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JANEZ BROJAN
Janez Brojan se je rodil leta 1947 v Mojstrani kot sin znanega alpinista in gorskega reševalca. Že v
svoji zgodnji mladosti se je pridružil očetovi poti.
-Leta 1961 je postal član Alpinističnega odseka in kot član in soustanovitelj Mojstranških veveric,
preplezal več zahtevnih plezalnih smeri v domačih gorah in Alpah, med drugim Mrtvaški prt,
Walkerjev steber, Bonatijevo smer.
-Med drugim je sodeloval na odpravah v najvišja pogorja sveta v Hindokuš in IV.JAHO na Makalu
in s tem veliko prispeval k predstavitvi slovenskega alpinizma v svetu.
-Leta 1963 se je priključil Postaji Gorske reševalne službe Mojstrana in bil od leta 1978 do leta2004
(26 let) tudi njen načelnik. Njegovo uspešno vodenje je pripeljalo gorsko reševanje na nivo, ki se
lahko kosa z alpinistično najbolj razvitimi državami Evrope. Z uvajanjem nove tehnike reševanja
ponesrečencev v gorah, predvsem reševanja ponesrečencev s helikopterji, se je priključil letalcem
reševalcem in leta 1991 postal inštruktor letalec reševalec pri Gorski reševalni službi Slovenije.
Naziv je pomenil dodatno delo pri usposabljanju reševalcev letalcev za delo s posadkami
helikopterjev.
-v letih od 1994 do 1998 je opravljal funkcijo namestnika načelnika Gorske reševalne službe
Slovenije, nato pa bil dve mandatni obdobji načelnik podkomisije za letalsko reševanje, inštruktor
letalskega reševanja pa je še danes. V svoji dolgoletni alpinistični karieri je sodeloval v več kot 700
reševalnih akcijah, od katerih jih je več kot polovico vodil. Velja omeniti, da je postaja GRS
Mojstrana ena izmed najbolj izpostavljenih v pogledu števila nesreč in zahtevnosti terena.
- Pomemben je tudi njegov prispevek k povezovanju z gorskimi reševalci sosednjih držav. Od leta
1972 poteka v Vratih spominsko tekmovanje Koflerjev memorial, na katerem se ob smučanju,
druženju in izmenjavi izkušenj pri reševalnem delu srečujejo gorski reševalci Slovenije, Avstrije in
Italije.
-Janez Brojan je bil tudi pobudnik vsakoletnega mladinskega planinskega tabora Alpe Adria Alpin,
ki od leta 1988 izmenično poteka v različnih krajih Slovenije, Avstrije in Italije.
-Kot član slovenske ekipe je sodeloval marca 2012 tudi v mednarodni reševalni akciji in nudenju
pomoči prebivalcem v Črni gori, ko so s helikopterjem reševali ljudi, odrezane od sveta zaradi
visokega snega.
Janez Brojan je svoje prizadevno delo na področju gorskega reševanja prejel več priznanj.
Poleg
-zlatega znaka in plakete Civilne zaščite
-ter priznanj GRS Slovenije in Planinske zveze Slovenije je med drugim leta 1998 v Italijanskem
kraju Pinzolo, kot edini Slovenec doslej prejel plaketo za solidarnost larga ďArgento, ki jo
italijanski reševalci podeljujejo ljudem, ki izstopajo s svojimi humanitarnimi deli, nekakšno
reševalno »nobelovo nagrado«.
-Leta 1998 je za svoje delo prejel BRONASTI GRB Občine Kranjska Gora
-Krona njegovih priznanj za nesebično pomoč pomagati, kot tudi pravi sam:«Raje pomagam kot
govorim«, je kipec Civilne zaščite, ki ga za življenjsko delo za posebne zasluge ter izjemne dosežke
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami podeljuje Civilna zaščita Republike
Slovenije in ki mu ga je podelil Miran Bogataj, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije in

generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But 01. marca 2012 na Brdu pri Kranju
ob mednarodnem dnevu civilne zaščite.
Ob 100 letnici Gorske reševalne službe Slovenije je Janez Brojan dne 30. marca 2012 v Slovenskem
planinskem muzeju predstavil tudi svoj avtorski dokumentarni film Gorski reševalci v kraljestvu
Zlatoroga. Film je posvetil vsem prijateljem in gorskim reševalcem, ki so v reševanjih pomoči
potrebnim izgubili svoja življenja. Na filmu so zabeležene številne reševalne akcije, od skromnih
začetkov, do najtežjih reševanj s helikopterji.
-Janez Brojan se pri svojih 65 letih že 49 leto še vedno odziva na klice v sili kot aktiven gorski
reševalec. Temu poslanstvu je posvetil vse svoje življenje. Nesebično prostovoljno delo in
pripravljenost vedno pomagati je s svojimi dejanji postavil nad hladno vsesplošno sedanjo
potrošniško miselnost.
Za posebne zasluge na področju gorskega reševanja Občinski svet Občine Kranjska Gora
JANEZU BROJANU podeljuje PRIZNANJE ČASTNI OBČAN OBČINE KRANJSKA
GORA.

