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Uvod 
 

Lep taborniški pozdrav! 

Najbrž ste tudi vi tako kot jaz v zadnjih mesecih izgubili občutek za 
čas, in dnevi so minevali, eden enak drugemu. V odsotnosti ostalih 
akcij 'v živo' smo jesen in zimo preživljali z lepimi spomini na letošnji 
tabor in nove prijatelje, ki smo jih spoznali iz RZS. 

Izjemno je treba pohvaliti tudi naše vodnike in vodnice, ki so kljub tem 
čudaškim okoliščinam prek Zooma lahko izpeljevali tedenska 
srečanja, in jih naredili zanimive. Hvala tudi vsem članom, ki ste 
sodelovali v tedenskih izzivih, ki smo jih pripravili za vas. Tako kot se 
šole počasi odpirajo, bomo tudi mi spet začeli izvajati srečanja po 
starem. Mask se najbrž še dolgo časa ne bomo znebili, ampak važno 
je, da smo kot taborniki spet lahko skupaj tam, kjer smo najraje – v 
naravi. 

Zato se v prihodnje že veselim vseh dejavnosti, ki jih pripravljamo :) 

Z naravo k boljšemu človeku! 

 

Tadej Rajgelj - Krt 

Urednik glasila 
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Zgodovina glasila Krokodilček 
Najbrž vas večina še ni videla glasila Krokodilček, kar je razumljivo. 
Zadnji Krokodilček je bil namreč izdan pred trinajstimi leti. Kar se 
dogaja v rodu lahko itak že dolgo spremljamo na rodovem FBju 
(@TabornikiRodZelenegaJosta), Instagramu in spletni strani 
(rodzelenegajosta.si). Vseeno pa se nam je zdelo kul, da bi ponovno 
poskušali oživeti Krokodilčka. Kaj pa vem… če vam bo všeč, pričakujte 
tudi drugo številko :) 

Ob tej prilki pa bi povabil vse, ki sedaj tole berete, da razmislite, če bi 
mogoče radi prispevali karkoli za v naslednjo številko Krokodilčka. 
Sprejemamo vse mogoče članke, misli, ideje, risbice, poročila, vice, 
križanke, uganke, rebuse, horoskope, trač in karkoli kar bi radi, da tudi 
ostali naši taborniki vidijo. Predvsem GGji imate tukaj še priložnost, 
da dobite kakšno izmed 'pisarskih' veščin, ki gredo po vrsti (vodov 
kronist  poročevalec  urednik glasila). 

 

Torej če se ti utrne kaka ideja, ali če že veš, da bi rad/a sodeloval/a, 
potem ne čakaj, in to sporoči svojemu vodniku/ci že na naslednjem 
srečanju! 

 

Kratek odsek za promocijo 
Če si dobil/a to glasilo v roke, še nisi naš član/naša članica, pa bi to 
rad/a postala, imaš srečo! Rod zelenega Jošta skozi celo leto sprejema 
nove člane, ne glede na starost. Več informacij o vpisu na 
rodzelenegajosta.si/pridruzi-se-nam/.   

http://rodzelenegajosta.si/pridruzi-se-nam/
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Naslovnica 
Na 'natečaju' za sliko naslovnice smo dobili nekaj čudovitih slikc. 
Zmagala je slika krokodilča vodnika Martina, ki ste jo opazili na 
naslovnici. Spodaj je pa še nekaj ostalih prispevanih slik, ki so prišle v 
izbrani krog (po vrsti: Matija, Brina Kaltenekar 2x, Anže Seme, Jakob 
Tič) 
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Kaj smo počeli med korono 
Kljub temu, da se nismo videli v živo, smo delali polno zanimivih stvari. 
Nekateri skupaj prek kamer in mikrofonov, drugi pa ste doma kaj 
zanimivega naredili, in z nami delili slike. Spodaj je naštetih nekaj 
''hajlajtov'', torej najbolj zanimivih stvari. 

Mančin vod, ki si je pred kratkim nadel ime 'Levčki' so pekli piškote, 
preiskusili so se v umetnosti zlaganja papirja – origamija, vadili so prvo 
pomoč, z bomboni so se učili morsejevo abecedo in se igrali razne 
igrice. 

