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ZGODOVINA ŠPORTNEGA 
DRUŠTVA GLUHIH KOMET – 
DGN LJUBLJANA

Letos  praznujemo  83-letnico  obstoja 
društva,  65-letnico  obstoja  Športnega 
društva gluhih Komet, 60-letnico Košarkar-
skega društva Komet in 52-letnico ustano-
vitve  športne  komisije  gluhih  Slovenije. 
Uvodoma želim podati kratek pregled zgo-
dovine Športnega društva gluhih Komet – 
DGN Ljubljana.

Leta 1948 so gluhi člani društva v Ljublja-
ni, na Vidovdanski ulici, kjer so tudi stano-
vali in imeli svoje prostore, ustanovili špor-
tno  dejavnost  gluhih.  Pod  vodstvom  g. 
Alojza Milošiča in g. Cirila Sitarja so for-
mirali športni odbor gluhih športnikov. Prvi 
predsednik je postal g. Milan Perme. Začeli 
so trenirati na različnih športnih področjih. 
Že leta 1948 so se udeležili prvega držav-
nega prvenstva, ki je bilo v Subotici. Od ta-
krat naprej se je šport gluhih hitro razširil. 
Najbolj se je razširil nogomet, takoj za tem 
pa košarka. Kasneje so ustanovili  Športno 
društvo  gluhih  Komet.  Tako  se  je  razvoj 
športa gluhih v Ljubljani nadaljeval tudi z 
naslednjimi  športnimi  panogami:  atletika, 
namizni tenis, odbojka, kegljanje, šah, stre-
ljanje, smučanje, balinanje, bowling, orien-
tacijski  tek,  športni  ribolov  ter  še  druge 
množične  oblike  rekreacije,  kot  so  poho-
dništvo, telovadba in fitnes.

Naše  članice  in  člani  so  v  vseh  naštetih 
športnih disciplinah uspešno nastopali v ju-
goslovanskem merilu  –  tedaj  državno  pr-
venstvo  gluhih  Jugoslavije  in  republiško 
prvenstvo  gluhih  Slovenije,  danes  imeno-
vano državno prvenstvo gluhih Slovenije.

Uspešni so bili na področju mednarodnega 
športa  gluhih  in  slišečega  športa  v  do-
mačem okolju. Dokaz za te uspehe so šte-
vilni pokali in diplome, ki krasijo malo sej-
no dvorano in veliko dvorano društva. Od 
vseh naštetih obletnic, ki jih letos praznuje-
mo, je pomemben praznik društva, ki obha-
ja 83 let organiziranega delovanja gluhih v 
Ljubljani. Kasneje,  po vojni, so ustanovili 
Športno društvo Komet in Kulturno društvo 
Vite Zupančič. 

Ne smemo pozabiti, da poleg športa in kul-
ture gluhih v društvu posvečamo največ po-
zornosti  drugemu pomembnemu področju, 
in sicer posebnim socialni programi, ki so 
namenjeni gluhim uporabnikom. Pomemb-
ni so za izenačevanje možnosti, vključeva-
nje v družbo in za pomoč članom.

Organizirana skupnost gluhih se zaveda, da 
je šport gluhih eden najmočnejših integra-
cijskih dejavnikov in nepogrešljiv dejavnik 
pri oblikovanju osebnosti gluhih in njihovi 
socializaciji  ter  vključevanju  v  širše 
družbeno  okolje.  Zavedamo  se  tudi  po-
membnosti  športa  pri  intelektualnem  ra-
zvoju gluhe osebe, ki  jo zavirajo gluhota, 
otežkočeno  ravnovesje  in  spremljanje 
zvočnega signala iz naravnega okolja. Vse 
te pomanjkljivosti gluhe osebe se lažje pre-
magujejo s pomočjo športa. Zato ima šport 
gluhih  poleg  osnovnih  človekovih  potreb 
po igri, razvedrilu, sprostitvi in gibanju na-
slednje pomembne naloge:

• premagovanje  stisk  in  vključevanje  v 
socialno okolje, šport  zadovoljuje po-
trebo  po igri,  razvedrilu,  sprostitvi  in 
gibanju  s  ciljem optimalnega  razvoja 
psihofizičnih lastnosti,

• vzpodbuja se notranja težnja po razširi-
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tvi lastnih meja svojega jaza,

• razvija vztrajnost pri doseganju ciljev,

• razvija osebno iniciativo in pobude,

• razvija tekmovalnost z drugimi ljudmi 
v skupinah in uspešnost.

