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JANEZ BROJAN ml, za posebne uspehe na področju GRS.
45. seja OS dne 27.5.1998, sklep 45/4, podeljen 7.8.1998.

JANEZ BROJAN je bil rojen leta 1947 v Mojstrani kot sin znanega alpinista in
gorskega reševalca. Zato ni presenetljivo, če je že v svoji zgodnji mladosti nadaljeval
po njegovih stopinjah. Tako je že leta 1961 postal član Alpinističnega odseka v
planinskem društvu Dovje Mojstrana. Hitro je dozorel v vrhunskega alpinista in kot
član Mojstranških veveric je preplezal precej svetovno znanih smeri po svetu.
Sodeloval je tudi v odpravi Alpinističnega odseka Kranj v Hindukuš in IV.JAHO na
Makalu. S sodelovanjem na teh ekspedicijah je prav gotovo veliko prispeval k
predstavitvi slovenskega alpinizma v svetu.
Posebno pozornost pa zasluži delovanje Janeza Brojana na področju gorskega
reševanja. Že leta 1963 se je vključil v delo postaje Gorske reševalne službe v
Mojstrani. Leta 1978 pa je postal njen načelnik, kar je še danes. Njegovo uspešno
vodenje postaje je pripeljalo gorsko reševanje na nivo, ki se lahko mirno kosa z
alpinistično najbolj razvitimi državami Evrope. Uvajanje nove opreme ob novi tehniki
mu je bil izziv, ki ga je s svojo zagnanostjo uspešno reševal. Od leta 1990 dalje je
inštruktor letalskega reševanja, zadnjih 10 let pa tudi član letalske podkomisije Gorske
reševalne službe Slovenije, kjer pripravlja strokovno literaturo za letalsko reševanje.
Aktivno sodeluje pri usposabljanju pripadnikov Slovenske vojske za letalsko
reševanje. Prav tako je bil v času enega mandata namestnik načelnika slovenske
Gorske reševalne službe.
V času svojega aktivnega delovanja je Janez Brojan sodeloval na preko 300 reševalnih
akcijah, od katerih jih je več kot 200 tudi vodil. Pri tem velja opozoriti, da je postaja
GRS Mojstrana ena izmed najbolj izpostavljenih v pogledu števila nesreč in
zahtevnosti terena.
Janez Brojan aktivno sodeluje pri vzgoji mladih reševalcev, pri organizaciji mladinskih
taborov in raznih tekmovanj.
Za našteta, pa tudi za neomenjena njegova dela prejema danes JANEZ BROJAN
BRONASTI GRB OBČINE KRANJSKA GORA.

