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Avtorica naslovne risbe je Brina Kaltenekar. 

Uvod 
Leto je šlo še prehitro naokrog in spet smo v prazničnem decembru. 
Od zadnje izdaje Krokodilčka marca so nam ukrepi prizanesli, in 
uspešno smo izvedli tako tabor kot jesenovanje, tečejo pa že priprave 
na zimovanje. Vodova srečanja se izvajajo v prostorih in v naravi, 
vodsvo pa je polno novih idej za prihodnje akcije. Dela smo imeli in 
imamo še ogromno, zato je toliko trajalo od prejšnje izdaje 
Krokodilčka. Mogoče bomo v prihodnje bolj pridni in bo izhajal 
redneje 😛😛. 

Z naravo k boljšemu človeku! 

 

Tadej Rajgelj - Krt 

Urednik glasila 
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Kratek odsek za promocijo 
Če si dobil/a to glasilo v roke in 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/. Pišeš nam lahko na 
rod.rzj@gmail.com ali pokličeš 070 868 640 (Jaka). Spremljaš pa nas 
lahko tudi na Facebooku in Instagramu. 

 
SPLETNA STRAN RZJ 

 

  
FACEBOOK  INSTAGRAM 

@TabornikiRodZelenegaJosta  @rodzelenegajosta  

http://rodzelenegajosta.si/pridruzi-se-nam/
mailto:rod.rzj@gmail.com
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Zero Waste 
KAJ JE »ZERO WASTE«? 
Zero waste oz. izničenje odpadkov je spodbujanje k zmanjševanju in 
izničenju uporabe nepotrebne, neobnovljive in v sanjah vse 
embalaže (tudi izdelkov za enkratno uporabo). Končni cilj je svet 
brez odpadkov. Tu ne gre za recikliranje oz. ponovno uporabo 
ampak končni cilj, da se odpadek (najbolj sporna je embalaža) sploh 
ne proizvede. 

 
S ČIM LAHKO MI PRIPOMOREMO? 
Za začetek moramo prenehati z uporabo enkratne embalaže. 
Ponavadi se te rešitve slišijo zelo drage, in se nam zdi da mi tako ali 
tako ne moremo ukrepati, češ da to lahko storijo le velike 
korporacije, ki proizvajajo odpadke. Ampak obstajajo tudi rešitve, ki 
so lahko prijazne za naše denarnice, jih lahko opravljamo vsi mi, in 
so učinkovite. 
 
- V trgovini poiščemo izdelek, ki ga potrebujemo v obliki, ki ima 
najmanj embalaže. Primeri: kosmiče vzamemo tiste, ki so samo v eni 
vrečki/škatli in ne tistih, ki so v vrečki in potem še v kartonasti 
embalaži, ker nam na koncu ostaneta dva odpadka namesto enega 
ali nič. Zobno pasto vzamemo tisto, ki je samo v tubi, ne pa v tubi in 
vrečki.                           

–Pri kupovanju zelenjave ali sadja pazimo, da ga vzamemo iz 
samopostrežnega dela, kjer si ga naložimo v od doma prineseno 
vrečko in stehtamo, namesto da kupimo že pakiranega, in da ne 
uporabimo vrečk za enkratno uporabo samo za tehtanje.                                                                      

 -Ob koncu nakupa na samopostrežni blagajni damo na tehtnico od 
doma prineseno vrečko, namesto da uporabimo tiste, ki so tam 
priložene.                                                                                         
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 -Še ena rešitev, ki pa je tista dražja rešitev in je bolj za ljudi, ki si 
lahko to privoščijo, je da hodimo po predvsem živila* (nekatere 
prodajajo tudi čistila, detergente, krpe, mila, oblačila…) v tako 
imenovane »zero waste trgovine«. Te trgovine prodajajo izdelke 
brez embalaže oz. z večkrat uporabno embalažo. Delujejo na način, 
da s seboj prinesemo embalažo v katero potem natrosimo oreščke, 
kosmiče, suho sadje…, ali pa natočimo sok, detergent, olje, čistila… 
To pa je dražja rešitev zato, ker so na žalost te trgovine oz. izdelki 
veliko dražji kot pa v običajnih trgovinah. 
Zaenkrat jih je v Sloveniji okoli 120. In tukaj 
nastane problem, če mi hočemo nekaj zelo 
resno narediti oz. spremeniti, nimamo druge 
izbire, kot da kupujemo tam, čeprav je dražje. V 
Kranju imamo zaenkrat dve taki trgovini: 
Krajček, ki prodaja živila, čistila in pekovske 
izdelke in pa trgovino Indija Koromandija, ki 
prodaja čaj brez embalaže. (več informacij na 
spletni strani manjjeveč Zero Waste trgovine) 

