JANEZ BROJAN
Janez Brojan se je rodil leta 1947 v Mojstrani. V mladih letih je skupaj z očetom, gorskim reševalcem,
začel odkrivati lepote gora, nadaljeval pa s prijatelji iz domačega alpinističnega odseka. Z
»mojstranškimi vevericami«, kot so se imenovali, je preplezal več zahtevnih plezalnih smeri v
domačih gorah in v Alpah, sodeloval pa je tudi na odpravah v najvišja pogorja sveta.
Postaji Gorske reševalne službe Mojstrana se je priključil leta 1963. To je bilo zadnje obdobje
klasičnega reševanja, ko so reševalci ponesrečene včasih po več dni iskali, reševali in na klasičen
način prenašali ali prevažali z gora v dolino. Janez je sodeloval v več zelo zahtevnih reševalnih
akcijah, ne samo v gorah okoli Triglava, temveč tudi drugod po Sloveniji.
Ko so v sedemdesetih letih reševalci za pomoč pri reševanju in predvsem za hiter prevoz
ponesrečenega v bolnišnico začeli uporabljati helikopterje, se je priključil letalcem reševalcem. Postal
je načelnik postaje GRS Mojstrana in je to funkcijo opravljal do leta 2004.
Leta 1991 je postal inštruktor letalec reševalec pri Gorski reševalni službi Slovenije. Naziv je pomenil
dodatno delo pri usposabljanju reševalcev letalcev za delo s posadkami helikopterjev. Po tragični
nesreči na vaji helikopterskega reševanja na Okrešlju leta 1997, v kateri je izgubilo življenje pet
gorskih reševalcev, je bil zadolžen, da sodeluje pri normativni ureditvi helikopterskega reševanja v
gorah.
V letih od 1994 do 1998 je opravljal funkcijo namestnika načelnika Gorske reševalne službe Slovenije,
nato pa je bil dve mandatni obdobji načelnik podkomisije za letalsko reševanje. Inštruktor letalskega
reševanja je še danes.
Pomemben je tudi njegov prispevek k povezovanju z gorskimi reševalci sosednjih držav. V Vratih, pod
Triglavsko severno steno, vse od leta 1972 poteka spominsko tekmovanje Koflerjev memorial, na
katerem se ob smučanju, druženju in izmenjavi izkušenj pri reševalnem delu srečujejo gorski
reševalci Slovenije, Avstrije in Italije. Bil je 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 tudi v nedavni mednarodni reševalni akciji in nudenju pomoči
prebivalcem v Črni gori, ki so jih prizadele težke vremenske razmere.
Janez Brojan je za 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
leta 1998 v italijanskem kraju Pinzolo kot edini Slovenec doslej prejel plaketo za solidarnost Targa
d′Argento, ki jo italijanski gorski reševalci podeljujejo ljudem, ki izstopajo s svojimi humanitarnimi deli.
Gospodu Janezu Brojanu iskreno čestitamo in mu želimo še veliko dobrega in ustvarjalnega v
njegovem življenju.

