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REZ VINSKE TRTE – OCENJEVALNI OBRAZEC  
(EQF NIVO3) 

 
Kompe-

tenca  

 

 
Kriterij  

 
Kazalnik uspešnosti 

 
Kazalniki praktičnega 

znanja 

 

Dodatni kazalniki 
 

NI 
DO
SEG
EL 

 
DOS
EGEL 

RVT K1 
 

Dela kot 
odgovoren 
član ekipe 
rezačev v 
različnih 
postavitvah 
vinograda  

 

 
RVT Kr 1 
Trta je rezana v 
kladu z navodili 

 
 

 
RVT Kaz Usp 1 
Jasno razumevanje navodil, 
dani hs strani nadzornika  
 
 
 
RVT  Kaz Usp 2                                 
Navodila so natančno sledena 
 
 
RVT  Kaz Usp  3                                  
Ustrezna izmenjava informacij z 
nadzornikom in sodelavci, 
kadar je to potrebno 

 

 
RVT Kaz Prak 1                                                            

Sposoben je komunicirati v 

angleškem jeziku in tehničnem 

kontekstu 

                                                                                    

RVT Kaz Prak 2                                               
Med delom neodvisno izpolnjuje 

kvalitativne in količinske zahteve  

 

 RVT Kaz Prak 3                                        
Neodvisno začne izmenjavo 

informacij z nadzornikom za 

reševanje problemov 

 

RVT Dod Kaz 1                        

Praktično obrezovanje v 

vinogradu: 

 Vsak kandidat mora 

obrezati 5 rastlin s 

konkretnimi, natančnimi 

navodili 

.              

  

 
RVT Kr 2             
Anomalije ter 
težave so 
prepoznane, 
poročane in / ali 
popravljene 

 
 

 
RVT Kaz Usp 4                               
Prepoznavanje prisotnosti 
glavnih boelzenskih težav v trti 
 
 
 
RVT  Kaz Usp 5                                  
Identifikacija nepravilnega 
obrezovanja v prejšnji sezoni 
 
 
                                                                      
RVT  Kaz Usp 6                            
Natančno poročilo nadzorniku 
 
 

 
  
RVT   Kaz Usp 7                                          
Natančna uporaba korektivnih 
ukrepov, kjer je to primerno 

                                                                                      

RVT Kaz Prak 4                                                             
Odvisno od problema, odstranjuje 

okužene / poškodovane ali poroča 

nadzorniku 

  

RVT Kaz Prak  5                                             
Preveri napačno obrezovanje v 

prejšnji sezoni 

Opisuje posledice in protiukrepe   

 

                                                                                                   

RVT Kaz Prak  6                                                 
Zagotavlja točno poročilo o procesu 

obrezovanja, zdravstvenem stanju, 

zahtevah opreme in materiala ter 

timskem delu 

 

RVT  Kaz Prak 7                                                
Pravilno  uporablja navodila za 

popravilo, ki jih je navedel nadzornik 

 
RVT Dod Kaz 2                        
Sanitarne težave: 

4 rastline so predstavljene  

kandidatu na mizi, ki se 

odloči, ali je trta zdrava ali 

ne ter navede sanitarni 

problem. 

                                                        

RVT Dod Kaz 1                                                     

Praktično obrezovanje v 

vinogradu: 

 Vsak kandidat mora 

obrezati 5 rastlin s 

konkretnimi, natančnimi 

navodili 

 

 
 

  

Kandidat : 

Ocenjevalec: 

 

:  
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RVT Kr 3                     
Rez je 
opraviljena 
pravilno preko 
Uspkovite 
komunikacije 
(opcijsko)  

 
 
 

 

                                                           
RVT Kaz Usp  8                                      
Skrb za informacije in navodila 

 
 
RVT  Kaz Usp 9                     
Komunikacija v primeru 
pomanjkanja razumevanja, 
tehničnih težav ali anomalij 
vinske trte 

                                                                        
RVT Kaz Prak  8                                                                
Upošteva dodatne informacije, 
navodila in jih uporablja med delom 
 
 RVT Kaz Prak  9                                      
Neodvisno začne izmenjavo 
informacijske komunikacije z 
nadzornikom in sogovorniki 

 

RVT Dod Kaz 1                      

Praktično obrezovanje v 

vinogradu: 

 Vsak kandidat mora 

obrezati 5 rastlin s 

konkretnimi, natančnimi 

navodili 

 

  

 
Kompete

nca  

 

 
Kriterij  

 
Kazalnik uspešnosti 

 
Kazalniki praktičnega 

znanja 

 

Dodatni kazalniki 
 

NI 
DO 
SE 

GEL 

 
DO 
SE 

GEL 

                       
RVT K2 
  
Izvaja 

osnovne 

rezi vinske 

trte (dolgo, 

kratko, 

mešano rez) 

na starih 

vinskih 

trtah glede 

na navodila 

 

 

 

 
RVT Kr 4 

Vinske trte so 
obrezane z 
orodji za 
obrezovanje 
ustrezno in 
učinkovito 

 

 
RVT Kaz Usp 10 

Optimalna uporaba opreme 
za rez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RVT Kaz Usp 11 

Pravilna razporeditev 
enoletnega lesa, čisti rezi in 
dvoletni les 

 

 
RVT Kaz Prak 10                                                             

Položaj rezila: rezilo vedno gleda 

proti trti 

RVT Kaz Prak 11                                     

Uporaba škarij in žage, ko je to 
potrebno 
=> žaga: z eno roko drži trto, 
druga pa drži žago 
=>žaganje: kot 90° do 
naslednjega dela lesa 
 