 

GLOBALNE ODLOČITVE 

Oziroma tiste ki niso v naših rokah. 

- Zero Waste trgovine morajo postati bolj ugodne oz. dostopne tudi 
revnejšim ljudem. 

-Velike korporacije naj preoblikujejo in premislijo njihove pakirne 
embalaže tako, da jih je čim manj oz. nič, ampak bodo še vedno 
učinkovite. 

- Problem pa ni samo v embalaži, ampak tudi v ostalih stvareh, ki jih 
lahko kupimo. Te naj bojo narejene iz kakovostnih materialov, da 
zdržijo čim dalj časa. Problem je tudi v nas potrošnikih. Zakaj bi 
potrebovali najnovejši telefon svoje najljubše znamke, če nam star 
čisto lepo dela? Zakaj potrebujemo nov avto, če nam star dela? 
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Zakaj moramo vsako leto kupovati nova oblačila? Zakaj moramo 
kupiti nov avto, če lahko najdemo lepo ohranjenega malo 
rabljenega? Takih vprašanj je veliko, zato se lahko malo zamislimo 
naslednjič, ko kupujemo nekaj novega in ko staro mečemo v smeti. 

-Pri stvareh, ki jih ni mogoče naložiti v posodo za ponovno uporabo 
zaradi higienskih standardov, pa naj se preoblikuje in premisli 
material embalaže, če ta konča kot odpadek v okolju. Npr. zobna 
pasta: če plastična embalaža ostane nekje v okolju ali v morju, bodo 
kemikalije ki jo gradijo, oškodovale okolje. Če bi uporabili kovinsko 
tubo, katera če pristane v morju ali v okolju, se bo razgradila sicer v 
dolgem času, ampak ne bo škodovala bitjem okoli nje, ker gre za 
povsem naraven material. Pa tudi v reciklirni luči je boljša, saj se jo 
lahko samo spere ali pa ponovno stopi in izoblikuje v nov izdelek, 
medtem ko imamo pri plastiki omejeno število recikliranja. 

POMEMBNA DEJSTVA O ODPADKIH IN NJIHOVEM VPLIVU NA 
ZEMLJO 

- Vsako leto proizvedemo 2 milijardi ton odpadkov 
- Letos smo odvrgli že 1,8 milijarde ton odpadkov 
- Da bi lahko naprej živeli v istem slogu, bi potrebovali še 1 

celo zemljo in pol 
- Letos smo proizvedli že 9,4 milijone ton odpadkov 
- Letos je v morju končalo že 10,7 milijonov ton odpadkov 
- Čez 28 let bo v oceanih več plastike kot rib 
- Letos smo odvrgli že 42 889 300 ton elektronskih odpadkov 

(v času pisanja tega članka) 

VIR: spletna stran: The World Counts 

Za Krokodilček napisal Martin Rožanski. 
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Kak smo se fajn mel na taboru 
Pot v Trlično smo začeli v Kranju, z vlakom smo potovali v Ljubljano, 
kjer smo presedli presedli na vlak za Celje. Iz Celja smo pot 
nadaljevali z avtobusom. Ko smo prispeli, smo postavili šotore. Prvi 
dan se je s tem začel in na vrsti je bila modna pista, ki so jo 
zaznamovali čudni, zabavni in iznajdljivi nastopi. 

