
UDELEŽBA »BORDONOVCEV« NA SPOMINSKI SLOVESNOSTI V  

SANSERPOLCRU  
Naša šola nosi ime študenta, revolucionarja in 

partizana Dušana Bordona.   

13.4.2019 je minilo 75 let od smrti Dušana 

Bordona. Šola se je že marca odzvala povabilu Združenja 

protifašistov borcev za vrednote NOB in veteranov 

Koper in predsednika njihove krajevne organizacije iz Sv 

Antona Vojka Vodopivca, da se skupaj udeležimo 

spominske slovesnosti v Sansepolcru. Slovesnosti se je 

udeležilo 14 članov združenja, 24 učencev, članov 

šolskega pevskega zbora, ravnateljica, učiteljica 

italijanskega jezika, knjižničarka in učitelj zgodovine. 

Učenci so se poklonili spominu na Dušana in ostale s 

kulturnim programom v obeh jezikih. Šolski pevski zbor 

je zapel tri pesmi. Prisotne italijanske antifašiste je 

navdušil predvsem s pesmijo »Bella ciao«.  

Oba dneva so nas spremljali predstavniki Vsedržavnega Združenja Partizanov Italije, nas vodili po 

muzejih in zgodovinskih obeležjih ter nam bili vedno na razpolago.  

 

  

Zadnji dan Dušana Bordona    

(Po kasnejšem opisu očividca Landa Cancija, ki je bil tedaj star 6 let.)  
Dušan je bil med drugo svetovno vojno skupaj z bratom Radom zaprt v različnih taboriščih po 

Italiji. Ob kapitulaciji Italije je bil zaprt v taborišču Renicci blizu Sansepolcra v Toskani. V tem taborišču 

je bilo med vojno zaprtih okoli 6000 Jugoslovanov, večina je bila Slovencev. Preko 1000 jih je v taborišču 

umrlo. Ob kapitulaciji Italije 8.9.1943  je večina taboriščnikov ušla v bližnje hribe. Skupaj z italijanskimi 

antifašisti so ustanovili 23. garibaldinsko brigado Pio Borri. Pio Borri je bil italijanski študent in partizan, 



ki je 11.11.1943 padel pod nemškimi streli star komaj 20 let. Njegovo ime nosi osnovna šola (Scuola 

Primaria) v Arezzu.  

Dušan je postal politični komisar 1. čete I. bataljona. Manjše enote te brigade so se večkrat 

spopadle s fašisti, ki se ob kapitulaciji niso hoteli predati in so pod okriljem Nemcev nadaljevali boj proti 

antifašistom in partizanom.  
13.4.1944 se je v bližini kraja Samprocino, nekaj kilometrov stran od vasi Caprese 

Michelangelo pojavila skupina 30 fašistov na kamionu in dveh motorjih. Skupina 25 slovenskih 
partizanov, je pod vodstvom Dušana Bordona krenila peš proti fašistom, da jih zaustavi. Partizani so 
na fašiste streljali že od daleč, a jih niso uspeli zaustaviti. Partizani so nato postavili zasedo v 
hrastovem gozdu nad cesto. Ko je kamion s fašisti prišel na ovinek v bližini mosta nad potokom, so 
partizani začeli streljati na fašiste in jih nekaj ranili. Ostali fašisti so poskakali s kamiona in se zatekli 
pod most ter v strugo potoka. Partizani so se začeli umikati višje. Fašisti so se razdelili v dve skupini, 
ena je sledila partizanom, druga je šla po strugi potoka, ki je nudila zavetje, proti vrhu hriba, da bi 
zaprli pot partizanom. Partizani so se spopadli s prvo skupino fašistov.  Spopad je trajal  slabe pol ure. 
Partizani so se začeli umikati, da jih ne bi fašisti obkolili. Pri nekem kamnitem zidu blizu kraja 
Samprocino je fašiste s streli zadrževal partizan Pjotr iz Rusije. Ko se mu je puška zaskočila, mu je 
pritekel na pomoč Dušan. Med neenakopravnim spopadom s fašisti sta bila oba smrtno zadeta, a sta s 
streljanjem na fašiste pomagala ostalim partizanom, da so se rešili na varno. V spopadu je bil ranjen 
še en partizan, zavlekel se je proti bližnjim hišam in se skril pod kup drv. Kam niso vedeli niti domačini 

