
SLOVESNOST V SPOMIN PARTIZANSKI TISKARNI 
 
Četrtega junija 2011 je bila v vasi Božje nad Oplotnico svečanost pri spomeniku 
Partizanska tehnika Mernik. Svečanost sta organizirali Občinska organizacija borcev 
za vrednote NOB Oplotnica in Občina Oplotnica. Udeleženci spominske slovesnosti, 
med katerimi so bili tudi člani Policijskega veteranskega društva Sever, s 
podpredsednikom Alojzem Gostenčnikom na čelu, so se do spomenika napotili peš. 
Poseben pomen slovesnosti sta izkazala praporščaka, med katerima je bil tudi naš  
Lojze Zamuda s praporom društva.  
 

 
Udeleženci slovesnosti pri spominskem obeležju. 
 
 
Slavnostni govornik Ivan Ajtnik, član OO ZB Maribor Center je povedal, da so se 
zbrali na kraju, kjer se je od sredine leta 1944 do osvoboditve tiskala slovenska 
beseda.  
 
Slovenska beseda je bila namreč v tem času prepovedana. Tehnika Mernik pa je bila 
tista, ki je kljub vojni svoje prebivalstvo na področju štajerske, o stanju na frontah in 
političnih aktivnostih, obveščala v slovenskem jeziku. Bila je le drobec v obširni 
organizaciji aktivnosti, ki jih je organizirala Osvobodilna fronta, v cilju ohranjanja 
slovenskega jezika. Za razvoj šolstva in kulture je bila tiskarska dejavnost nujno 
potrebna, zato je imela v tistih časih tudi poseben položaj in pomen.   
 



 
Slavnostni govornik Ivan Ajtnik 
 

 
V neposredni bližini kraja, kjer je potekala slovesnost je bila zemljanka velikosti 8 x 4 
metre (globača pod spominskim obeležjem), v kateri je  delalo do 20 ljudi. Delavnik je 
potekal od 12 ure opoldan do šeste ure prihodnjega dne. Ta je bil takšen zaradi 
bojnih aktivnosti sovražnikove vojske.  
 
Za varnost tiskarne in prehrano zaposlenih so skrbeli domačini. Formalne straže 
tiskarna ni imela. Dostop do zemljanke pa so imeli le kurirji, ki so dostavljali material 
za tiskarno in odnašali natisnjeno gradivo.  
 
Tiskarna tehnika Mernik je bila opremljena s tranzistorjem, pisalnima strojema, 
strojema za tiskanje, papirjem, matricami in barvami. V času delovanja so v njej 
natisnili 2000 izvodov Radio vestnika, 400 izvodov tedenskega Političnega pregleda 
ter 300 izvodov Novega časa, ki je obsegal štiri strani in je bil neke vrste predhodnik 
Večera. Poleg tega so bile natisnjene še številne brošure od pesmarice partizanskih 
pesmi do političnih analiz posameznih dogodkov tistega časa. 
 
Tehnika Mernik je uspela ves čas svojega delovanja ljudi obveščati v slovenskem 
jeziku, čeprav slovenščine v tistem času ni bilo slišati niti v šoli, niti v cerkvi. Uspela 
pa je ohraniti tudi tajnost svoje lokacije in delovanja, za kar so zaslužni ljudje iz 
bližnje in daljne okolice. Domačini so tiskarno enostavno vzeli za svojo, jo oskrbovali 
in varovali. Ljubezen do domovine in slovenske zemlje na tem terenu pa domačini 
izkazujejo še danes, kar pomeni, da se za bodočnost ni treba bati.  
 



 
Ivan Ajtnik med praporščakoma. 
 
 
Slovesnost je spremljal bogat kulturni program, v okviru katerega je nastopil pevski 
zbor ter učenci iz OŠ Oplotnica. Skupaj z nastopajočimi pa so družno zapeli tudi 
udeleženci slovesnosti. 
 
Po slovesnosti je bil na domačiji Jožeta Bobika za vse udeležence pripravljen 
partizanski golaž.  
 



 
Prijetno druženje veteranov in veterank po slovesnosti. 
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