Šport je področje, na katerem so gluhi od 
začetka  svojega  prostovoljnega  združeva-
nja vedno dosegali dobre rezultate. Pomeni 
jim možnost  vključevanja v svet  tistih,  ki 
slišijo, saj lahko kljub svoji barieri dosega-
jo enakovredne rezultate.

Skratka, šport gluhih je izredno močan de-
javnik pri oblikovanju osebnosti in sociali-
zacije,

pomemben  pa  je  tudi  za  samopotrjevanje 
gluhe osebe. Šport gluhih ima zaradi tega 
pomembno vlogo  v programih  DGN Lju-
bljana, ki ima zastavljene naslednje dolgo-
ročne cilje:

1. Razvoj  množičnega  športa  in  športne 
rekreacije za ohranjanje psihofizičnega 
zdravja, zvišanje delovne storilnosti in 
vzpostavitve delovnih navad.

2. Zagotavljanje vseh pogojev (material-
nih, kadrovskih, organizacijskih in pro-
storskih) za čim boljšo športno in re-
kreacijsko udejstvovanje gluhih.

Ponosni  smo  na  prehojeno  pot,  na  naše 
uspehe in poslanstvo, ki smo ga opravljali v 
teh letih. Zahvala velja vsem, ki so v teh le-
tih sodelovali in pripomogli k delu društva.

Janez Slatinšek, 
predsednik DGNL
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Košarkaška ekipa športne sekcije Komet leta 1956
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OD ZAČETKA 
DO SEDEMDESETIH

Komet smo ustanovili leta 1953. Mladi glu-
hi smo iskali prostor, kjer bi lahko trenirali 
košarko. Dovolili  so nam uporabo telova-
dnice na Taboru. Tam so poleg nas trenirali 
tudi  slišeči  košarkarji,  ki  so  igrali  v  ligi. 
Povprašali smo jih, če bi nas lahko kdo tre-
niral. Njihov igralec nas je usmeril na go-
spoda,  ki  nas  je  nato  prevzel  pod  svoje 
okrilje. Na začetku je bilo nekaj težav s ko-
munikacijo,  a  sčasoma je  sporazumevanje 
postalo lažje. 

Na samem začetku se je naša sekcija ime-
novala Polet, ampak smo kasneje zamenjali 
ime,  in  jo  poimenovali  Komet.  Do  spre-
membe  je  prišlo  zato,  ker  je  v  Slovenj 
Gradcu obstajala ekipa s tem imenom. Ker 
dve ekipi ne moreta uporabljati istega

imena, smo mi zamenjali naše ime. Iz Fran-
cije je k nam prišel tudi gospod Radej Ru-
dolf, ki je bil izredno začuden, da pri nas 
nimamo košarkarske ekipe gluhih. V Fran-
ciji so imeli v košarki kar 18 ekip gluhih. 
Na njegovo pobudo smo začeli  sestavljati 
našo  ekipo.  Pred  košarkarsko  ekipo  smo 
gluhi  imeli  nogometno  ekipo  Polet,  ki  je 
bila razpuščena. 

Od 1955. leta pa do 1956. leta je smo imeli 
ljubljansko  ligo,  v  kateri  je  sodelovalo  5 
ekip, med katerimi je bil tudi Komet. Osvo-
jili smo prvo mesto in tako vstopili v me-
stno ligo, osvojili zlato odličje in nadaljeva-
li v republiški 2. ligi (Zahod) in osvojili 2. 
mesto. 

Sodniki  so  na  tekmah  za  nas  namesto 
piščalk uporabljali zastavice. Odnosi z 

drugimi ekipami so bili dobri, lepo so nas 
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Od leve Fredi Pevcin st., Štefan Štihec, Levstek Toni



65 LET ŠPORTNE SEKCIJE KOMET

sprejeli. Sprva so bili naši igralci zelo šibki, 
a kasneje po rednih treningih in tekmah se 
je že videl napredek, še posebej pri podaja-
nju žoge. 

Sam sem se udeleževal  turnirjev  v  nami-
znem tenisu. V ljubljanski regiji sem trikrat 
osvojil prvo mesto. To so bili moji najlepši 
spomini. 

