
Spoštovani žalni zbor! 

Na današnji žalni seji se poklanjamo umetniku in someščanu, ki ga je življenjska 

pot leta 1980 pripeljala v naše mesto. Kot je sam zatrdil, ga je v Slovenj Gradec 

pripeljala ljubezen. V prvi vrsti ljubezen do svoje žene Ide, kaj kmalu pa tudi 

ljubezen do mesta, ki mu je nudilo umetniško svobodo in raznolike izrazne 

možnosti na slikarskem in grafičnem področju, ob tem pa nedvomno tudi 

zadostno kulturno širino, da se je lahko pri nas ustalil, osebnostno gradil in 

ustvarjal.  

Bogdan Borčić je bil eden najbolj prepoznavnih in najkvalitetnejših slovenskih 

likovnih umetnikov. Neprizanesljiv tok življenja, ki je močno zaznamoval 

njegovo mladost, mu je ob poduhovljenem doživljanju okolja dajal dodatno 

kredibilnost pri uresničevanju likovnih idej, in slednjo so v njegovih stvaritvah 

prepoznali prav vsi ljubitelji njegove umetnosti, hkrati pa tudi strokovnjaki, ki ga 

upravičeno uvrščajo med najboljše slovenske likovne ustvarjalce. Njegovo 

izjemnost je prepoznala tako Akademija za likovno umetnost, kjer je tudi 

poučeval, kot tudi tuje likovne akademije. Izjemnost tega velikega umetnika pa 

je prepoznala tudi Slovenija, o čemer pričajo nagrada Prešernovega sklada, 

Jakopičeve nagrade in velika Prešernova nagrada za življenjski opus ter vrsta 

priznanj in odličij, ki jih je prejel za svoje delo in neizmerno ustvarjalnost. 

Naše mesto je kmalu prepoznalo njegovo širino. Njegov specifičen in za 

veličino, kakršna je bil, skorajda asketski in skromen življenjski slog ter izjemne 

delovne navade, ob tem pa tudi neverjetna toplina in prijaznost do svojih 

someščank in someščanov, so nas vsakič znova navdihovali in v nas utrjevali 

zavest, da se mu moramo za njegov prispevek pri uveljavitvi ugleda našega 

mesta tudi zaradi njegove ustvarjalnosti, na ustrezen način oddolžiti. Na 

predlog prav te galerije, ki ji je tako velikodušno podaril zbirko svojih del, smo 

mu leta 2006 podelili naziv častni občan Mestne občine Slovenj Gradec.  Naziv 

je sam sprejel kot veliko čast, hkrati pa tudi, tako je sam dejal ob neki 

priložnosti, kot obveznost, da se odtlej počuti Slovenjgradčan še bolj in za 

mesto naredi še več. In uspelo mu je. Naše mesto je bilo in bo, tudi zaradi 

njegove umetnosti, nekaj posebnega. Tako kot mnogi drugi ustvarjalke in 

ustvarjalci, je tudi akademski slikar Bogdan Borčić skozi svojo ustvarjalnost 

našemu mestu nadel neizbrisen pečat zavezanosti kulturi in umetnosti, hkrati 

pa nam vsem pokazal in dokazal, da je ustvarjalnost odvisna od človeka samega 

in ne nujno od okolja, v katerem prebiva, čeprav je sam Slovenj Gradcu, zaradi 



domačnosti, ki je je bil deležen med nami, vedno znova izkazoval svojo 

naklonjenost in hvaležnost.  

Še posebej v trenutku slovesa se moramo zavedati, da gre prav likovnemu 

umetniku s tako bogatim in kvalitetnim opusom ter odmevnostjo njegovega 

dela doma in v tujini, nedvomna zasluga in zahvala za razvoj, ugled in 

uveljavitev našega mesta na državni in mednarodni ravni. Kulturnemu utripu 

Slovenj Gradca dajejo prav karizmatične osebnosti, kakršna je bil Bogdan 

Borčić, poseben pečat in svetovljansko razsežnost. Vsakič, ko je razstavljal, 

doma ali v tujini, je ime našega mesta ponesel s seboj. In vsakič, ko se je vrnil, je 

bilo naše mesto bogatejše, ker je bil zopet med nami. 

Z žalostjo smo se od Bogdana Borčića poslovili v soboto, 26. aprila, današnja 

žalna seja pa poteka prav tukaj, v galeriji, ki mu je v marsikaterem pogledu 

nudila drugi dom. Užaloščeni ob zavesti, da se z njim ne bomo srečevali več na 

ulicah našega mesta in da bo njegova pronicljivost, s katero nas je vsakič znova 

navdihoval, poslej le del trajnega spomina nanj in na njegovo delo, hkrati pa 

tudi potolaženi, da bomo Borčićevega duha, skozi večnost njegovih umetniških 

del, deležni vsakič, ko jih bomo opazovali, se danes od njega poslavljamo z 

obljubo in zavezo, da bomo njegovo umetniško, pa tudi osebnostno dediščino v 

našem mestu skrbno hranili, negovali in predajali zanamcem.  

V imenu someščank in someščanov, občinskega sveta, uprave, v imenu vseh 

Slovenjgradčank in Slovenjgradčanov, posebej soprogi in hčerkam, pa tudi vsem 

ostalim svojcem, prijateljem in znancem, izrekam iskreno, globoko in spoštljivo 

sožalje.  

V Slovenj Gradcu, 29. aprila 2014 

 

Andrej Čas, 

župan 

 