  

Borov vod, Sivi roparji, se je učil vozlati. Igrali so tudi trenutno zelo 
priljubljeno igrico ''Among us'' in imeli so kratko orientacijo po vaških 
znamenitostih. 

PP klub je organiziral fotoorientacijo po Kranju. Imeli smo tudi 
delavnico o lažnih novicah, eno 'fitnes Zoom' srečanje, nekaj 
duhovnosti, dve delavnici o zasvojenostih in ponovitev nekaterih 
osnov prve pomoči. 
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''Zmagovalni M&Msi'' (vodnika Martina in Matija) so imeli Kahoot 
kviz, vozle, kviz 'Male sive celice', vislice, skribble, pisanje pesmi, 
učenje topografije, workout srečanje, risanje… so se pa tudi 
kulinarično udejstvovali. 
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Jaka je s svojimi Surikatami delal raviole s sirovim nadevom, in 
izgledajo zares okusni. Igrali so tudi Bingo z iskanjem stvari po domu, 
in pa naredili so mini rakete iz plastenk po navdihu posnetka na 
YouTube kanalu 'Čarovnija narave'.  
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Zakaj sem tabornik / tabornica? 
Zato, ker rad taborim.  

(Mark) 

Da sem lahko na taborih čim dlje od doma, da se lahko spočijem  
(Luka) 

Zato, ker so taborniki zabavni  
(Gaja Lia) 

Zato, ker je zabavno in poučno  
(Jaka) 

Ker je to moj način življenja 
 (vodnik Matija) 

Da bi se več naučil, prepričal me je Matija 
 (Maks) 

vod Sivi Roparji 
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Česa se najbolj spomnim iz letošnjega tabora? 
Ko je Zarji Matija speljal Žaka 
(Luka) 

Hajka… 
(Mark) 

Najbolj se spomnim Hajka 
(Gaja Lia) 

Motivacijski vikend :) 
(vodnik Matija) 

Vaškega Komarja 
(Krt, odg. urednik)   
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Taborniški izziv – morsejevo sporočilo 
Spodaj je napisano sporočilo v Morsejevi abecedi. Presledek med 
pikami in črtami ločuje posamezne črke, poševnica ločuje besede, 
dvojna poševnica pa verze. Ločil ni. Za pomoč je spodaj legenda. 
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Strip 
Naslov stripa je: »raje se kopam v plamenih, kot pojem tolk pekoče 
omake, kot si mi je dal na krožnik« 

 

Ta umetniški izdelek so pripravile Surikate. 
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MČ Vici 
So ble tri muhe pa so šle v gostilno. Prva naroči drek s čebulo. Druga 
naroči drek s česnom. Tretja je izbrala raje samo drek brez vsega, ker 
ni hotela, da ji smrdi iz ust. 

Kako se reče slovencu, ki se utaplja? Tone. 

Zakaj je Blondinka, ki dela za računalnikom stalno prehlajena? Ker 
ima odprtih več oken. 

Je šel Janezek k Blondinki na obisk in je videl, da je čez balkon vrgla 
hladilnik. 
»Zakaj si vrgla hladilnik dol?« jo je vprašal. 
»Ker je star«, mu odgovori blondinka. 
Čez en teden pride Blondinka na obisk k Janezku in ga vidi, ko čez 
balkon vrže babico. 

(pps.: ne mecite svojih babic čez balkon) 

Uganke 
So trije bratje. Prvi stalno spi in nikoli ne vstane. Drugi vedno dela in 
nikoli ne neha. Tretji pa gre in nikoli ne pride nazaj. 

 

Pet bratov iz iste hiše, pa se vsak drugače piše. Kdo so te bratje?  

Rešitev te uganke je baje ogenj, ampak noben izmed vodnikov zares ne konta zakaj, tako da če se vam 
utrne kako je ogenj povezan z brati, pišite na rod.rzj@gmail.com 

Rešitev: 5 prstov 



12 

Meme contest 
Se imaš za dobrega memerja/memerko? Znaš pravo sliko opremiti s 
smešnim citatom in s tem nasmejati družbo? Če ja, potem ne smeš 
manjkati na tekmovanju za najbolj smešno memo, ki jo organizira 
glasilo Krokodilček. Oblika meme ni važna. Edini pogoj je, da je mema 
povezana s taborništvom oz. našimi člani, in da ni žaljiva. Svoje 
predloge pošlji na tadej.rajgelj@gmail.com. Pošlješ jih lahko 
neomejeno, tisti najboljši pa bodo objavljeni v naslednjem glasilu 
Krokodilček, s tvojim dovoljenjem pa tudi na ostalih kanalih RZJ. 