Sam  opažam,  da  smo  starejše  generacije 
gluhih imele boljše možnosti v športu kot 
jo imajo mlajše generacije,  saj  smo igrali 
proti  slišečim  ekipam,  mlajši  pa  sedaj 
igrajo samo še z gluhimi. Mladim gluhim 
košarkašem svetujem, naj vadijo met troj-
ke.  Vsak igralec mora znati  zadeti  trojko. 
Tak pristop smo dobili  od Američanov, ki 
so imeli vse igralce tako izurjene, da nikoli 
niso zgrešili meta. 

Pevcin Fredi st.

65 LET ŠPORTNE SEKCIJE KO-
MET LJUBLJANA

Šport zadovoljuje potrebo po igri, razvedri-
lu, sprostitvi in gibanju. Privzgaja delovne 
navade, razvoj psihofizičnih lastnosti, ohra-
njanje zdravja in doseganju dobrih športnih 
rezultatov.

Nudi prijetno in predvsem koristno izrabo 
prostega časa.

Šport je področje, na katerem so gluhi od 
začetka svojega prostovoljnega združevanja 
vedno posegali po dobrih rezultatih. Kljub 
izgubi sluha jim veliko pomeni, da se lahko 
uveljavljajo  in  vključujejo  med  slišeče  z 
enakovrednimi rezultati.

Že leta  1924 so gluhi  v  Parizu ustanovili 
Svetovno organizacijo za šport gluhih 

4

Olimpijske igre v Milanu leta 1957.
Stojijo od leve Alfred Pevcin st., neznan, Anton Nahtigal, Toni Levstek, neznan; 

sedijo od leve Vinko Cepec, Alojz Milošič,Vlado Kordiš, Janez Štirn in Vinko Torkar. 
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(CISS). Istega leta so bile organizirane prve 
svetovne igre gluhih športnikov.

Športna sekcija Društva gluhih in naglušnih 
Ljubljana je bila ustanovljena pred 65 leti. 

Začetki organiziranega športnega udejstvo-
vanja gluhih športnikov v Ljubljani segajo 
v obdobje po 2. svetovni vojni. Med najbolj 
aktivnimi  pobudniki  ustanovitve  Športne 
sekcije Komet je bil Alojz Milošič. Gluhi 
športniki so se začeli vključevati v različna 
tekmovanja  slišečih  športnikov  kot 
tekmovalci Kometa. Po pripovedovanju ne-
katerih  starejših  članov  društva  (Pevcin, 
Milošič, Ribič) so tekmovali v košarki, no-
gometu, kolesarjenju, smučanju itd. 

Najbolj aktivni člani Kometa so se udeleže-
vali tekmovanj gluhih športnikov na držav-
nih prvenstvih v Jugoslaviji in na različnih 
mednarodnih turnirjih v Evropi. Iz njihovih 
vrst so gluhi športniki, ki so v takratni ju-
goslovanski  reprezentanci  posegali  po 
medaljah  na  evropskih,  svetovnih  prven-
stvih in olimpijadah gluhih.

Po dosežkih in osvojenih odličjih jih zgo-
dovina uvršča med uspešne gluhe športnike 
v  Evropi  v  naslednjih  panogah:  košarka, 
kolesarstvo, alpsko smučanje in šah.

Košarka  je  ekipni  šport,  ki  je  najbolj  od-
mevno zaznamovala 60-letno prehojeno pot 
gluhih športnikov.
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Olimpijske igre v Beogradu leta 1969. Stojijo od leve neznan iz Titovega Užica, Marinko Matko, Ja-
nez Perčič, Valesko Rot, Jože Beber, Dušan Zajc, čepijo od leve Delač, Janez Štirn, Peter Furlan,  

Janez Slatinšek, Stanko Veršič in Adolf Antih.
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Ekipa Komet leta 1975. Stojijo od leve: Branko Srdan, Milan Glavonjič, Branko Milošič,  
Janez Perčič, Srečko Dolanc, Igor Čeh, Boris Weiss, Valesko Rot, Aljoša Redžepovič; če-

pijo od leve: Jože Kralj, Janez Svete, neznan, Bogo Tanasič, Slavko Milošič.