RVT Kaz Prak 12                                                   

Položaj reznika (in trsa) je 
primeren za gojitveni sistem  
- usmerjenost popkov na reznike 
je pravilna 
- odstrani vse vitice, druge 

reznike in poganjke iz čepa 

 

RVT Dod Kaz 1                        

Praktično obrezovanje v 

vinogradu: 

 Vsak kandidat mora 

obrezati 5 rastlin s 

konkretnimi, natančnimi 

navodili 

 

 

 

 

 

RVT Dod Kaz 3                             

Pet prej obrezanih vinskih 

trt, ki imajo različne 

pogoje (različne napake, 

ki jih je učitelj naredil 

namerno). 

Kandidat analizira in 

komentira vsako vinsko 

trto s pomočjo številnih 

vprašanj / kriterijev.             

  

 
RVT Kr 5                  

Odrezki vinske 
trte so 
odloženi v 
skladu z 
navodili 
 
 

 
RVT Kaz Usp 12                                

Odrezki vinske trte so na 
tleh med vrstami 

 
 

 
RVT Kaz Prak 14                                         

Vsi odrezki vinske trte so 
odstranjeni z vinske trte  po 
potrebi na sredino vrste)  
 
 

 

RVT Dod Kaz 1                       

Praktično obrezovanje v 

vinogradu: 

 Vsak kandidat mora 

obrezati 5 rastlin s 

konkretnimi, natančnimi 

navodili 
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RVT Kr 6                         
Število očes 
na rastlini in 
njihova 
razporeditev 
so v skladu z 
gojitveno 
obliko 

RVT Kaz Usp 14                       
Upoštevano je predpisano 
število očes na rastlino 
(glede na gojitveno obliko) 

 
RVT Kaz Usp 15                       
Primerna razporeditev očes  

RVT Kaz Prak 15                                           
Pravilno število očes glede na 
gojitveno obliko, zdravje trte in 
pričakovanega pridelka  
 
RVT Kaz Prak 16                        
Adequate distribution and 
density of buds  

RVT Dod Kaz 1                    

Praktično obrezovanje 

v vinogradu: 

 Vsak kandidat mora 

obrezati 5 rastlin s 

konkretnimi, 

natančnimi navodili 

 

 

  

       

 
Kompete

nca 

 

 
Kriterij  

 
Kazalnik uspešnosti 

 
Kazalnik praktičnega znanja 

 

 

Dodatni kazalniki 
 

Ni 
dose
gel 

 
Dose
gel  

RVT K3 
 

Dela v 
skladu z 
varnostn
imi 
standard
i in 
pravilno 
uporablj
a 
opremo 
za rez 
vinske 
trte  

 

 
RVT Kr 7                          
Sledi 
varnostnim 
pravilom in 
navodilom 

 
 

 
RVT Kaz Usp 15                        
Delovna oblačila in zaščitna 
oprema se pravilno in vedno 
uporabljajo 
 
 
 
 
 
RVT Kaz Usp 16                        
Ergonomična delovna drža 
je pravilno in vedno 
uporabljena 

 
 
 

 
RVT Kaz Prak 17                                           
Nosi: 
- Zaščitne čevlje 
- Delovne rokavice 
- Zaščitna očala 
 
 
 
 
 
RVT Kaz Prak 18                                            
Uporablja ergonomsko delovno 
držo 
Obe roki delata (držita / režeta). 
Uporaba ustreznega določenega 
ročnega orodja 

 

RVT Dod Kaz 4                    

Vsak kandidat ima na 

voljo 5 minut, da izbere 

potrebna oblačila in 

opremo izmed različnih 

oblačil in zaščitne 

opreme, da se pripravi 

na obrezovanje (učitelj 

oceni s kontrolnim 

seznamom) 

 

  

RVT Kr 8                          
Oprema za 
obrezovanje 
se uporablja, 
očisti, 
vzdržuje in 
skladišči v 
skladu z 
varnostnimi 
operativnimi 
standardi 

 

RVT Kaz Usp 17                       
Optimalna in varna uporaba 
opreme za obrezovanje 

 
 

RVT Kaz Usp 18                        
Ustrezno čiščenje in 
shranjevanje po uporabi 
 
 
RVT Kaz Usp 19                        
Poročilo o vsakem 
nepravilnem delovanju 

 
 

RVT Kaz Prak 19                                            
Uporablja samo delujočo opremo 
glede na  varnostne predpise 
 
Different tolls on a table the 
candidate decide if are correct/or 
not correct. 
RVT Kaz Prak 20                                            
Pravilno čiščenje, ostrenje in 
shranjevanje po uporabi 
 

 

 

RVT Kaz Prak 21                                            

Poroča o nevarnih, zlomljenih ali 

nedelujočih napravah 

 

RVT Dod Kaz 5                    

Različna orodja so na 

mizi, kandidat se 

odloči, ali so pravilna 

ali ne. 

 

RVT Dod Kaz 6                   

Različno slabo stanje 

škarij: 

Kandidat mora izbrati, 

kaj je pravilno sredstvo 

in ga uporabiti za 

popravke (olje, mast, 

ostrilo, kamen ...). Na 

mizi so nekateri 

materiali, ki niso 

potrebni (bencin, voda, 

milo ...) 

 

  

 

:  