Spodaj pripenjam dva mema za idejo, kako to izgleda. Za več idej sledi 
profilu tabornik_memes na instagramu. 

  

mailto:tadej.rajgelj@gmail.com
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Križanka za GG 
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Vodoravno 

4. leteči sesalec 

5. abeceda v obliki pik in 
črtic 

6. puhast glodalec, pogost 
obiskovalec naše koče na 
Joštu 

8. potok med Slovenijo in 
Hrvaško, ob našem taboru 

10. Svetovna skavtska 
organizacija (kratica) 

12. …tam šotori se blestijo, 
_____ sredi njih vihra… 

13. Glas svobodne Jelovice 

14. obveza, ki jo narediš v 
primeru močne krvavitve 

15. prijem, ki ga uporabiš za 
razrešitev dihalne zapore 

17. vozel, uporabljen za 
držanje bivaka, pa tudi v 
pionirskih objektih 

 

    

Navpično 

1. kot med severom in 
določeno točko 

2. postopno manjšanje 
merila karte, pri katerem 
manj pomembne objekte 
izpuščamo 

3. točka na terenu s podano 
nadmorsko višino 

5. tekmovanje mnogih 
taborniških veščin 

7. iglavec ki je lahko črni ali 
rdeči (tudi ime) 

9. vozel, uporabljen za 
napenjanje bivaka 

11. sever, kot ti ga pokaže 
kompas 

14. zelo natančna risba 
okolice 

16. ogenj, kjer so polena 
razporejena v obliki 
zvezde 
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Križanka za MČ 
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Vodoravno 

2. Kratica za Zvezo tabornikov 
Slovenije 

3. slavnostni ogenj, ki je 
zgrajen kot narobe 
obrnjena piramida 

7. ime taborniške koče na 
Joštu 

9. taborniški pozdrav 

10. naša največja gozdna zver 

13. kraj naših taborjenj 

15. žival, maskota Jošta 

16. prva beseda v taborniški 
himni 

18. kateri ogenj čuva nočna 
straža? 

19. kateri plod ima bukev? 
 

    

Navpično 

1. nosimo jih v petih barvah 

3. vrsta pomoči, ki jo nudimo, 
če smo prvi na kraju 
nesreče 

4. šport z uporabo kompasa 
in zemljevida 

5. Kratica za Rod zelenega 
Jošta 

6. ime taborniške revije 

7. Ustanovitelj taborniškega 
gibanja, Robert Baden... 

8. kje spimo na taborenjih? 

11. najlepši hrib v okolici 
Kranja 

12. Taborniki jih imamo 12 in 
se ravnamo po njih 

14. tabornik z zeleno rutko 

17. medvedki in... 
 

 

Obe križanki smo pripravili Krt, Matija in Španc. 
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Ajs… ko se opečemo 
Sigurno se je večina nas opeklo vsaj enkrat na neki točki našega 
življenja. A vendar najbrž ne veste, da ogenj, prižgani likalniki in druge 
vroče stvari niso edino, kar nam lahko povzroči opeklino. Podobne 
poškodbe kože nam lahko povzročijo tudi močne kisline (kemične 
opekline), električni tok (električne opekline) in trenje (frikcijske 
opekline, npr. zaradi drgnjenja ob vrv). Opekline pa delimo tudi na to, 
kako 'hude' so oz. kako globoka plast kože je poškodovana. ''Na uč'' 
lahko globino opekline ocenimo po barvi in bolečini. Tiste, ki so rdeče, 
morda z mehurji, in bolijo, so povrhnje opekline. Tiste, ki pa so 
opečnate do belkasto-sive barve in kjer bolečine ni več, so pa globoke 
opekline. 