Leta 1977 pred odhodom v Bukarešto na OI gluhih, 
Od leve: Jože Kralj, Branko Milošič, Janez Perčič, Branko Srdan in Aljoša Redžepovič
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V različnih obdobjih so bili v jugoslovan-
sko  košarkarsko  reprezentanco  vedno 
uvrščeni tudi igralci iz Kometa, ki so tako 
sodelovali na največjih tekmovanjih. 

Leta 1957 so na olimpijskih igrah v Milanu 
igrali naslednji člani Kometa: Alfred Pev-
cin  st.,  Janez  Štirn,  Toni  Levstek,  Vlado 
Kordiš, Vinko Cepec, Alojz Milošič, Vinko 
Torkar in Anton Nahtigal.

Leta 1973 so na poletnih olimpijskih igrah 
v Malmoju na Švedskem v košarkarski re-
prezentanci Jugoslavije igrali Janez Perčič, 
Valesko Rot in Jože Kralj. Osvojili so bro-
nasto medaljo.

Leta 1975 sem prevzel treninge košarkarjev 
Kometa. Ekipa je tekmovala v območni ligi 
Ljubljana,  Grosuplje,  Logatec,  Medvode. 
Pred menoj jo je vodil  trener Pezdirc.  Na 
začetku smo trenirali skupaj z ekipo iz Že-
lezniškega šolskega centra, ki je bila takrat 
prva  v  Jugoslaviji.  Ekipa  gluhih  je  imela 
skupne treninge z močno ekipo, v kateri so 
posamezniki  igrali  vidne  vloge  v  svojih 
klubih 

Hilarij Brezec – igral v KK Slovan in KK 
Olimpija, Vidmar – igral v KK Slovan,Vla-
do  Dimnik  –  KK  Lesonit,  Remigij  Klo-
bučar – KK Pivka, Pezdir – KK Ježica itd. 
Gluhi  košarkarji  Kometa  so  zelo  zavzeto 
sledili  zahtevnim  treningom  in  poskušali 
biti  na  treningih  enakovredni  bolj  izkuše-
nim slišečim igralcem. 

Trenirali  smo  petkrat  tedensko.  Večina 
igralcev  je  bila  zaposlenih,  tako  da  sem 
moral treninge organizirati dopoldne za ti-
ste, ki so bili v službi popoldne, in popol-
dne za tiste,  ki  so bili  v službi  dopoldne. 
Treningi  so  potekali  tudi  ob  nedeljah,  ob 

sobotah pa smo praviloma igrali območno 
ligo. Čeprav so v ligi igrale močne ekipe, je 
Komet vedno krojil vrh lestvice. Naši igral-
ci, zlasti boljši, ki so igrali tudi v jugoslo-
vanski reprezentanci, so bili med košarkarji 
dobro poznani in so se enakovredno kosali 
z  njimi.  Janez  Perčič  je  bil  kar  na  štirih 
olimpijadah  kapetan  jugoslovanske  re-
prezentance, Jože Kralj je bil izjemno na-
darjen strelec, ki je običajno na tekmi dose-
gel 30 košev. Ekipo Kometa so sestavljali 
še  Branko Srdan, Branko Milošič,  Srečko 
Dolanc, Igor Čeh, Boris Weis, Valesko Rot, 
Janez Svete, Bogo Tanasič, Slavko Milošič.

Igralci so na treningih izredno zavzeto tre-
nirali.  Velikokrat  so  po  treningih  še  sami 
dodatno metali na koš. Bili so odlično tele-
sno pripravljeni in na tekmah ni nikoli ni-
hče manjkal. Čutili  so veliko odgovornost 
in pripadnost svojemu klubu. Igralce je na 
tekmovanjih množično vzpodbujala in pod-
pirala gluha skupnost. Tekme so bile vedno 
dobro obiskane.

Leta  1976 smo v Splitu  na državnem pr-
venstvu  Jugoslavije  dosegli  enega  večjih 
uspehov, premagali ekipo Splita, ki je bila 
dotedanji  petkratni  prvak.  Naslednje  leto 
smo  potovali  na  olimpijske  igre  v  Buka-
rešto in osvojili  4. mesto. V reprezentanci 
Jugoslavije  so  igrali:  Jože  Kralj,  Branko 
Milošič,  Janez Perčič,  Branko Srdan,  sam 
pa sem bil trener reprezentance. 

Leta 1980 smo se udeležili evropskega pr-
venstva v Varšavi in osvojili 4. mesto. Za 
reprezentanco so igrali: Branko Srdan, Ja-
nez Perčič,  Srečko Dolanc, Brane Milošič 
in Jože Kralj.

