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Gospod JANEZ DOVŽAN
Janez Dovžan je začel kot alpinist delovati v PD Dovje Mojstrana v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja. Po plezalnih preizkušnjah v domačih gorah se je leta 1973 kot član
jugoslovanske odprave odpravil v Yosemite. Skupaj z Mihom Smolejem sta kot prva
Jugoslovana preplezala smer Triple Direct.
Leta 1974 je sodeloval v V. JAHO odpravi v Himalajo. Cilj je bila gora Kangbačen (7902 m).
Janez je priplezal na vrh.
Leta 1975 je sodeloval na VI. JAHO odpravi. Odprava si je zastavila za cilj še nepreplezano
južno steno Makaluja ( 8462 m). Vrha je Janez tudi osvojil. Pri povratku pa je pomagal še
Zoranu Bešlinu, ki je bivakiral brez oprem na višini preko 8000 m.
Leta 1977 je vodil odpravo članov domačega AO v Ande. Janez Dolžan in Marjan Manfreda
sta 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, so se nekateri člani dogovorili, da
organizirajo ponovno odpravo na himalajski vrh. Za cilj so izbrali goro Ama Dablam ( 6812
m). Skupaj s prijateljem Jankom Ažmanom sta priplezala tudi na vrh te gore.
V zadnjih letih je imel veliko predavanj o odpravah po različnih krajih Slovenije. Zaradi
svojih sposobnosti slikovitega prikazovanja dogodkov, ga ljudje vedno znova želijo poslušati.
Kot gorski reševalec je sodeloval pri akcijah, kjer je pomagal reševati človeška življenja. Prav
tako je sodeloval pri mnogih iskalnih akcija izgubljenih planincev. Še težavnejše pa so
reševalne akcije, kjer ponesrečenemu reševalci ne morejo več pomagati. In tudi takih akcij se
je nabralo precej. Poleg tega sodeluje tudi pri vodenju postaje GRS Mojstrana. Že več
mandatov je predsednik Nadzornega odbora v postaji in društvu.
S svojim strokovnim znanjem je pomagal pri delu planinskega društva. Kot gradbenik je
sodeloval pri obnovi Aljaževega doma v Vratih. Prav tako je sodeloval pri izvedbi projekta
Triglavske muzejske zbirke.
V življenju poleg plezanja veliko časa posveti tudi smučanju, predvsem turnemu Tako skupaj
s prijatelji iz DARSA vsako leto opravijo smučarski spust iz različnih vrhov Evrope, Azije ali
Afrike.
Za uspehe na področju planinstva podeljuje Občinski svet Občine Kranjska Gora
gospodu JANEZU DOVŽANU PRIZANJE OBČINE KRANJSKA GORA.

