
 Taborniški potni list znanj in spretnosti.

TaPas
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je tipična mehiška/španska jed, pri kateri lahko izbereš svojo 
najljubšo kombinacijo raznovrstnih predjedi in prigrizkov. Tappas 
(= plošča) je sestavljena iz ene ali več različnih jedi, zraven vsake 
kombinacije pa priporočajo salso po lastnem okusu. Hmm … 

Sicer zveni zelo okusno, ampak … kaj imamo taborniki skupnega 
s tapasi?

TaPas
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Na taborniških srečanjih, akcijah, tekmovanjih in mednarodnih dogodkih pridobivamo 
novo znanje, izkušnje in spretnosti. Ker je učenje drugačno kot v šoli (spontano, v naravi in 
drugih okoljih, v sodelovanju in s pomočjo drugih vrstnikov, starejših in tudi mlajših članov), 
se učenja in učnih učinkov ponavadi ne zavedamo. TaPas (“taborniški passport” oz. potni 
list) je prav zato orodje za prepoznavanje ter tvoje lastno vrednotenje izkušenj, znanja in 
spretnosti, pridobljenih v času prostovoljnega dela.

S pomočjo TaPasa na enem mestu zbereš vse tvoje naloge, ki si jih do sedaj opravljal/a 
v taborništvu. Kot dokaz pridobljenih znanj in izkušenj ti lahko služi kot pripomoček 
pri razgovoru za delo. S pregledom opravljenih vlog in nalog (ki so lahko enkratne ali 
ponavljajoče se) te TaPas nagrajuje in spodbuja za nadaljnje opravljanje različnih nalog 
v okviru vlog. TaPas hkrati povečuje tvoje zavedanje, da s tem pridobivaš uporabne 

spretnosti in izkušnje za svoje življenje: spretnosti vodenja, komuniciranja, usklajevanja, 
tudi podjetništva in kreativnosti, ter zlasti aktivnega državljanstva in sodelovanja ne glede 
na šolo, ki jo obiskuješ, kraj, iz katerega prihajaš itd.

Potrudili smo se, da so kompetence opisane na način, ki je razumljiv tudi tistim, ki ne 
poznajo delovanja taborniške organizacije. Tako jim lahko tako približamo pestrost in 
raznolikost prostovoljnih dejavnosti znotraj Zveze tabornikov Slovenije.

Taborniški potni list znanj in spretnosti
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Kompetence pri tabornikih lahko razvijaš v okviru naslednjih dejavnosti:

•  vodova srečanja,
•  sprehodi, izleti, pohodi, bivakiranje,
•  obiski in ogledi,
•  mnogoboj in druga tekmovanja,
•  taborjenje in zimovanje,
•  pridobivanje veščin in specialnosti,
•  projekti, delovne akcije.

Na nivoju območja:
•  načelnik in starešina 

območne organizacije zts,
•  člani komisij po področjih 

dela,
•  vodje in člani delovnih in 

projektnih skupin,
•  sodnik na tekmovanju in 

druge.

Na nivoju zts:
•  starešina,
•  načelnik,
•  člani izvršnega odbora,
•  člani nadzornega odbora in 

častnega razsodišča,
•  pomočniki za starostne veje, 
•  tajnik in zaposleni v strokovni 

službi, gospodar,
•  vodje in člani komisij in delovnih 

skupin, odprav,
•  funkcije povezane z organizacijo 

akcij npr. starešina zleta  
in druge.

Na nivoju rodu:
•  vodnik,
•  načelnik družine, kluba, čete, rodu,
•  starešina družine, kluba, čete, 

rodu,
•  tajnik, blagajnik, gospodar,
•  propagandist, informatik, 
•  člani nadzornega odbora in 

disciplinske komisije, 
•  član sveta družine ali rodu,
•  funkcije povezane z organizacijo 

taborjenja, zimovanja npr. 
taborovodja in druge.

Lahko pa opravljaš tudi naslednje 
funkcije na različnih nivojih.

Pestrost dejavnosti in funkcij, kjer lahko razvijaš kompetence
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Začnimo s praktičnim primerom: da kolesar lahko vozi kolo, mora poznati prometne 

predpise, kot tudi obvladati ravnotežje, poganjanje in usmerjanje kolesa. Ko vse to 

obvlada, govorimo o kompetentnem kolesarju.