Težko z besedami opišem, kako lepi so bili 
občutki zadovoljstva, veselja in ponosa ob 

7



65 LET ŠPORTNE SEKCIJE KOMET

naših  uspehih,  kako  močno  smo  občutili 
pripadnost in povezanost v ekipi košarkar-
skega kluba Komet. Ob tem jubileju se je 
potrebno spomniti  tudi  drugih  igralcev  in 
trenerjev, ki so gradili in ustvarjali uspešno 
pot Kometa.

Ko  se  je  Slovenija  osamosvojila,  je  bila 
ustanovljena slovenska Športna zveza glu-
hih.  Pod njenim okriljem delujejo športne 
panoge,  med  katerimi  je  košarka  dosegla 
izjemne uspehe  v  mednarodnem merilu  – 
dvakratni evropski prvak, enkrat viceprvak, 
enkrat  tretji  na  svetovnem  prvenstvu  in 
dvakrat  viceprvak  na  olimpijskih  igrah. 
Večina  igralcev  v  slovenski  reprezentanci 
je  začela  svojo  športno  pot  v  Športnem 
društvu gluhih Komet Ljubljana. 

K tem uspehom so v veliki meri pripomogli 
tudi trenerji Milan Brezovec, Bogdan Tana-
sič,  Janez  Perčič,  Peter  Brumen in  Izidor 
Križan.

Aljoša Redžepovič

KOMET OD LETA 1980 DALJE

V letih od 1980 dalje je Komet igral v ob-
močni  slovenski  ligi.  Ekipa  je  bila  zelo 
kvalitetna, saj je v svojih vrstah imela igral-
ce,  ki  so  tvorili  jedro  jugoslovanske  re-
prezentance (Kralj Jože, Srdan Branko, Mi-
lošič Brane, Svete Janez, Perčič Janez). V 
območni  slovenski  ligi  (v  nadaljevanju: 
OSL )  je  Komet  posegal  v  sam  vrh,  le 
prestop v višji rang tekmovanja ni šel zara-
di neustrezne dvorane in finančnih sredstev. 
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Jugoslovanska reprezentanca v košarki leta 1977.
Stojijo od leve: Redžepovič, Lušič, Srdan, Denič, Perčič, Milošič, Kovačič;

čepijo od leve: Milivojević, Žuža, neznan, Ban, Kralj.
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V  zimskem  času  smo  trenirali  in  igrali 
tekme OSL v športni  dvorani  na Topniški 
ulici, ki je bila last vojašnice JLA, sedaj pa 
stojijo tam Bežigrajski  dvori.  Treniralo se 
je dvakrat  tedensko,  tekme so se odvijale 
ob sobotah ali nedeljah. Namesto parketa je 
bil asfalt, zraven v isti dvorani pa je bilo še 
eno igrišče s parketom, toda uporabljala ga 
je mladinska ekipa Olimpije, če je bila za-
sedena hala Tivoli, pa tudi članska zasedba. 
Pogoji za trening so bili slabi. Igrali smo z 
žogami  znamke  Tiger,  da  ne  govorimo o 
copatih itd. Kasneje smo trenirali v dvorani 
Ilirije v zgornji Šiški. V pole-

tnem času pa smo trenirali in igrali tekme 
na zunanjem igrišču Žaka v zgornji Šiški. 
Ekipo Kometa je vodil Edvard Oven (bivši 
igralec Fructala, Ajdovščina), za njo pa so 
igrali:  Kralj  Jože,  Mikulič  Dare,  Milošič 
Branko,  Tanasič  Bogdan,  Dolanc  Srečko, 
Orešnik Gorazd, Weiss Boris, Srdan Bran-
ko, Perčič Janez, Čeh Igor, Svete Janez in 
Perovič Branko. 