niti fašisti. Ti so vse preiskali, 
zbrali vse domačine, jih 
zasliševali, jim grozili, a 
zastonj. Nato so fašisti odšli. 
Ranjeni partizan je po odhodu 
fašistov izginil v gozd. Nihče 
ne ve, kdo je to bil. Naslednji 
dan so se partizani vrnili. Med 
njimi je bil tudi Dušanov 
 brat  Rado.  Padla 
partizana  so 
 pokopali  v bližnjem 
gozdu. Tudi fašisti so se  vrnili 
 in  ponovno  vse 
preiskali, a niso ničesar našli. 
Iz jeze so odpeljali vse mlade 
fante iz vasi, a jih je rešil vaški 
duhovnik,  ki  je 
 fašiste prepričal, naj jih 
izpustijo.  

Čez nekaj tednov so se 

partizani vrnili. Brat Rado in 

drugi so krsti s trupli Dušana in 

Pjotra izkopali in ju pokopali na 

pokopališču v bližini kraja 

Samprocino v neoznačena groba. Kasneje so zraven pokopali še truplo partizana Karla 

Zimpermana, ki je padel 9.7.1944.  

15.12. 1973 so v mestu Sansepolcro odprli spominsko grobnico (Sacrario degli Slavi), vanjo so 

v pocinkanih žarah prenesli posmrtne ostanke 446 padlih in umrlih partizanov in antifašistov, med njimi 



je 160 žar umrlih v taborišču Rennici. Posmrtni ostanki Dušana so v žari s številko 394. Izgradnjo 

kostnice je v dogovoru z italijansko vlado finansirala tedanja jugoslovanska vlada.   

 

  

Po vojni so na grob postavili spominsko ploščo z imeni. Ko so leta 1973 prenesli posmrtne 

ostanke v Sansepolcro, so marmorno ploščo na podstavku v obliki stebra prenesli k zidu pred vhodom 

na pokopališče. Čez čas se je plošča prelomila na dva dela in so ju zavrgli za stranski zid pokopališča. 

Desetletja je veljala za izgubljeno. Vse do 14.3.2019, ko je italijanski kolega med brskanjem ob 

stranskem zidu naletel na del plošče. Drugi del sem med brskanjem našel jaz.  

Italijanski antifašisti in prijatelji so nam obljubili, da bodo obeležje restavrirali in ga vzidali na 

vaškem pokopališču. Obljubili so tudi, da bodo na kraju, kjer je Dušan padel, postavili kamnito obeležje.  

Zapisal Zdravko Marenčič, učitelj zgodovine na OŠ Dušana Bordona   

 

  



Osnovna šola Dušana Bordona Semedela-Koper nosi ime po študentu 

revolucionarju že od leta 1972, od njene ustanovitve.  

Šola se je ob 75. obletnici njegove smrti odzvala povabilu Združenja protifašistov, 

borcev za vrednote NOB in veteranov Koper, ki so nas povabili k skupnemu sodelovanju. Tako 

smo se skupaj,  25 učencev in učitelji Svetlana Tratnik, Zdravko Marenčič, Sonja Hrvatin in 

izpeljali spominsko slovesnost v mestecu Sansepolcro v Toskani, kjer je Dušan Bordon pokopan 

v skupinski grobnici. Ogledal smo si kraj, kjer je padel in kjer je bil tudi pokopan na vaškem 

pokopališču ter tudi spominski park taborišča Renicci, kjer je bil zaprt. Z nami je bila kot častna 

gostja tudi  gospa Sabina Petrinja, nečakinja Dušana Bordona.  

