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Iniciativni odbor za pripravo Šinkovčevih dnevov poezije 

 

 
POVABILO K SODELOVANJU 

 
Spoštovani! 

 
Člani Iniciativnega odbora  smo si  zadali nalogo, da izpeljemo  zamisel za Šinkovčeve  dneve poezije 
(ŠDP) na Vojskem, ki jo je dal dr. Uroš Lipušček in tako  pomagamo  spodbuditi zanimanje za našega , v 
današnjem času po krivici precej zapostavljenega pesnika Črtomirja Šinkovca   ter  poskrbimo  za njegovo 
večjo prepoznavnost. 
 
 »Črtomir Šinkovec (1914-1983), rojen na Vojskem nad Idrijo,  je bil zgledni primer pravega slovenskega 
in predvsem primorskega literarnega samouka, ki je skozi bedo in narodno zatiranje pod fašizmom 
postal intelektualec, človek peresa , glasnik svobodoljubne in rodoljubne misli. Bil je pesnik, pisatelj,  
zbiratelj in vzpodbujevalec pesništva, sposoben publicist in urednik in tudi prvi, ki je v svojih delih 
ovekovečil odmaknjene kraje vojskarske planote, grape in gozdove med Idrijo in Čepovanom, med 
Cerknim in trnovskim gozdom. Njegova dela so bila povečini namenjena mladim.«(Tomaž Pavšič) 

ŠDP, na katere bodo povabljeni pesniki različnih generacij ustvarjalcev na Primorskem in v zamejstvu, pa 
tudi širše,  naj bi spodbujali ljubezen do slovenskega jezika, pesniško ustvarjalnost, izmenjavo pesniških 
veščin in  literarna druženja. Ta srečanja naj bi bila posvečena predvsem mladim pesniškim ustvarjalcem  
in spominu na delo  Črtomirja Šinkovca . 

Tako bi promovirali ne samo Šinkovčevo delo in izročilo, ampak tudi povečali zanimanje za literarno 
kulturno dediščino na Idrijskem, vzpodbudili mlade ustvarjalce,  obenem pa tudi povečali prepoznavnost 
Vojskega v smislu kulturnega turizma. 
 

ORGANIZACIJA 
 

Iniciativni odbor sestavljajo: Uroš Lipušček- iniciator,Vasilija Podobnik Kobal – vodja in kontaktna oseba 
(e-mail: vaskobal@gmail.com ) , in člani/-ce  Milanka  Trušnovec, Romana Kokošar, Lidija Kleindienst, 
Vanja Leskovec, Rado Božič, Sanja Rejc, Irena Šinkovec Hvala in Srečko Skok. 
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Soorganizatorji: 

 Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 

 Gimnazija Jurija Vege Idrija 

 JSKD OE Idrija 

 Turistično društvo Idrija 

 Pedagoško društvo Idrija 

 Društvo upokojencev Idrija 

 KUD Planika Vojsko 

 ZB NOB Idrija Cerkno 

 Krajani in kraj.organizacije Vojskega 

K sodelovanju  smo povabili vse vzgojnoizobraževalne ustanove občin Idrija in Cerkno, srednje šole na 
Primorskem, pa  tudi  slovenske (zlasti primorske, tudi zamejske) kulturne delavce. Častna člana ŠDP sta  
Aleš Šteger in Miran Košuta, častni pokrovitelj projekta pa bo predvidoma  dr. Danilo Türk.  

Dvodnevni  program srečanj bo potekal v novi dvorani  Doma krajanov  in gasilcev  na Vojskem v 
povezavi z vojskarskim Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti, ki bo zagotavljal predvsem nastanitvene 
kapacitete za goste. 

  

 DEJAVNOSTI V PROJEKTU 
 Predhodne dejavnosti v šolah in vrtcih 

 Pesniški natečaj 

 Medijska promocija 

ŠDP na Vojskem 6.-7.7. 2019 
Sobota, 6.7. 2019 

 Sprejem gostov 

 Uvodni program in nagovori 

 Literarne delavnice 

 Predstavitev življenja in dela  Črtomira 
Šinkovca,kulturni program s predstavitvijo 
pesmi udeležencev 

Nedelja, 7.7. 2019 

 Vodeni ogled Vojskega  

 Delavnice za otroke  

 Razstave 

 Obisk Šinkovčeve rojstne domačije  
             s prebiranjem  poezije  
             in podelitvijo priznanj 

 

MEDIJSKA PROMOCIJA 

Zaradi prepoznavnosti bo zasnovana in vzpostavljena posebna spletna stran, ki je že v nastajanju in je  
posvečena Črtomirju Šinkovcu ter ŠDP (poslanstvu, namenu, programu, prijavam udeležencev).                
V Idrijskih novicah objavljamo  serijo člankov o pesniku, projekt je bil že predstavljen na Radiu Odmev in 
v glasilu občine Idrija. Projekt pa bomo promovirali tudi v osrednjih slovenskih medijih.  

 
Zelo bomo veseli, če se boste odzvali našemu povabilu in se veselimo  vašega  ustvarjalnega sodelovanja 
in  podpore, ki bosta omogočila čimboljšo uresničitev  naloge, zadane  v želji, da nekaj doprinesemo  
h kulturnemu utripu naših krajev. 
 
 
Za iniciativni odbor ŠDP,                                                                                 
 
Vasilija Podobnik Kobal                                                                                                                Idrija, maj 2019 


