
PREDSTAVITEV KNJIGE 

V soboto, 5. novembra 2016 je bila v Kulturnem domu Pekre predstavljena 

knjiga našega člana Mirka Ploja, z naslovom Prebliski modrega angela. 

V nadaljevanju predstavljamo kulturni dogodek v sliki in besedi.  

PREBLISKI MODREGA ANGELA 

(krajši povzetek spremne besede Toneta Partljiča) 

Mirko Ploj ni takšen pesnik in 

pisatelj, ki bi le ob silnih čustvenih 

pretresih začutil, da je potrebno 

poiskati »posebne« besede. 

Izbral in napisal je nekaj 

zbornikov o vlogi slovenske milice 

v času osamosvojitve. Zdaj pa je 

pred nami znova neke vrste 

zbornik – Plojevega leposlovnega 

ustvarjanja; knjiga z naslovom: Prebliski modrega angela.  

V prvem delu knjige je z navdihom popisal svoje zares težko in stresno 

otroštvo. Njegova zaskrbljena mama je prihajala na roditeljske sestanke 

in razumevajoče sodelovala. Ponosna je bila na svojega pridnega, 

discipliniranega in bistrega fanta. Očeta nekako »ni imel«. Napol 

dokumentarno spominsko pisanje o lastnem otroštvu razkrije marsikaj o 

drobnem dečku iz slovensko goriških  bregač.  

Drugi del knjige opisuje šolanje za socialističnega miličnika, kjer dobimo 

vpogled v življenje fantov, bodočih plavih angelov, v internatu in šoli, prva 

mala nastopaštva na prireditvah in zaljubljenosti in seveda o njegovi mami, 

ki je bila zdaj daleč vstran. Opis študija je eden redkih literarnih 

dokumentov o tej vrsti šolanja. 

V tretjem in nadaljnjih poglavij se njegovo pisanje »zresni« in postane bolj 

poročilo o službenih postajah in nekaterih dogodkih, ki jih je kot miličnik in 

prav kmalu tudi komandir doživel na Teznem, v Lenartu, Rušah in kasneje 

na najvišjih položajih v Mariboru. Z dokumenti je opremil tudi svoj »konec« 

kariere in mnoga zaslužena priznanja.  



Njegovi spomini so izraz priznanju občutku za skromnost, težnjo k 

objektivnosti in izrazitem občutku za etiko, moralo, disciplino. Zmerom je 

natančen, odgovoren in vendar optimističen. Sodeloval je v 

osamosvojitvenih bojih in odločitvah, s čimer se pa prav nič ne ponaša. 

Njegov pristop je skromen, se ne ponaša kakor mnogi, ki bi radi iz 

vseslovenskega »upora« še zlasti izstopali. 

Osupne nas njegova poezija, ki je razmišljujoča, ljubezenska, domoljubna 

in tudi priložnostno slavilna (zlasti kar zadeva družine, hčeri, a na prvem 

mestu je vnukinja). Da je v knjigi ob koncu objavljena še satirična ali celo 

humoristična proza, izkazuje tudi njegov smisel za humorno opazovanje 

in poslušanje. 

Želim si, da bi »vpogled« v presunljivo Plojevo otroštvo in odgovorno 

zrelost »plavega angela«, zlasti pa v njegov čustveni svet, imel čim več 

bralcev.  

Tone Partljič 

 

Odzivi prisotnih na predstavitvi knjige: 

 

 

 

 

 

 



 

Mirko iskrene čestitke. Vesela sem, da so naši nekdanji učenci tako 

uspešni.  

Lep pozdrav Marija Kocbek, učiteljica iz osnovne šole na Vranjem Vrhu. 
 

 
 
 

 

 

Pozdravljeni! 
Pošiljam nekaj fotografij o včerajšnjem lepem literarnem večeru in  
ko sem danes  nadaljeval s prebiranjem knjige, sem se kar sam našel 
v njej. Brez Pohorja ne bi mogel živeti in tega se držim...in na  
stara leta se še bolj oklepamo mladosti.   
Lep pozdrav! Franček Hribernik 
 

  

   

 

 

 

  



Zvezdana Marija Kompara:  
Ob javni predstavitvi knjige Mirka Ploja Utrinki modrega angela 
 

Ko sem urejala tekst Mirka Ploja, so mi prihajale večkrat na misel 

Edmundove besede  iz Shakespearjevega  Kralja Leara: 

Mar naj trpim, 
da me pobere kuga običajev 
in spravi abotnost ljudi na psa  
samo zato, … ker sem pankrt? 