V prihajajočih dneh so se dogajale 
različne zanimive prigode; od pohodov, 
urejanja vodovih kotičkov, do obiska 
bazena. Ta tabor je vsem še vedno v lepih 
spominih, ko pomislijo na letošnje 
poletje. Med vsem tem se je dogajalo 
tekmovanje, kjer je mnogo tabornikov 
tekmovalo za glavno nagrado, unikatno 
izdelano fotografijo za zmagovalca (slika 
na desni). 

Ampak na koncu so vsi odšli domov 
veseli, zadovoljni in definitivno tudi 
nekoliko zmatrani. 

 

Avtor: Zmagovalec TRLIWOODA 2021, Jaka Rant 
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»Vojna« za glino 
ŠOKANTNO! DRAMA V TRLIWOODU!! 

Vojna za naravne rezerve. Iz neznanih a  
zanesljivih virov smo dobili informacijo, da so se v 
času taborjenja v vodovih kotičkih GG-jev dogajale 
strašne stvari. Potekala je večdnevna vojna za 
glino. Zahtevala je veliko žrtev in krvavih bojev z 
najvišjo tehnologijo bojevanja z vodnimi pištolami. 
Žrtve so bile predvsem ribice, ki jih je okupator 
poteptal med krajo gline. Poškodbe so utrpeli tudi 
manjši mikroorganizmi zaradi izkopa. V soboto 

zgodaj zjutraj se je pričela zgodovinsko pomembna bitka pri Sotli. 
Ena izmed največjih in najkrvavejših v Trliwoodu. Ob 5:30 uri je 
okupator (GG mlajši) pričel z pomikom svojih enot k nahajališču 
gline, ki je locirano v mrzli Sibiriji vodovega kotička GG starejših. 
Prišli so z ašoti in samokolnicami ter pričeli z izkopom. Preden se je 
Trliwood prebudil, je bila izkopana že kar polovica vseh zalog. Ko so 
prišli GG starejši, so takoj prijeli za orožje in začeli s protinapadom. 
Uspelo jim jih je pregnati, ampak posledice so bile katastrofalne. 
Trliwoodski okoljski aktivisti so bili zgroženi ko so videli 
katastrofalne posledice izkopa. Tožili so GG mlajše, a jim ni uspelo. 
Zmenili so se samo za prenehanje izkopa. GG starejši so nahajališče 
zavarovali z bodečo žico in zgradili žičnico za izkop gline. Samo 
upamo lahko, da se stvari umirijo. 

        
GG starejši vstopajo v opustošen rudnik Signaliziranje pričetka napada 
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Utrinki iz jesenovanja 
Vohunsko obarvano jesenovanje je potekalo v taborniškem domu na 
Joštu med jesenskimi počitnicami. Vohuni so svoje veščine in znanje 
pridobivali tekom več preizkušenj, katere so potekale vse dneve in 
noči. MČji so se učili osnov prve pomoči, kurjenja ognjev in vozlanja 
vozlov, medtem ko so GGji imeli nočno orientacijo, izdelali so torte 
in se naučili zamenjati gumo na avtu.  

Poleg pestrega programa smo se tudi predali kulinariki še ne 
preizkušenega kuharja Žaka, ki nas je razvajal s svojimi jedmi, katere 
pa žal še ne sežejo do kolen chefa Deusa. 

Na jesenovanju smo krstili nove člane. Teh je bilo letos 10. En velik 
MMMM za vse nove MČje in GGje. 

  

Delavnica ponarejanja pasušov GG starejši s svojo torto 

  

GG mlajši med delanjem torte Kurjenje ognjev 
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Poročilo iz PP akcije 
Med 3. in 5. septembrom je na Joštu potekala posebna akcija. Poleg 
posveta članov smo doživeli tudi prehod starostne skupine, oz. 
obred bolj znan kot »prekrstitev«, pri katerem je nekaj naših članov 
opravljalo tematske izzive, da so si prislužili napredovanje v višjo 
starostno skupino. Eden izmed teh izzivov je bil tudi hajk do Dražgoš, 
kjer so morali postaviti bivak, in vsak zabetonirati svojo zvezdo. 
Končni izdelki so na slikah spodaj: 

 

V vejo popotnikov in popotnic so napredovali: Maks Bajt, Jaka Rant 
in Matija Vražič 

