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JANEZU FERLANU,
(rojen 11. maja 1956, stanujoč Na Kresu 30, Železniki),

za življenjsko delo na gospodarskem in družbenem področju.

U T E M E L J I T E V:
Janez Ferlan je bil rojen 11. maja 1956, na Češnjici. Osnovno šolo je obiskoval v
Železnikih, nato je v Ljubljani dokončal Srednjo tehniško šolo kemijske smeri in ker je bil
štipendist tovarne Niko, se je takoj po srednji šoli zaposlil. Že v naslednjem študijskem
letu je ob delu začel študirati na Univerzi v Mariboru, kjer je leta 1986 diplomiral iz
kemijske tehnologije. Je poročen in oče sedmih otrok.
V času demokracije se je pridružil Slovenskim krščanskim demokratom in bil izvoljen v
prvi Občinski svet novonastale Občine Železniki. Postal je predsednik omenjene stranke
v Železnikih in jo uspešno peljal do združitve s Slovensko ljudsko stranko, ki jo je potem
vodil vse do leta 2013. V tem času je bil pet mandatov (20 let) občinski svetnik , od tega 16
let podžupan. V času politične aktivnosti je uspešno vodil volilne kampanje za poslanske
in županske kandidate ter za svetniška mesta. V prvem mandatu, od leta 1994 do 1998, je
bil najbolj dejaven v Komisiji za delitveno bilanco med bivšo Občino Škofja Loka in
novonastalimi občinami. Kasneje je pripravil dokument Energetska zasnova Občine
Železniki - daljinsko ogrevanje mesta Železniki, s katerim so bila pridobljena državna
sredstva za ta namen.
Skozi mandate je sodeloval na različnih področjih in v različnih komisijah, največji pečat
pa je pustil v Komisiji za varstvo naravne in kulturne dediščine. Kot svetnik se je trudil,
da so bila v občinskem proračunu namenjena sredstva tudi za sofinanciranje obnove
sakralnih objektov. Odigral je ključno vlogo pri pobudi za povrnitev zvonika župnijske
cerkve sv. Antona v prvotno stanje in s svojo vztrajnostjo je dosegel, da je zvonik, kot je
bil nekdaj, tudi sedaj prekrit s skrilom. Kasneje je v župniji projekt obnove zvonika tudi
vodil. Nekaj let kasneje je med svojim dopustom sam pokril zvonik cerkve na Prtovču s
skrilom, da se je izognil bakreni strehi. V času gradnje in začetkov delovanja Antonovega
vrtca je bil nepogrešljiva vez med občino in župnijo. S povezovanjem s predstavniki vseh

strank v Občinskem svetu mu je uspelo, da je Antonov vrtec dobil koncesijo s soglasjem
vseh svetnikov.
Večino svoje delovne dobe je bil v vodstvu podjetja Niko, ki mu je bil tudi izredno
pripaden. Kot dolgoletni občinski svetnik in podžupan pa se je močno zavedal, kako
pomembno je uspešno delovanje vseh podjetij v Občini. V času velikih težav podjetja
Alples je kot predsednik Odbora za gospodarstvo in predsednik Komisije za industrijo na
raznih ministrstvih in na Občini sami pripomogel, da se je Alples izvil iz primeža vodenja
ljudi, ki so podjetje vodili v propad. Več let (od 1999 do 2002) se je boril, da bi podjetje
Indramat ostalo v Železnikih. Kot dolgoletni predsednik Nadzornega sveta Toplarne se
je z ostalimi člani izredno prizadeval za razvoj Toplarne in širitev toplovodnega omrežja.
Po katastrofalnih poplavah v Železnikih leta 2007 je prepričal takratnega poveljnika
Civilne zaščite, Mirana Bogataja in takratnega predsednika vlade Janeza Janšo, da so
finančno pomoč dobila tudi vsa podjetja, kar do takrat zakonsko niti ni bilo možno.
Velikokrat se je obračal na razna ministrstva, kjer je pomagal občanom in ima tudi
zasluge za to, da je pristojno ministrstvo podjetju Niko vrnilo koncesijo za pridobivanje
električne energije.
Janeza Ferlana poleg delavnosti, znanja in odgovornosti, odlikuje tudi poštenost.
Izjemno je njegovo sodelovanje in povezovanje politike, gospodarstva in župnije
Železniki, kjer je aktivno deloval več kot dvajset let. Kar je posledično prineslo veliko
dobrega za našo občino.

Železniki, 30. junij 2017

Župan
mag. Anton LUZNAR
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