Sem mar samo zato manj vreden? Je moj duh  
manj isker, rast manj čedna in krepka, 
ker sem sin grešnice? Le čemu neki  
to znamenje bastardov, kot da smo manj vredni 
hlapci? Mi, 
ki smo v vrtincu ukradenih naslad 
dobili  več moči in ognja, nego 
se ga potroši v naveličanih,  
trudnih in trhlih posteljah zato, 
da izdelajo, pol spe in  pol bede,  
cela plemena butcev. 

 
Za razliko od Edmunda pa je Mirko Ploj usmeril svojo vrojeno moč in 
ogenj v trdo delo in si skozi trnje prigaral občutek lastne vrednosti in 
sozvočja z vsem in vsemi. Čuteč, empatičen, skromen razdaja svoja 
znanja in talente z žarom in navdušenjem. Med ljudi prinaša svetlobo, 
dobro počutje, optimizem in smeh.    
 
Prebliski modrega angela je dragocena knjiga. Mirko je naredil nekaj, kar 
zmorejo samo izjemni ljudje. Pozunanjil je svoj notranji jaz in ga pokazal 
drugim. S tem se je osvobodil bremena, nikoli izrečenega, in postal 
svoboden − sposoben razumeti dejanja drugih in jim odpustiti.  
 
A knjiga ni samo osebna izpoved in katarzično očiščenje. Je dokument 
časa. Osebno pričevanje o razmerah, čustvovanju, razmišljanju in 
družbeno političnih odnosih v nekdanji skupni državi, med 
osamosvojitveno vojno in o razmerah v samostojni državi Sloveniji.  
 
Knjiga ima marsikaj povedati naši in mlajšim generacijam.  In zaradi tega 
se mi je zdelo škoda,  da bi jo prebrali samo člani družine ob njegovi 60-
letnici, kakršen je bil Mirkov prvotni, skromni namen.  
 



»Poglej, Mirko,« sem mu rekla, »ob vseh težavah, ki si jih imel v otroštvu,  
si imel hkrati neznansko srečo in privilegij,  da si imel izjemne učitelje, ki 
so nedvomno pripomogli, da si postal kot človek to, kar si. Daj, pokaži 
tekst vsaj gospodoma Tonetu Partljiču in Petru Ternovšku! Prešernov 
lavreat in nosilec Borštnikovega prstana bosta gotovo vedela bolje od 
mene, ali je tvoje pisanje dovolj vredno za objavo ali ne, in ti dala še kak 
nasvet.« 
 
In danes smo tu! Ponosni na Mirka in veseli njegove knjige!  
 
Za to priložnost pa sem ti, Mirko,  prinesla neko sladko pijačo. Kot otroku 
ti je bila zelo všeč, a je doma niste premogli.  Nekoč si jo zato kupil v 
vaški gostilni za težko prislužen denar in jo odnesel mami, polbratu in 
polsestri.  
 
Ja, seveda je malinovec! Na zdravje in vso srečo ti želim! 

 
   

Pozdravljen Mirko ! 

Bil sem že na kar nekaj predstavitvah vsakršnih knjig in pesniških zbirk, 
tale tvoja se me je res dotaknila, pa najbrž ne samo mene ampak vsakega 
v dvorani. Sprejmi prisrčne čestitke za knjigo v kateri si se razgalil, kot se 

razgališ le pred najboljšim prijateljem. Že do sedaj sem te zelo cenil, od 
današnjega dne ti je cena zrasla v nebo.... 

Še naprej veliko uspeha v umetniškem izražanju in v življenju nasploh! 
Bodi dobro ti in vsi tvoji, več pa ko preberem knjigo.  

Še enkrat ti ČESTITAM za izdano knjigo, lepo se bere. Ko sem bral o 
otroštvu, sem se zavedal, da sem dobil cmok v grlu. Mislim, da se ne 
motim, če sklepam, da je takšno otroštvo bilo tudi  "krivo" za vse uspehe,  
ki si jih dosegel v življenju. 
  
Tudi jaz sem "pankrt" kot temu pravimo v Prlekiji, tudi mene ni priznal oče, 
odraščal sem samo pri mami (najbrž mi je bilo marsikaj prihranjeno), zato 
se me je tvoje otroštvo še toliko bolj dotaknilo. 
 