Dušan Bordon je, še ne star 24 let, padel pod fašističnimi streli. V času svojega kratkega 

življenja  je bil organizator delavskega društva, od leta 1938 do 1940 urednik revije Slovenska 

mladina, v kateri je objavljal svoje članke in k sodelovanju pritegnil tudi Karla Destovnika 

Kajuha, kasnejšega partizanskega pesnika. Bil je prostovoljec v študentski brigadi. Živel in 

deloval je v ilegali, fašistična oblast ga je  zaprla  v več  italijanskih zaporov in taborišč, kjer je 

kljub temu, da so se lahko pogovarjali le italijansko,  govoril slovensko in bil zaradi tega večkrat 

kaznovan. Iz taborišč  je večkrat pobegnil in bil vedno znova ujet. Tako je bil ob padcu fašizma 

premeščen v taborišče Renicci blizu Sansepolcra, kjer je bilo med okupacijo  zaprtih okoli 6000 

Slovencev, med njimi jih je preko 1000 tam udi umrlo. Po pobegu iz taborišča je bil Dušan 

Bordon v bližnjih hribih soustanovitelj brigade Pio Borri, ki se je spopadala s fašisti. V enem od 

spopadov je bil smrtno zadet. Na mestu, kjer je bil ubit, sta skupaj s prijateljem branila umik  

soborcev. Tovariši so ga pokopali v skupen grob še z nekaterimi padlimi italijanskimi in 

slovenskimi partizani v gozdu blizu vasi. Čez nekaj tednov so njegove posmrtne  ostanke na 

željo  brata Rada Bordona  pokopali na vaškem pokopališču. Po vojni so mu na grob postavili 

spominsko obeležje.  

 



Januarja 1973 so v mestecu Sansepolcro odprli spominsko grobnico, vanjo prenesli 
posmrtne ostanke okoli 1800 padlih in umrlih partizanov in antifašistov, med  njimi tudi 
Dušana Bordona.   

  

Med našim obiskom 
Toskane smo se srečali s 

predstavniki  ANPI  

(Associazione  nazionale 

partigiani  d'Italia), 

 s svetnikom  mesta  

Sansepolcro  in  tudi 

 z županom mesta, ki nas je 
pozdravil in z nami obiskal 

kraj, kjer je padel Dušan 

Bordon ter z nekaterimi 

vaščani, ki se še spominjajo 

dogodkov.   

Izkoristili  smo 
priložnost in gostoljubnost 

naših gostiteljev, za kar sem jim iz srca zahvaljujemo, in si v Sansepolcru ogledali mesto in  
razstavo v mestnem muzeju posvečeno slikarju Pier della Francesca in Leonardu da Vinciju; v 
Caprese di Michelangelo smo obiskali rojstno hišo Michelangela in razstavo njegovih 
kiparskih stvaritev.   

Posebej smo obiskali spominski park Renicci, kjer je bilo taborišče,  v katerem je bil 

zaprt tudi Dušan Bordon in od koder je pobegnil.  Zapisali Sonja Hrvatin, šolska knjižničarka  in 

Svetlana Tratnik, učiteljica italijanščine   

na OŠ Dušana Bordona  

 
  



  

Še nekaj vtisov učencev, ki so se udeležili izleta v Toscano:  

- Ostali mi bodo lepi spomini na prijazne in modre ljudi, ki so nas na kraju dogodka pričakali; na 

medgeneracijsko druženje, ki je bilo tudi poučno in na zgodbo Dušana Bordona, ki se je zaključila v 

teh krajih.   

- Obiskali smo veliko muzejev in spoznali tudi krutejšo, vojno stran teh Krajev.  

- Navezali smo nove stike in se družili z borci.  

- Bilo je zabavno in poučno.  

- Mislim, da bi se Slovenci marsikaj lahko naučili od Italijanov.  

- Na tem potovanju smo počastili spomin na Dušana Bordona ob 75. letnici njegove smrti. Mogoče nas 

ni videl, slišal pa nas je gotovo.  

- Predvidevala sem, da bo spominska proslava ganljiva, nisem pa pričakovala, da bo toliko ljudi jokalo.  

- To potovanje je nepozabna izkušnja.  

- Najpomembnejši del je bil, da smo se s komemoracijo poklonili Dušanu Bordonu in ostalim borcem, 
ki so zaslužni, da imamo danes svojo državo, svoj jezik in da kot narod sploh obstajamo - Hvaležna 
sem, da ste mi omogočili tak doživljaj, kot je bilo to potovanje.  

  

 
  