V vejo raziskovalcev in raziskovalk sta napredovala: Tadej Rajgelj in 
Eva Benedik 
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Krokodilček je dobil prijatelja 
Že dve leti je minilo, odkar smo na Joštu dobili novega krokodila, ki 
je zamenjal že 44 let starega krokodilčka. 22. oktobra letos pa je 
pred našim domom Puščava vzniknila še ena skulptura, in sicer 
mogočni totem orla po imenu Tabi. Tako kot novi Krokodil, je tudi 
Tabi izdolben iz hrastovega lesa, in sicer je plod dela Miha Knifica, 
tabornika iz RSO, v sodelovanju z Blažem Bačarjem. V prihodnje pa 
bomo na poti proti vrhu Jošta postavili še skulpture polža, čebele in 
gamsa. 

 

 

Foto: Gašper Kristanec 
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Brcanje žoge po taborniško 
Pod sloganom »odbrcajmo korono stran, letos zares!« smo, po tem 
ko smo ga dvakrat prestavili, 2.10.2021 organizirali drugo 
tradicionalno Taborniško nogometno tekmovanje (TNT). 
Poleg dveh naših ekip (PP ekipa in Grče ekipa) so se tekmovanja 
udeležile ekipe iz Rodu Zelene Sreče, Rodu Stražnih Ognjev, Rodu 
Kranjskega Jegliča, Kokrškega Rodu in Rodu Puntarjev Tolmin. 

 

Prvo mesto si je po napeti tekmi z našimi PPji izborila ekipa Rodu 
Stražnih Ognjev, za zmago jim česitamo!  

  
Naša PP ekipa Ekipa RSO 

  
Naša ekipa Grč v akciji Bor je poskrbel za navijaško vzdušje 
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Zimska, pa še nočna! 
Z dvema vodoma smo se udeležili Zimskega nočnega 
orientacijskega tekmovanja, v organizaciji RST Domžale. RR ekipa 
Pasavci, ki je tekmovala v konkurenci RR in grč si je izborila 7. mesto. 
Našli smo vse kontrolne točke, časovnico pa smo zamudili le za štiri 
minute. V konkurenco GG starejših pa smo poslali vod Surikat, ki si 
je od 26 ekip izboril 9. mesto. Tudi Surikate so našle vse kontrolne 
točke, in to brez kakršnekoli zamude. Odlično so se odrezali tudi na 
testu topografije, prihodu pod kotom, nalogi presenečenja in drugih 
nalogah na tekmovanju. 

 

Srečen Jaka ob najdbi kontrolne točke sredi blatnega polja.  
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Taborniški izziv: zaveži opičjo pest 
Po spodnjih navodilih zaveži vozel in sliko pošlji na 
rod.rzj@gmail.com. Srečnega vozlača ali vozlačico čaka nagrada :) 

 

mailto:rod.rzj@gmail.com
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Slike so prevzete iz knjige VOZLI IN PIONIRSKI OBJEKTI, Druga izdaja 
(Ljubljana: Zveza tabornikov Slovenije, 2012 – Taborniški priročnik) 
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TOPO Križanka 

 

  

Počez 

3. točka na karti s točno določeno 
nadmorsko višino, ki v naravi ni nujno 
posebej označena 

5. splošno sprejeti ničelni poldnevnik na 
zemlji, poimenovan po observatoriju v 
Londonu 

6. črtice na plastnici, ki označujejo smer 
padanja terena 

8. sever, v katero kažejo navpične črte 
pravokotne koordinatne mreže na 
topografski karti (sopomenka projekcijski 
sever) 

9. največji vzporednik z zemljepisno dolžino 
enako 0° 

10. posodabljanje zemljevidov oziroma 
vzpostavitev trenutnega stanja na 
zastarani karti 

11. relativna višinska razlika med dvema 
plastnicama 

12. pomanjšan, poenostavljen in pogojno 
deformiran prikaz zemeljskega površja na 
ravni površini 

 

    

Navzdol 

1. vrsta projekcije, kjer se ohranja razmerje 
dolžin (ni ekvivalentna, ni konformna) 

2. razmerje med izbrano razdaljo na 
zemljevidu in vrednostjo te razdalje v 
naravi 

4. kot pod katerim vidimo 1 meter visoko 
palico na razdalji 1 km 

6. črtice na plastnici, ki označujejo smer 
padanja terena 

7. opuščanje manj pomembnih objektov na 
zemljevidu z manjšanjem merila 
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MČ Vici 
Otroci so v šoli dobili domačo nalogo: “Opiši v sto besedah, kako ste 
preživeli vikend”. 