Še en primer: nekdo, ki se že dve leti uči tujega jezika ali opravi maturo iz tega jezika, 
a na taborniškem srečanju v tujini ne upa govoriti v tujem jeziku (saj se na primer boji 
morebitnih napak v izgovorjavi ali slovnici), še ni kompetenten govornik/ca v tem jeziku. 
Tako kompetenca komuniciranja v tujem jeziku ne pomeni le, da poznaš veliko tujih besed 
in si se naučil/a osnovna slovnična pravila. Potrebne so tudi praktične sposobnosti za 
uporabo tega znanja in odnos do tistih, s katerimi komuniciraš. Dokler se posameznik/ ca 
ne znajde v situaciji, ko potrebuje komunikacijo v tujem jeziku, svoje kompetence sploh 
ne more pokazati in če je to zanj/o nova situacija, različna od prejšnjih, niti ne more biti 
gotov/a, ali jo bo lahko obvladal/a (torej, da ima ustrezno kompetenco). 

Tako imenovane splošne, prenosljive kompetence, kot so prilagodljivost, delo v skupini, 

reševanje težav, komunikativnost, delo pod časovnim pritiskom ipd., so enako uporabne 
v različnih situacijah in koristne za obvladovanje različnih nalog, tako pri tabornikih, 
v drugih organizacijah, kakor tudi pri opravljanju poklica in v zasebnem življenju. Pri 
kompetencah gre prav za zmožnost uporabe in povezovanja znanja in sposobnosti 

in njihov prenos v različne situacije. Ob koncu TaPas pušča prostor tudi za pregled 
izkušenj, znanj in spretnosti, ki so uporabne pri delu znotraj taborniške organizacije, a so 
pridobljene izven nje.

Torej, kot lahko najljubši tapas sestaviš iz več različnih jedi, prav tako lahko v kompetenco 
povežeš raznolika znanja in spretnosti, pridobljene v različnih taborniških vlogah, in jih 
(kot tapas na krožniku), ponudiš kot zmožnost delovanja v drugih (tudi izven taborniških) 
okoljih. Ni več tako zapleteno, a ne?

Kaj pa je kompetenca?
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Čisto enostavno je. Samo sledi korakom, ki so predstavljeni v nadaljevanju:

1.  Najprej se spomni vsega, kar si že (sam ali ob pomoči nekoga drugega) počel/a pri 
tabornikih. Pri posamezni dejavnosti so v pomoč krajše obrazložitve, kaj pomeni 
posamezna dejavnost ter kje se najpogosteje pojavlja.

2.  Naslednji korak je, da greš čez opise “sestavnih delov” posamezne kompetence in 
označiš, ali si navedeno opravljal/a enkrat ali že večkrat. Za bolj pregledno evidenco 
lahko vpisuješ tudi letnice, ko si dejavnost opravljal/a. 

3.  Ko označiš vse, kar si do sedaj že počel/a, je del naloge že opravljen, saj imaš nabor 
znanj in sposobnosti glede na lastno oceno in evidenco opravljanja. Tako si lahko 
ustvariš predstavo, kako kompetenten/na si za določeno vlogo npr. načrtovalca, 
animatorja, gospodarja in drugih. O tem se pogovori z načelnikom in starešino.

4.  Pri nekaterih vlogah boš kompetenten/na za vse naloge. V tem primeru lahko 
dobiš potrdilo in priponko za na rutko. Pri drugih pa kakšne  izmed nalog še nisi 
opravljal/a in te ostanejo izziv za prihodnji razvoj in napredovanje.

In vedi: za kompetence je značilno, da jih lahko neprestano razvijamo in tako ne moremo 
nikoli reči, da smo katero izmed njih popolnoma razvili.

Kako lahko izpolnjujem Tapas?



8

skrbi za načrtovanje dejavnosti (tako akcij kot letnega načrta dela in projektov), ki izhajajo 
iz potreb in zmožnosti članov, lastne usposobljenosti, geografskih danosti in potreb okolja. 

Pojavlja se pri:

•  vodenju voda,
•  krajših akcijah (izleti, sprehodi, pohodi, obiski in ogledi, …),
•  daljših akcijah (zimovanje, taborjenje, …),
•  projektih in delovnih akcijah.

Kompetence enkrat večkrat

Oblikoval/a sem namene in cilje dejavnosti.

Podal/a sem idejo in jo zagovarjal/a do izpeljave.

Ocenjeval/a sem potrebe po opremi, materialu in prehrani.

Postavil/a sem prednostni red nalog.

Prevzel/a sem eno izmed nalog.

Vodil/a sem pripravljalni sestanek.

Pripravil/a sem posamezne dejavnosti znotraj naloge ter spoštoval/a postavljene  
časovne roke.

Skrbel/a sem za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa (npr. za člane voda).

Nacrtovalec ˇ
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(tudi zaključevalec, presojevalec, ocenjevalec, evalvator) skrbi za pridobivanje informacij 
o oblikovanju, izvedbi in rezultatih/učnih izidih dokončanih ali še trajajočih dejavnosti 
z namenom spremljanja napredka in razvoja v prihodnosti.

