine  
 
 NRVT S15 
Spremlja uspešnost ekipe in napredka 
pri delu 
 

 

 
 NRVT K4 
Nadzoruje delo v skupini ter skladnost z 
določenimi standardi 

 