Mali Jožek je napisal: 
Ta vikend smo se nameravali odpeljati z družino k teti.  
Naložili smo se v avto, a ta nikakor ni hotel vžgati. 
Žalostno smo šli iz avta, razen očeta ki je ostal pri avtomobilu 
in izrekel ostalih 60 besed, katere niso primerne za mojo nalogo. 
 
Polž pleza po deblu češnje. Mimo prileti kos in mu reče: 
“Nima smisla, da plezaš po drevesu, saj ni nič češenj!” 
“Ko bom na vrhu bodo že!” 
 
Pelje se mož v avtu s pingvinom, pa ga ustavi policaj. 
Policaj: “Peljite pingvina v živalski vrt!” 
Čez nekaj ur… 
Policaj: “Zakaj niste peljali pingvina v živalski vrt?” 
Mož: “Saj sem ga. zelo lepo sva se imela. Zdaj pa greva plavat!” 
 

Uganke 
Več ko vozi, 
več popije, 
a policaj ga ne zašije.  

V njem sobice sladko skrivnost hranijo. 
Prebivalci s pikom ga branijo.  

V črni zemlji dan za dnem, 
rije varno skrit očem. 
Če pokuka kje na plan, 
s kupčkom zemlje je izdan.  

  

Rešitve ugank: avto, čebelnjak, krt 
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Skrita nevarnost zimske topline 
Na oblačen in snežen zimski dan sedimo v fotelju, poleg odeje in vroče 
čokolade v rokah nas greje tudi toplota bližnjega kamina. V tem tihem 
in zaspanem trenutku nam prav nič ne more do živega… ali pač? 

No, odvisno… tudi zimska toplina v določenih primerih prinaša 
svojevrstno nevarnost. Seveda govorimo o ogljikovem monoksidu 
(CO), brezbarvnem plinu brez vonja in okusa, ki se lahko sprošča iz 
zaprtih kurišč. Nevarnost tiči ravno v tem, da ga z našimi čutili nikakor 
ne moremo zaznati, sam nas pa lahko počasi in nesumljivo zastruplja. 
Zato je zelo priporočljivo blizu korišča montirati vsaj en detektor 
monoksida, ki nas v prisotnosti CO z glasnimi piski zbudi iz dremeža, 
preden je prepozno. 

Znaki zastrupitve s CO pa so sicer glavobol, slabost, bruhanje, 
zaspanost, omotičnost, motnje vida, težave pri hoji, v hujših primerih 
pa nezavest, epileptični krči in težave z dihanjem. Zastrupljenci imajo 
značilno rožnato barvo kože. 

Vsak sum zastrupitve je treba vzeti resno, saj so posledice lahko tudi 
trajne nevrološke posledice ali smrt! 

Zastrupljencu pomagamo tako, da ga prestavimo z območja visokih 
koncentracij ogljikovega monoksida, pri tem pa poskrbimo za lastno 
varnost! Če ne moremo varno pristopiti, počakamo do prihoda 
gasilcev ali reševalcev. 

Takoj zatem, ko smo poškodovanca prestavili, pokličemo 112. Če je 
mogoče, poskušamo odstraniti vir ogljikovega monoksida in prostor 
prezračimo. Viri zastrupitve so večinoma različne kurilne naprave, 
predvsem zaprta kurišča, kjer prihaja do nepopolnega izgorevanja, 
kot tudi električni grelci in agregati. 

Če je potrebno, začnemo osebo oživljati, v primeru nezavesti pa jo 
namestimo v položaj za nezavestnega. 

