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NAPREDNA REZ VINSKE TRTE – OCENJEVALNI OBRAZEC 

(EQF NIVO 4) 

 

 

Kompetenca  

 

 

Kriterij  

 

Kazalnik uspešnosti Kazalniki praktičnega znanja 

Ni 

dose

gel 

Do

seg

el  
 

 NRVT C1 

Organizira in 

nadzoruje rez 

vinske trte v 

različnih 

gojitvenih sistemih  

 

 

 

 NRVT KR 1 
Cilji kvalitete 

in količine so 

doseženi 

 

 

 

 NRVT KAZ 

USP 1  

Timsko delo je dosledno 

organizirano v skladu s 

predpisanimi cilji 

(število in plodnost 

očes). 

 NRVT KAZ 

USP 2 

Operacije rezi vinske trte 

se izvajajo učinkovito v 

skladu z uveljavljenimi 

kriteriji produktivnosti. 

  

 NRVT Kaz Prak 1  

Spodbuja doseganje kakovostnih in 

kvantitativnih ciljev (organiziranje 

skupin v vinogradu, sporočanje rokov) 

 

 

 

 NRVT Kaz Prak 2 

Ekipa opravlja obrezovanje v časovnem 

okviru in ciljih glede količine in 

kakovosti (plodnost, število očes, položaj 

reznika) 

  

 

 NRVT KR 2 
Primerne 

odločitve ob 

posebnih 

situacijah 

 

 NRVT KAZ 

USP 3 

Nezdravne vinske trte so 

identificirane in pravilno 

obrezane. 

 

 NRVT KAZ 

USP 4  

Rez je primerno 

prilagojena glede na 

nepravilnosti in težave. 

 

 

 NRVT Kaz Prak 3 

Prepozna poškodovane dele trte in jih 

odstrani (ali spremeni sistem 

obrezovanja) 

 

 

 NRVT Kaz Prak 4 

Popravlja napake prejšnjih let. 

Daje navodila ekipi v primeru 

prijavljenih ali ugotovljenih 

ponavljajočih se težav. 

  

 

 NRVT KR 3  
Proizvodni 

standardi in 

zahteve so 

učinkovito 

izpolnjeni z 

ustreznimi 

postopki rezi 

 

 NRVT KAZ 

USP 5 

Najbolj primeren sistem 

za rez je izbran glede na 

vegetativno stanje in 

donos. 

 

 NRVT KAZ 

USP 6  

Vinske trte so pravilno 

obrezane glede na 

število, porazdelitev in 

plodnost oče, reznikov in 

vezanja. 

 

 

 

 NRVT Kaz Prak 5 

Njegova / njena izbira je pravilna ali 

napačna. 

 

 

 

 

 NRVT Kaz Prak 6  

Zahteve rezi so izpolnjene v skladu s 

pričakovanji. 

 

  

Kanditat:                              

Ocenjevalec: 
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Kompetenca 

 

 

Kriterij 

 

Kazalnik uspešnosti 
 

Kazalniki praktičnega znanja 

 

Ni 

dose

gel 

Do

seg

el  

 

 NRVT C2 
Preverja in 

zagotavlja 

pravilno rez 

vinske trte 

glede na 

varnostne 

zahteve  

 

 NRVT KR 4  
Tveganja, 

varnostni 

standardi in 

varnost so jasno 

sporočeni vsem 

članom skupine. 
 

 
 NRVT KAZ 

USP 7 

Ekipa je ustrezno 

obveščena o 

varnostnih in 

varnostnih standardih. 

 
 NRVT Kaz Prak 8 

Seznani ekipo pred delom in spodbuja 

vprašanja, govori o varnosti, 

zdravstvenih predpisih in nenehno 

preverja skladnost. 

  

 

 NRVT KR 5  
Vedno se 

uporabljajo 

varnostne, 

higienske in 

zdravstvene 

norme. 

  
 NRVT KAZ 

USP 8  

Člani ekipe nenehno 

sledijo postavljenim 

normam in rutini. 

 
 NRVT Kaz Prak 9 

Pogosto preverja skladnost (zaščitne 

čevlje, delovne rokavice, zaščitna očala, 

ergonomsko delovno držo, uporaba rok 

in orodja). 

  

 
 NRVT C3 

Vzdržuje opremo 

za rez vinske trte  

 

 NRVT KR  
Razpoložljivost 

celotne opreme in 

/ ali strojev je 

trajno preverjena 

in zagotovljena 

 

 NRVT KAZ 

USP 9 

Oprema in material so 

temeljito preizkušeni 

pred delom. 

 

 NRVT KAZ 

USP 10  
Oprema za rez vinske 

trte ostaja funkcionalna z 

vzdrževanjem. 

 

 NRVT Kaz Prak 10 

Preveri opremo pred delom. 

Odpravi nevarno / nefunkcionalno 

opremo. 

Pregleduje čiščenje, ostrenje in 

shranjevanje po delu. 

Pripravlja ali izvaja popravilo ali 

zamenjavo. 

  

 

 NRVT C4 

Nadzoruje delo v 

skupini ter 

skladnost z 

določenimi 

standardi  

 

 NRVT KR 7 
Produktivnost 

ekipe je 

podprta z 

jasnimi cilji 

in natančno 

komunikacijo 
 

 

 NRVT KAZ 

USP 11 

Cilji in pričakovani 

rezultati so jasno in 

učinkovito posredovani 

članom skupine. 

 

 

 NRVT Kaz Prak 11 

Govori profesionalni tuje jezik 

Daje jasna navodila glede na cilje 

  

 

 NRVT 

KR 8 
Delovni napredek 

ekipe se redno 

spremlja glede na 

raven ali standard 

pričakovane 

kakovosti. 

 

 NRVT KAZ 

USP 12  

Timsko delo je temeljito 

preverjeno in 

zabeleženo. 

 

 NRVT KAZ 

USP 13 

Ustrezno se uporabijo 

operativni korektivni 

ukrepi v primeru 

neuspešnosti. 

 

 NRVT Kaz Prak 12 
Redno preverja napredek pri delu in 

kakovost ekipe, zahtevane delovne zapise 

opravi pravočasno. 

 

 NRVT Kaz Prak 13 
Ponastavi cilje produktivnosti ali podpira 

/ reorganizira ekipo ali poroča 

nadrejenemu. 

 

 

  

 