Pojavlja se pri:

•  vodenju voda,
•  krajših akcijah (izleti, sprehodi, pohodi, obiski in ogledi, …),
•  daljših akcijah (zimovanje, taborjenje, …),
•  projektih in delovnih akcijah.

Kompetence enkrat večkrat

Pregledal/a in vrednotil/a sem izvedbo načrtovane dejavnosti ter predlagal/a izboljšave.

Vrednotil/a sem lastno opravljeno delo, česa sem se z opravljanjem dela naučil/a, 
izpolnjevanje nalog ter zmožnost prevzemanja odgovornosti.

Upošteval/a sem mnenja in predloge za izboljšave s strani drugih.

Po koncu dejavnosti sem na primeren način shranil/a opremo, ki sem jo potreboval/a za 
izvedbo.

Vrednotnik
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vodi proces doseganja namena in ciljev, zastavljenih pri načrtovanju. 

Pojavlja se pri:

•  vodenju voda,
•  krajših akcijah (izleti, sprehodi, pohodi, obiski in ogledi, …),
•  daljših akcijah (zimovanje, taborjenje, …),
•  projektih in delovnih akcijah.

Kompetence enkrat večkrat

Vodil/a sem načrtovano taborniško dejavnost (vodov sestanek, izlet, srečanje z drugim 
vodom, …) ali večdnevni skupinski dogodek (taborjenje, zimovanje, bivakiranje v naravi, …).

Spodbujal/a sem komunikacijo, grajenje zaupanja, ter sodelovanje med izvajalci in 
udeleženci dejavnosti.

Vzpodbujal/a sem aktivno udeležbo drugih na dejavnosti.

Sprejemal/a sem odločitve ter bil zanesljiv/a pri njihovem uresničevanju na dejavnosti.

Spremljal/a sem razvoj dejavnosti in se sproti prilagajal/a nastalim spremembam.

Preprečeval/a sem konfliktne situacije ter zagotavljal/a fizično in čustveno varnost 
udeležencev.

Poskrbel/a sem za vključevanje vseh pri sprejemanju pomembnejših odločitev.

Pomagal/a sem drugim pri izvajanju njihovih nalog.

Zagotavljal/a sem potrebno hrano, materiale ter opremo.

Izvajalec 
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se ukvarja z dejavnostmi motiviranja in vzpodbujanja skupine za dosego skupnih ciljev. 

Pojavlja se pri:

•  vodenju voda,
•  krajših akcijah (izleti, sprehodi, pohodi, obiski in ogledi, …),
•  daljših akcijah (zimovanje, taborjenje, …),
•  projektih in delovnih akcijah.

Kompetence enkrat večkrat

Vzpodbujal/a in motiviral/a sem člane skupine za delovanje.

Prilagajal/a sem se glede na publiko, namen dejavnosti in morebitne spremembe.

Uporabljal/a sem lastno kreativnost (risanje, gledališče, glasba, ples, petje, …).

Povezoval/a sem prireditev.

Animiral/a sem udeležence na večjem, enkratnem dogodku (v rodu, …).

Animiral/a sem posebno skupino (npr. mladih s posebnimi potrebami, starostniki, …).

Skrbel/a sem za dobro vzdušje na večdnevni dejavnosti.

Uporabljal/a sem različno opremo za avdio-vizualno predstavitev in animacijo.

Animator 
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(tudi administrator, tajnik) skrbi za urejanje, dokumentiranje ter arhiviranje gradiv in 
evidenc, ki so potrebni za nemoteno delovanje rodu, družine, čete, voda.

Pojavlja se pri opravljanju funkcije tajnika in arhivarja/kronista.

Kompetence enkrat večkrat

Pripravil/a sem zapisnik sestanka ali srečanja udeležencev.

Pri administrativnih delih sem uporabljal/a sodobno informacijsko opremo.

Za boljši pregled nad dokumenti in bazami podatkov sem uporabljal/a računalniška znanja 
in orodja.

Poskrbel/a sem za vestno arhiviranje dokumentacije, podatkov ipd.

Poskrbel/a sem za »elektronizacijo« pomembnih dokumentov ter njihovo hranjenje.

Informatik
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skrbi za redno upravljanje z opremo in prostori, popis ter skrb za prenovo v skladu 
z načrtom.

Pojavlja se pri opravljanju funkcije gospodarja.

Kompetence enkrat večkrat

Skrbel/a sem za redno vzdrževanje prostorov.

Vodil/a sem evidenco izposoj in vračil opreme.

Skrbel/a sem za primerno vzdrževanje in shranjevanje opreme.

Vzpostavil/a sem sistem hranjenja opreme (npr. v skladišču).

Izvajal/a sem reden popis opreme.

V skladu s sprejetim načrtom sem skrbel/a za obnovo in nakup nove opreme.