Ja, kariera je zavidanja vredna (tako se reče, v resnici ti je ne zavidam), je 
bleščeča in ker si šel po vseh stopnicah do vrha, ti nihče ni mogel "rožic 
saditi". Kot je videti, pa bi po moje bil tudi uspešen pedagog ali v kakšnem 
drugem poklicu, tudi umetniškem.  



Nočem kritizirati knjige, kljub vsemu pa sem pogrešal to, da je za tvoj 
uspeh zaslužna tudi tvoja družina, ki je po moje velikokrat morala shajati 
tudi brez tebe.  
 
Vedel, sem, da pišeš knjige, da pa pišeš tudi pesmi....to pa je bilo 
prvovrstno presenečenje. Človek se nehote vpraša, kdaj za vraga ti je vse 
to uspelo. V knjigi omenjaš kavč, vendar pa mislim glede na tvojo 
ustvarjalnost, nisi tako pogosto na njem. Na predstavitvi je nekaj bilo 
govora, da je pesmi preveč, ne ne, ni jih preveč, so pa iskrive in izpovedno 
močne. Malo so me zaskrbele pesmi o smrti, koncu....pri tvojih letih je to 
prezgodaj....Tvoja skromnost je pripomogla k naslovu kakršen je....ne, to 
niso prebliski, to je mnogo več mnogo večje! 
 
Lep pozdrav Toni Tušek 
 

 

 

Pozdravljen Mirko!  

Zagotovo si v teh dneh dobil veliko klicev, pošte... Tvoja življenjska 
zgodba se me (nas) je zelo dotaknila. Vedeli smo, da si srčen, pameten, 
sposoben, prijazen, deloven, skrben in obenem tako skromen. Preveč 
skromen. Da pa za teboj stoji toliko prtljage, ki si jo leta vlekel za seboj in 
končno odložil v knjigo Prebliski modrega angela, se nam niti sanjalo ni! 

Komaj čakam, da v prihajajočih zimskih dneh v miru preberem knjigo. 

Me (moj krog prijateljic) in mislim, da tudi vsi "tvoji upokojenci", te izredno 
cenimo, kar smo Ti že večkrat povedali! Sedaj, ko si nas spustil še v svoje 
nič kaj rožnato otroštvo in sploh v svoje življenje, še toliko bolj.  

Neverjeten si in ne vem, kdaj za vse to najdeš čas in zmoreš... Želim Ti še 
veliko takšnih in drugačnih uspehov, veselja ob tem in sploh vse dobro. 

Danes sem pokukala na spletno stran z upanjem, da najdem kaj o tem 
dogodku. A glej ga zlomka, najdem le zapis o moji razstavi v Euroiparku v 
sliki in besedi. S podpisom Mirko Ploj. Ganilo me je. Hvala. Čakam še na 
zapis o predstavitvi knjige v Pekrah:-) 

Lep zimski dan in LP   Cvetka 



ZAKLJUČNA BESEDA AVTORJA 

Najprej naj povem, da se nimam niti 

za pisatelja niti za pesnika, ljubim pa 

slovensko besedo in rad berem, 

odkar pomnim. Med šolanjem, 

študijem in službovanjem sem 

posegal zlasti po strokovni literaturi, 

sedaj, v tretjem življenjskem 

obdobju, pa končno najdem čas za 

branje leposlovja in se  preizkušam v 

pisanju zgodbic in stihov. Zgodbe in pesmi v tej knjigi sem napisal v letih 

odkar sem upokojen. Včasih mi je tako uspelo naenkrat napisati več zgodb 

in dve ali tri pesmice, drugič spet nekaj mesecev nisem napisal nič. V kito 

sem spletel  vtise od otroštva do danes, ki so v meni pustili najmočnejši 

pečat. Z njimi sem želel odložiti breme, ki ga vse življenje nosim s seboj.  

Hkrati sem za vse večne čase zlil na papir to, kar si nisem nikoli upal ali 

zmogel povedati mami, očetu in očimu. Odpustil sem vsem. Sedaj mi je 

laže. 

Morda se bo komu ob branju knjige zdelo, da ste vse to že nekje slišali, 

prebrali. Da to ni nič posebnega. Tudi prav. A vendarle je to moja 

življenjska zgodba, ena in edina. Pot, prehojena od nekoč zapostavljenega 

pankrta do ponosnega in pokončnega človeka, ki zaupa vase in zna ceniti 

življenje.  

 