Kako postopamo ob opeklini? 

1. Če je opeklina večja ali globoka, če je opečen obraz ali dihalne 
poti, takoj pokličemo 112. Preden pristopimo do 
poškodovanca, se prepričamo o lastni varnosti. 

2. Odstranimo vir toplote (npr. pogasimo ogenj) in poškodovanca 
prenesemo na varno. 

3. Odstranimo nakit in oblačila, ki niso prilepljena na rano. 
4. Opeklino hladimo pod curkom hladne vode (če ni mogoče, pa z 

mogrimi brisačami. Upoštevamo ''pravilo 15'': opeklino 15 
minut hladimo z vodo pri 15°C. Pri otrocih hladimo do 10 minut. 

5. Oskrbimo opeklino tako, da jo pokrijemo z alu-plastom (siva 
stran proti opeklini) ali mokro sterilno gazo, povijemo, in opekli 
del telesa imobiliziramo. 

6. Poskrbimo za pravilen prevoz v ustrezno ustanovo. 

V nobenem primeru opekline ne smemo hladiti z dajanjem ledu 
neposredno na rano. Ne smemo predirati mehurjev, saj tako 
povečamo možnost okužbe rane. Ne smemo nanašati zdravilnih 
mazil, ki niso namenjena oskrbi opeklin. Če se oblačila prilepijo na 
opeklino, jih ne odstranjujemo, ampak hladimo čez njih. Ne hladimo 
predolgo, saj se poškodovanec lahko podhladi. -Krt  
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Prihodnje akcije 
Prva taborniška akcija, ki se nam v kratkem obeta je že 20. 
tradicionalna čistilna akcija OČISTIMO KRANJ 2021 – Kranj ni več 
usran! 

 

Predvidoma bo potekala v soboto, 27.3.2021 v dopoldanskem času. 
(Rezervni termin pa je 8.5.2021) 

Seveda bo akcija potekala po vseh smernicah, ki nam tekom 
zadnjega leta že odmevajo v ušesih. Poskrbeli bomo tudi za rokavice, 
vreče za smeti, malico in priložnostno darilo. 

Se vidimo! 
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Vabilo na redni letni občni zbor članov 
 

Vabim te na redni občni zbor, ki bo v petek, dne 26.3.2020 ob 19:30 
v rodovih prostorih, na Gasilski ulici 17 v Kranju. 

V primeru, da ga zaradi trenutne situacije (COVID-19) ne bo mogoče 
izpeljati s fizično prisotnostjo v prostorih,  se občni zbor izpelje 
korespondenčno. 

  

Dnevni red: 

1. otvoritev občnega zbora 

2. izvolitev organov občnega zbora 

3. poročila o delu rodu 

4. razrešitev organov rodu in izvolitev novih 

5. sprejem programov, planov in cenikov za leto 2021 

6. razno 

  

Z NARAVO K BOLJŠEMU ČLOVEKU! 

 

Starešina RZJ 

Damir Vražič - Deus  
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Točka razno 
Naš rod je s tem mesecem bogatejši za dve zračni puški in komaj 
čakamo, da jih na kakšni akciji testiramo. 

Matija, Bor in Žan Luka so sodelovali v oglasu turističnih namestitev 
v Kranju, v katerem so predstavili naš dom Puščava.  

 

Gospodar Bor išče kandidate, ki mu bodo pomagali pri inventuri 
rodovega skladišča. Če bi se radi spoznali z opremo, ki jo imamo in 
kako se jo skladišči ter vzdržuje, je to priložnost za vas. Za več info 
pokličite Bora: 041-769-582 

Člani RZJ smo v zadnjih tednih zagnali svoj Minecraft server, ki je 
načeloma odprt vsak dan od desetih dopoldne pa do enih zjutraj. Za 
več informacij kako se pridružiti, vprašajte svojega vodnika ali nam 
pišite na rod.rzj@gmail.com  

Če tega še niste naredili, spomnite svoje starše, naj izpolnejo 
zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije. Več info na 
rodzelenegajosta.si/podpri-nas/  

  

mailto:rod.rzj@gmail.com
http://rodzelenegajosta.si/podpri-nas/
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Sponzorji in sodelujoče organizacije 
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