Poleg rednega tekmovanja v OKL smo vsa-
ko  leto  imeli  tudi  prvenstvo  Jugoslavije. 
Organizacijo prvenstva je redno organizira-
la druga republika ali mesto v njej. Sodelo-
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Vojaška akademija v Ljubljani 22.11.1980, turnir v počastitev dneva republike, na sliki  
ekipa Komet., ki je osvojila drugo mesto, stojijo z leve Milošič Branko, Orešnik Gorazd,
Mežnar Igor, Pevcin Fredi ml.,Kralj Milan, čepijo Tanasič Bogdan, Hriberšek Tomaž,

zadnji desni je Perovič Branko. 
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Prijateljska tekma 5.9.1981 v počastitev dneva gluhih. V zelenih dresih reprezentanca,  
Slo : Ce 81 : 76, za rep. so igrali: Weiss Boris, Srdan Branko, Perčič Janez, Pevcin Fredi 

ml., Dolanc Srečko, Kralj Jože, Orešnik Gorazd, Perovič Branko, Tanasič Bogdan in Svete 
Janez , najboljša strelca za rep slo. Jože Kralj 22 in za Celje Aleš Peperko 34 košev.

Dvorana Ilirija 11.12.1983 državni prvaki Jugoslavije. Stojijo Weiss Boris, 
Perovič Branko, Srdan Branko, Pevcin Fredi ml., Rakef Tomaž, trener Brezovec Bilan,

čepijo Tanasič Bogdan, Kralj Jože s sinom, Mrša Šime, Svete Janez in Kralj Milan.
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Dvorana železničar, 23. in 24.11.1985,
mednarodni turnir. 
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Dvorana Janeza Levca 25.10.1986, prijateljska tekma med Kometom in republiko Sloveni-
jo, stojijo z leve Weiss Boris, Perčič Janez, Čeh Igor, Mežnar Igor, Srdan Branko, 

čepijo Tanasič Bogdan, Hriberšek Tomaž, Levstek Dani, Klemen Tomaž, Kocjan Janez,  
Kralj Jože in Mrša Šime.
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vali  smo  tudi  na  mednarodnih  turnirjih, 
toda malokrat, saj smo bili omejeni s fina-
nčnimi  sredstvi.  Potovanja  in  bivanja  so 
bila draga, zato smo se osredotočili bolj na 
mesta v  Jugoslaviji.  Ekipo Kometa  so od 
leta 1974, ko sem se vključil v njo kot igra-
lec, trenirali naslednji trenerji: Furlan, Re-
džepovič Aljoša, Oven Edo, Bauman Dar-
ko, Brezovec Miran, Križan Izidor, Perčič 
Janez, Tanasič Bogdan.

Na prvenstvu Jugoslavije so se največkrat 
srečala mesta ali društva, ki so bili zmago-
valci svojega republiškega tekmovanja. To 
so: Komet Ljubljana, Olimpia Beograd, Za-
greb, Partizan Užice, Split in Sarajevo Mla-
dost. Tekme so bile izenačene, predvsem pa 
ni  bilo  popuščanja  na  nobeni  tekmi.  Naj-
večji  nasprotniki  so bili  Komet Ljubljana, 
Olimpia Beograd, Partizan Užice in Split. 

V teh klubih so največ vlagali v košarko, na 
prvenstvu Jugoslavije pa so si bili največji 
konkurenti za prva tri mesta. Po letu 1981 
se je Kometu pridružil še eden pomembne-
jših gluhih košarkarjev, to je bil Kocjan Ja-
nez, ki je bil kasneje eden glavnih igralcev 
Kometa in reprezentant Jugoslavije. Igral je 
tudi pri slišečem klubu KK Črnomelj, ki je 
nastopal v II. SKL. 

Leta  1983  pa  je  h  Kometu  prestopil  še 
ostrostrelec iz KK Zaton (Šibenik), to je bil 
Mrša Šime. V pionirskih in mladinskih se-
lekcijah  je  treniral  s  slavnim  igralcem 
Draženom Petrovičem. Mrša Šime je takoj 
pokazal, da je izreden strelec in dober ko-
šarkar. Povsod, kjer so igralci Kometa igra-
li, so pustili zelo dober vtis in dobre rezul-
tate (v Jugoslaviji in tudi v tujini).

Bogdan Tanasič
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Leverkuzen Nemčija, 28.11.1993, na sliki zmagovalci turnirja. Stojijo od leve trener 
Perčič Janez, Svete Janez, Šime Mrša, Srdan Branko, Pevcin Fredi ml., Kralj Milan, 

Budelli Christian, Petrič Anton vodja odprave. Čepijo z leve Sojer Janez, Potočnik Peter,  
Petrač Samo, Šebjan Damjan, Podlogar Aleš in Tanasič Bogdan z mavcem na roki.


