
PREDSTAVITEV KNJIGE ZAZNAMOVANO OTROŠTVO 
 

V sredo, 29. 9. 2021, je naš klub na zelenici (dvorišču) objekta na Ulici 

heroja Zidanška, v bližini sedeža Mestne četrti Magdalena, organiziral 

predstavitev knjige ZAZNAMOVANO OTROŠTVO, katere avtor je Mirko 

Ploj.  

 

 
 

V čudovitem ambientu in ob lepem vremenu je predstavitvi knjige 

prisluhnilo 40 udeležencev. Uvodoma je zbrane nagovoril in pozdravil 

Jožef Grah, podpredsednik kluba in hkrati predsednik MČ Magdalena. 
 

 



 
 

Vsebino knjige sta predstavila avtor in Mirkov učitelj Tone Partljič, sicer 

pisatelj, dramatik, scenarist, politik in komediograf. Za popestritev 

predstavitve sta poskrbeli Anica Jurkovič, članica Kulturnega društva 

Pekre-Limbuš, ki je prebrala odlomek iz knjige in Majda Bobanec, članica 

izvršnega odbora kluba, ki je iz predstavitvene knjige prebrala dve pesmi. 

Tone Partljič je zapisal: »V vsakem človeku je nekaj pesnika, celo v 

miličniku – plavem angelu. In tako je tudi Mirko Ploj, bolj ali manj 

posrečeno, skoval nekaj pesmi.  

 

  
 



Mirko je svoje otroštvo in mladost preživel v Slovenskih goricah, v vasi 

Šomat. To je kraj, ki so ga njegove oči videle slikovitega in barvitega, kot 

bi ga narisal največji slikar. Tam je preživel svoje otroštvo, svojo mladost. 

Tam je imel mamo, sestre in brate. Tu se je družil s prijatelji, sošolci in 

znanci. Tu je gledal za prvimi svojimi simpatijami, prvič začutil metuljčke v 

trebuhu, prvič poljubil dekle in ji povedal, da jo ima rad. Tu se je tudi prvič 

zaljubil in še hitreje odljubil. Tu so ostali spomini njegovega otroštva in 

mladosti, ki so ga zaznamovali. In prav te spomine je Mirko Ploj, popisal v 

svoji avtobiografski knjigi – ZAZNAMOVANO OTROŠTVO.  

 

 
 

Poleg svoje življenjske poti, je v njej, zgodovinsko in poznavalsko, opisal 

tudi kraje, ki so povezani z njegovim otroštvom, od Šomata, Vranjega 

Vrha, Sladkega Vrha do Marije Snežne na Zgornji Velki.  

 

Odlično spremno besedo je napisal Tone Partljič.  

 

Vsebino knjige je na kratko najbolj slikovito predstavila lektorica Katarina 

Faganel, z naslednjimi besedami: 

 



Zaznamovano otroštvo je pretresljiva, a hkrati hudomušna in 

pronicljiva življenjska pripoved in izpoved danes upokojenega 

mariborskega policista Mirka Ploja. V njej se podamo na pot pubeca, 

od njegovih najzgodnejših let preko trnovih etap in skozi temne 

predore v svetlo prihodnost. Z večnim optimizmom ter 

opogumljajočimi in celo prešernimi povedmi nas nenehno 

opogumlja in opominja, da se zavemo darov življenja, s katerim 

pogosto nismo zadovoljni. Pehanje za vedno več, nezadovoljstvo in 

površni medsebojni odnosi nikakor ne vodijo v srečo, nam sporoča.  

Ali kot v spremni besedi izvrstno povzema njegov nekdanji učitelj 

Tone Partljič: »Knjiga ni le dokument nekega časa in krajev in 

konkretne družine /.../, je več, je neko tiho človeško zadoščenje in 

pomirjenje (in prav nič krščansko) – odpuščanje«. 
 

 
 

Ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja Covid-19 smo po 

zaključku predstavitve nadaljevali s prijetnim druženjem.  
 

Priporočam, da vzamete njegovo knjigo v roke in jo preberete. Prijetno 

branje vam želimo. 
 

Zapisal: Jožef Grah 

Foto:      Milojko Cerkovnik 


