
 

 

 

 

V soboto,  4. julija 2020 so potekali v Idriji, pod častnim pokroviteljstvom bivšega predsednika 

republike, dr. Danila Türka,  drugi  Šinkovčevi dnevi  poezije. 

Adolf  Šinkovec s partizanskim imenom Črtomir je bil primorski pesnik, rojen na Vojskem nad 

Idrijo. Med vojno je pisal partizanske pesmi, po vojni pa tudi pesmi za mladino, odrasle ter 

prozne tekste. Bil je tudi priznan urednik. S   pesniškimi dnevi, ki nosijo njegovo ime, obujamo 

spomin nanj. 

Zaradi epidemije novega koronavirusa bo srečanje, razen sobotne enodnevne pesniške 

delavnice, ki  jo bo vodila pesnica Barbara Korun, potekalo na spletu v virtualni obliki. 

Srečanje  bi sicer moralo potekati v pesnikovem rojstnem kraju – na Vojskem.  Že spomladi 

smo izpeljali pesniški natečaj, in sicer smo poleg proste teme letos po zgledu Organizacije 

združenih narodov v New  Yorku, kjer pripravljajo mednarodno tekmovanje  pesnikov  na temo 

svetovnega varstva narave, tudi mi uvedli to  kategorijo. 

Na  letošnji natečaj Šinkovčevih dnevov poezije  so se  v kategoriji do 19 let prijavili 3 avtorji, 

v kategoriji  nad  19 let 21 avtorjev, v kategoriji Slovenci v zamejstvu in po svetu  pa 

22  avtorjev, med njimi tudi Dušan Mukič iz Porabja na Madžarskem (prisluhni njegovi 

nagrajeni pesmi na spodnji spletni povezavi ob 25:30). Komisija, ki jo sestavljajo  prof. dr. 

Miran Košuta s  tržaške univerze,  vodja velenjskega pesniškega Lirikonfesta Ivo Stropnik in 

mag. Milanka Trušnovec iz Mestne  knjižnice in čitalnice Idrija,  je   ocenila  skupaj  159  pesmi 

v treh kategorijah. Nagrajenci so prejeli  priznanje in nagrado  blisk. Mestni muzej Idrija  je 

prvonagrajenemu v vsaki kategoriji  omogočil tiskanje njegove pesmi v Partizanski tiskar-

ni  Slovenija ter brezplačen ogled tiskarne in Bevkove  domačije v Zakojci. 

Zelo velik je bil tudi odziv na natečaj  v vseh osnovnih  šolah v idrijski občini, saj je  na natečaju 

sodelovalo 93 učencev.  Zanimivo je, da so najmlajši pesniki poslali  največ pesmi na temo 

narave. To potrjuje  povečano zanimanje najmlajše generacije za varstvo narave in naravnega 



okolja.  Pesmi osnovnošolcev je ocenila komisija v sestavi Vasilija Podobnik Kobal, Lidija 

Kleindienst in Romana Kokošar. Učenci v Osnovi šoli Spodnja  Idrija in Črni Vrh  so  ilustrirali 

tudi Šinkovčevih pesmi. 

Zaključna prireditev  je bila 4. julija  2020 na kanalu Youtube in na naši spletni 

strani  https://www.youtube.com/watch?v=yQ4ncr5ZoSs.  Na njej so objavljene tudi  nekatere 

pesmi in dogodki iz življenja tega vojskarskega oziroma primorskega pesnika, pisatelja in 

urednika. Član organizacijskega odbora, dr. Uroš Lipušček,  je s snemalcem Rajkom 

Lapajnetom posnel enourni dokumentarni film  z naslovom »Vojsko, moja rodna vas«, ki 

prikazuje Vojsko in Vojskarje  skozi  čas  ter Šinkovčevo  poezijo. Premierno bo prikazan letos 

poleti na Vojskem in v Idriji. Načrtujejo, da bodo prihodnje leto k organizaciji  teh srečanj 

pritegnili tudi nekatere kulturne ustanove iz zamejstva, posebej iz Italije, s či-

mer bodo Šinkovčevi dnevi poezije dobili dodatno čezmejno razsežnost. S tem se bodo 

povečale tudi možnosti, da  kot festival, ki bo potekal izmenično v eni in drugi državi, uspešno 

konkuriral za finančna sredstva EU. 

https://www.youtube.com/watch?v=yQ4ncr5ZoSs