Povzel: Tadej Rajgelj – Krt po spletni strani https://www.zazivljenje.org/lj/zastrupitve/ 
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Zakaj so veščine kul 
Veščine naj bi načeloma sestavljale velik del naših dejavnosti. 
Omogočajo, da pri tabornikih delaš res tisto, kar te veseli in osvajaš 
znanja zadev, ki te zanimajo. Torej kako se lotiti veščin? Lahko 
vodnik predlaga vodu, katere veščine lahko usvajajo, še bolj kul pa 
je, če sam najdeš veščino, ki te zanima, in na vsake toliko zatežiš 
vodniku, da bi to veščino rad usvajal. Veščine so zelo raznolike, 
nekatere usvajaš na tedenskih srečanjih, nekatere pa tudi na 
večdnevnih akcijah. Ko izpolneš vse pogoje za neko veščino, jo tudi 
uradno dobiš, v obliki našitka, ki ga lahko prišiješ na kroj in s tem 
pokažeš ostalim, kaj znaš. 

Prihodnje akcije 
Z novim letom se bliža tudi zimovanje! 

Zimovanje bo potekalo med 19. in 22. februarjem v koči na Pohorju. 
Več o zimovanju boste izvedeli v kratkem :) 

Tudi termin tabora je že izbran, in sicer bo 12. - 19.8.2022. 

Odstotek dohodnine 
Če tega še niste naredili, spomnite svoje starše, naj izpolnejo 
zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije. To vas 
dobesedno nič ne stane, nam pa pomeni veliko! Več info na 
rodzelenegajosta.si/podpri-nas/  

Podprete nas lahko tudi na druge načine, med drugim tako, da 
prinesete star papir, ki ga tekom celega leta zbiramo v prostorih.  

http://rodzelenegajosta.si/podpri-nas/
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Pesem tega Krokodilčka… so Krokodilčki 
KROKODILČKI  
          Čuki 
 
      D         G       A       D G A 
    Modna pista to je prava stvar, 
    D             G           A G A 
    lepe punce - te so božji dar, 
     D                 G     A       D G A 
    glej jo, glej jo, ta bo miss sveta, 
         D             A            D 
    še spat ne morem, ker želim si da: 
      
 
                   G              A       D 
    Njene dolge noge z mano v štric bi hodile, 
                       G         A         D 
    le poglej njen nasmeh, krokodilčke v očeh. 
                    G          A      D 
    Modna pista odslej bo po mojih kolenih, 
                      G           A       D A D 
    sam bom čuval nasmeh, krokodilčke v očeh,  v očeh! 
 
    Mm pa pa ra, mm pa pa ra 
    Sam se zdaj potikam naokrog. 
    Daleč stran od njenih dolgih nog. 
    Daleč stran od modnega sveta, 
    vendar si želim še vedno da: 
 
    Ref.: Njene dolge noge...   (solo) 
     Sam se zdaj potikam... 
     Njene dolge noge... (2x) 
 

 
Slika večera ob ognju letošnjega jesenovanja.  
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Vabilo na redni letni občni zbor članov 
 

Vabim te na redni občni zbor, ki bo v petek, dne 7.1.2021 ob 19. uri v 
rodovih prostorih, na Gasilski ulici 17 v Kranju. 

  

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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Kaj se je še vse dogajalo… 
Kot rečeno, od prejšnjega Krokodilčka je minilo precej časa, in vmes 
smo bili zelo pridni. Spodaj je še nekaj izmed zadev, ki so se nam 
dogajale od marca letos. 

 
Čistilna akcija Očistimo Kranj 

 
Udeležba akcije Marš v 
naravo! 

 
MČ vikend 
 

 
GG vikend 

 
Matija in Jakob-Španc sta 
opravila vodniški tečaj 

 
Posvet vodstva 
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Proslava v čast Bazoviškim 
junakom 

 
Ogled razstave ob 70-letnici 
tabornikov 

Fotoorientacija po Tržiču 

 

Začetek vodovih srečanj v živo 

 
Priprave na ZNOT



 
 

Točka razno – prispevki članov 
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Sponzorji in sodelujoče organizacije 
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