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Misli ob slovesu

Sporočamo žalostno vest, da je zaradi bolezni v 60. letu starosti umrl 
župan Velenja in naš predsednik ZZB NOB Velenje Bojan Kontič. 

Umrl je naš predsednik 
ZZB NOB Velenje Bojan Kontič

"Zanimivo je, ko poskušamo v Velenju 
ugotoviti, kdo je tujec in kdo domačin. 
Ker če je po II. svetovni vojni tukaj bilo le 
nekaj več kot 1500 ljudi, danes nas je pa 
33 tisoč, smo pravzaprav vsi prišli v to 
dolino." To je eden zadnjih stavkov, ki jih 
je javno izrekel Kontič.
Sredi dneva so iz velenjske občine 
sporočili, da je danes dopoldne umrl 
župan Bojan Kontič. Julija je ravno 
dopolnil 59 let. Širši javnosti je bil znan 
kot poslanec DZ, zadnja leta pa je vodil 
občino Velenje. Od aprila 2019 je bil 
zaradi bolezni večinoma odsoten. Le 
lani septembra, ko je občina praznovala 
60-letnico mesta, se je vrnil, nato pa je 
bil od takrat zaradi bolezni znova 
odsoten. Medtem se je upokojil in 
občino uradno vodil kot nepoklicni 
župan. V tem času je imel  vsa 
pooblastila za vodenje občine podžupan 
Peter Dermol, tudi član stranke SD. 
"Župan, tovariš, prijatelj in predvsem 
velik človek. Veliko si od nas zahteval in 
veliko si nam vračal. Obdan si bil z 
ljudmi, ki smo verjeli v vrednote, v katere 
si verjel ti. Hvala za vse. Pogrešal te 
bom. Počivaj v miru," je ob tem zapisal 
Dermol. "Težke so besede in misli ob 
tvoji smrti. Bil si steber socialne 
demokracije, ponos mesta Velenje, na 
svoji zasebni in profesionalni poti si 
zaznamoval življenja mnogih, bil si 
človek z veliko začetnico in prijatelj. 
Marsikaj sem se naučila od tebe. 
Predvsem pa odločnosti, poguma in 
modrosti," je zapisala Fajonova. "Vedno 
si znal pr isluhnit i ,  predvsem pa 
spodbu ja t i  m lade ,  napredne in 
svobodno misleče ljudi. Pogrešala te 
bom. Ostal boš z nami. Moje iskreno 
sožalje družini in prijateljem.“

Kontič je osnovno šolo obiskoval v Pesju 
in Osnovni šoli Antona Aškerca v 
Velenju, poklicno in elektrotehniško šolo 
končal na sedanjem Šolskem centru 
Velenje, nato je opravil enoletno 
politično šolo, leta 1999 pa diplomiral na 
Visoki upravni šoli v Ljubljani. Kot mnogi 
vidni Velenjčani je politično kariero začel 
po tem, ko je bil skoraj deset let 
zaposlen v velenjskem premogovniku. 
V letih 1991–1993 je bil zaposlen na 
Stranki demokratske prenove Velenje; 
nato je bil v obdobju 1993−1995 
sekretar IS SO Velenje, v letih 1996 do 
2011 poslanec v Državnem zboru 
Republike Slovenije, v letih 2008−2010 
pa je bil vodja takrat največje poslanske 
skupine SD v Državnem zboru, od junija 
2012 je bil tudi podpredsednik stranke 
SD. Od leta 2001 je bil predsednik ZZB 
NOB Velenje. 
Med letoma 1998 in 2010 je bil 
podžupan Mestne občine Velenje; takrat 
je občino vodil Srečko Meh, zdaj pa je bil 
tretji mandat njen župan. Pri vodenju 
občine je bil odločen, vztrajen in 
dosleden. Pri svojih odgovorih pa 
neposreden in jasen.  "Nekateri imajo 
težave, da se zjutraj, ko se pogledajo v 
ogledalo, najprej pomenijo sami s sabo, 
v kateri stranki so tisti dan. Že moj stari 
oče bil med ustanovitelji SD, na nek 
način nadaljujem tradicijo. Odveč je 
bojazen, da bi se skrival za drugo 
blagovno znamko," je nekoč komentiral 
svojo politično opredeljenost. Veljal je za 
odprtega človeka. V času migrantske 
krize je kot prostovoljce Rdečega križa 
celo pomagal v azilnem centru v Celju. 
L judi  n i  ločeval  po narodnostni 
pripadnosti.   
(Rozmari Petek, Večer.com; 2. 8. 2020)
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