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Gospod JANEZ AŽMAN
Janko Ažman je začel kot alpinist delovati v PD Dovje Mojstrana v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja. Po plezalnih preizkušnjah v domačih gorah se je leta 1964 kot član
domačega odseka udeležil odprave v Durmitor. Mojstranški alpinisti so tedaj preplezali več
plezalnih smeri, med njimi tudi prvenstvene.
Leta 1967 sta skupaj z Zvonetom Koflerjem preplezala Raz veveric v Zahodni Cini.
Leta 1968 so mojstranške veverice, katerih član je bil tudi Janko, preplezali enega zadnjih treh
problemov v Alpah - Walkerjev steber v Grandes Jorasses.
Leta 1969 sta z Zvonetom ponovno preplezala v Veliki Cini največjo streho. Tega leta so se
Ažman, Brojan in Kofler lotili plezanja v severni steni Eigerja. Vzpon so morali zaradi
poslabšanja vremena prekiniti in z dramatičnim spustom so se iz stene rešili.
Leta 1970 so veverice ponovno plezale v Grandes Jorasses in sicer prvo ponovitev
Mrtvaškega prta.
Leta 1971 se je udeležil odprave AO Kranj v Hindukuš. Z Zvonetom Koflerjem sta osvojila
vrh gore Istor-o-nal (7496 m). Pri povratku je v prometni nesreči Zvone umrl.
Leta 1972 se je udeležil IV. JAHO v južno steno Makaluja ( 8462 m). Skupaj z Matijo
Maležičem sta dosegla rob stene in višino preko 8000 m.
Leta 1975 je sodeloval na VI. JAHO odpravi. Odprava si je zastavila za cilj še nepreplezano
južno steno Makaluja ( 8462 m). Janko je vrh osvojil skupaj z Nejcem Zaplotnikom.
Leta 1977 je vodil odpravo članov domačega AO v Ande. Odprava je dosegla vrh najvišje
gore Jerupaja Grande (6636 m).
Leta 1996 je sodeloval na odpravi postaje GRS Mojstrana v južnoameriške Kordiljere. Za cilj
so si izbrali najvišjo goro južne Amerike Aconcaguo (6952 m).
Ob 30. letnici prvega vzpona preko južne stene Makaluja, leta 2005, so se nekateri člani
dogovorili, da organizirajo ponovno odpravo na himalajski vrh. Za cilj so si izbrali goro Ama
Dablam ( 6812 m). Skupaj z Janezom Dovžanom sta priplezala tudi na vrh te gore.
Kot gorski reševalec, član postaje GRS Mojstrana, je sodeloval pri mnogih akcijah, kjer je
pomagal reševati človeška življenja. Kot aktivni reševalec letalec je sodeloval v nekaterih
zahtevnih reševalnih akcijah z uporabo helikopterja, med katerimi bi posebej izpostavili
reševanje plezalca iz Čopovega stebra v Severni triglavski steni.
S svojim znanjem pomaga tudi pri delu planinskega društva. Sodeloval je pri obnovi
Aljaževega doma v Vratih in Šlajmarjeve koče. Prav tako si ne moremo predstavljati
Triglavske muzejske zbirke brez nešteto ur njegovega vloženega dela.
Vsako leto aktivno sodeluje pri izvedbi šol v naravi za otroke v Vratih. kjer med pohodi
marsikoga navduši za nadaljnje obiskovanje gora.

Za uspehe na področju planinstva podeljuje Občinski svet Občine Kranjska Gora
gospodu JANEZU AŽMANU PRIZANJE OBČINE KRANJSKA GORA.