Širil/a sem pridobljeno znanje ter druge izobraževal/a o primernem shranjevanju ter 
odnosu do opreme.

Gospodar
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Kompetence enkrat večkrat

Redno sem beležil/a prihodke in odhodke.

Pripravil/a sem blagajniško poročilo o posamezni dejavnosti.

Redno sem pregledoval/a in poročal/a o finančnem stanju društva, enote.

Skrbel/a sem za redno plačevanje računov in izdajal/a opomine (npr. za članarine).

Uravnaval/a sem dohodke in odhodke v skladu s sprejetim finančnim načrtom.

Načrtoval/a sem finančne vire za nemoteno delovanje.

skrbi za spremljanje finančnega stanja, izvedenih plačil, pripravo finančnih poročil in 
načrtov ter nadzorovanje porabe sredstev v skladu z načrtom.

Pojavlja se pri opravljanju funkcije blagajnika ter v računovodstvu in knjigovodstvu.

Blagajnik
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(tudi fasilitator, mediator) skrbi za sodelovanje z drugimi, procese vzpodbujanja 
sodelovanja in dialoga z drugimi skupinami in posamezniki, tudi takimi, ki nimajo enakih 
interesov.

Pojavlja se pri sodelovanju znotraj in izven rodu, z drugimi organizacijami in na 
mednarodnem nivoju.

Kompetence enkrat večkrat

Sodeloval/a in delal/a sem v skupini.

Vzpostavljal/a in ustvarjal/a sem zanesljive odnose z drugimi.

Predstavljal/a sem pričakovanja, interese, potrebe, vrednote in omejitve ter jih zagovarjal/a 
v imenu organizacije.

Skrbel/a sem za sodelovanje in dobre odnose med mlajšimi in starejšimi (medgeneracijsko 
sodelovanje).

Sodeloval/a sem z drugimi kulturami in predstavljal/a svojo.

Organiziral/a sem izmenjavo in/ali drugo dejavnost, v katerih so sodelovali predstavniki 
različnih kultur.

Odzval/a sem se na situacijo ter razreševal/a medkulturne nesporazume.

Oblikoval/a sem mrežo partnerstev ter vzdrževal/a dobre odnose.

Povezovalec
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(tudi propagandist) zagotavlja resnične in primerne informacije uporabnikom.

Pojavlja se pri urejanju rodovega glasila, sodelovanja pri reviji Tabor, urejanju spletnih 
strani in sporočanju prek družabnih omrežij.

Kompetence enkrat večkrat

Zbral/a sem informacije, si ustvaril/a lastno mnenje ter ga predstavljal/a v različnih 
okoliščinah.

Predstavljal/a in zastopal/a sem mnenje v imenu organizacije ter argumentiral/a njeno 
delovanje.

Pripravil/a sem sestavek, članek, intervju, video vsebino in druge objave za medije.

Objavil/a sem prispevke z dejavnosti (v rodovem glasilu, na rodovi spletni strani, na 
blogu, …).

Informiral/a sem druge o aktualnem dogajanju z uporabo različnih kanalov sporočanja 
(družbena omrežja, e-liste, …).

Izpeljal/a sem javni (na)govor in ga prilagodil/a glede na prevladujočo publiko (odrasli/
mladi/otroci).

Prilagajal/a sem uporabo sodobnih načinov komunikacije in tehnik izražanja glede na 
publiko.

Komunikator 
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(tudi trener) skrbi za proces pridobivanja novega znanja ali obnavljanja in nadgrajevanje že 
osvojenega znanja ter prenašanje znanja na druge.

Pojavla se pri vlogi:

•  vodnika,
•  koordinatorja izobraževanja,
•  predavatelja,
•  mentorja, specialista.

Kompetence enkrat večkrat

Prenašal/a sem znanja, tehnike in veščine na druge.

Skrbel/a sem za lastno pridobivanje novega znanja oz. obnavljanje in dopolnjevanje že 
obstoječega.

Skrbel/a sem za osebno napredovanje drugih (mentorstvo).

Zasnoval/a in oblikoval/a sem pripomočke za učenje.

Zasnoval/a in izvedel/a sem izobraževalno dejavnost.

Vrednotil/a sem napredek, novo pridobljena znanja, kompetence drugih.

Spremljal/a sem novega člana skupine pri učnem procesu.

Nudil/a sem strokovno podporo pri izobraževanju (specialist).

Izobrazevalec ˇ
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Moje dodatne kompetence (ki niso opredeljene v predhodnih vlogah):

Pripravi si načrt, katere kompetence te še zanimajo in pri katerih dejavnostih in kdaj jih boš razvil/a.

Kompetence enkrat večkrat

Kompetence dejavnosti časovni okvir

Moje druge dejavnosti

Osebni nacrt razvoja kompetencˇ



 



 


