
 

 

 

 
 

 

 

 

Vse PEVCE otroškega 

pevskega zbora 

obveščam, da se bomo 

naučili pesem LIPA 

ZELENELA JE  i sodelovali 

v dogodku 

VSESLOVENSKO PETJE S 

SRCI, ki bo naslednji 

četrtek, 23. aprila 2020. 

Časa je en teden, da se 

naučimo in prijavimo. 

Skupaj s starši preberite 

dopis. 

Lep pozdrav  

 



LIPA ZELENELA JE (Miroslav Vilhar, Davorin Jenko) 

Ponarodela pesem 
 

Lipa zelenela je 

tam v dišečem gaju, 

s cvetjem me posipala, 

d'jal sem, da sem v raju. 

 

Veje raztezavala 

k nebu je visoko, 

meni pa je do srca 

segala globoko. 

 

Ptičice je lipica 

v senčico vabila, 

kadar ležal sem pod njo, 

me je ohladila. 

 

Revica pa je sedaj 

skoraj ovenela, 

cvetje, listje zeleno 

zima ji je vzela. 

 

Spavaj, draga ljubica ! 

Večno ne boš spala, 

nova pomlad zelena 

novi cvet bo gnala. 
 

https://www.narodne-pesmi.si/?option=audio&audio_id=42&stran=Narodne%20pesmi&query=Lipa%20zelenela%20je 

Na zgornji povezavi najdeš pesem in se jo lahko naučiš. 

Na youtube najdeš veliko različnih priredb pesmi. Jenkovo in sodobnejše. 

Meni je še vedno najbolj všeč v izvedbi Slovenskega okteta: 

https://www.youtube.com/watch?v=5QxfWyIklwQ 

Mladi jo običajno zapojejo nekoliko hitreje in bolj veselo: 

Kako jo zapojejo mladi Japonci?: https://www.youtube.com/watch?v=oaCQg-Ubp78 

Prav poseben zbor pa takole: https://www.youtube.com/watch?v=w_yLzHfHlT0 

Torej, na spletni povezavi: https://www.vseslovenskopetje.si/ najdete prijavnico. 

Pesem Miroslava Vilharja (1818-1871): 

Lipa zelenela je je ponarodela, ko jo je uglasbil 

Davorin Jenko (1835-1914). Priljubljena je 

verjetno tudi zaradi dojemanja lipe kot še enega 

simbola za slovenstvo; v pesmi spremljamo lipo 

skozi letne čase in se veselimo pomladi, ko bo 

zopet oživela in si bodo ljudje v njeni senci delali 

vence – veselje ob prerodu naroda. Pesem naj bi 

še posebej okrepila domovinska čustva takrat, 

ko jo je akademski pevski zbor zapel ob nastopu 

okupacije, ker je navezava na naravni ciklus in 

neizbežen prihod pomladi lahko simbol 

osvoboditve izpod italijanske okupacije. 

Vsebinsko je primerna tudi prav za današnji 

čas, ko se zaradi koronavirusa veselimo 

tistega dne, ko se bomo zopet v senci lipe 

družili in veselili. Naj bo to čim prej, vsaj ob 

njenem cvetenju. 

 

https://www.narodne-pesmi.si/?option=audio&audio_id=42&stran=Narodne%20pesmi&query=Lipa%20zelenela%20je
https://www.youtube.com/watch?v=5QxfWyIklwQ
https://www.youtube.com/watch?v=oaCQg-Ubp78
https://www.youtube.com/watch?v=w_yLzHfHlT0
https://www.vseslovenskopetje.si/


Še akordi za kitariste: 

Lipa zelenela je (Davorin Jenko-melodija, Miroslav Vilhar-besedilo) 

Slovenska ponarodela 

 

C         G7                    C 
Lipa zelenela je tam v dišečem gaju,  

               G7                         C 
s cvetjem me posipala, d'jal sem, da sem v raju.  

 

 

G7                 F         C 
Veje raztezovala k nebu je visoko,  

C7   F        C       G7      C 
meni pa je do srca segala globoko.       ......2X 

------------------------------------------------- 

 

 

Ptičice je lipica v senčico vabila,  

kadar ležal sem pod njo, me je ohladila.  

 

Revica pa sedaj skoraj ovenela,  

cvetje, listje zeleno zima ji je vzela.   ......2X  

-------------------------------------------------- 

 

 

Spavaj, draga ljubica! Večno ne boš spala,  

nova pomlad zelena novi cvet bo gnala.  

 

Zopet bodo ptičice, ptičice vesele. 

Pesmi nam prepevale, pesmi žvrgolele.     ......2X 

 

Še note za notalne: 

 

BODITE KORAJŽNI IN SE PRIJAVITE. 
Meni to sporočite na majda.veselic@os-loka-crnomelj.si , da vem, koliko nas bo. 

 
Miroslav Vilhar se je pesniško in 
glasbeno udejstvoval. Pisal je 
domoljubne, ljubezenske in družabne 
popevke, ki naj bi literaturo povezale s 
političnim in društvenim dogajanjem.  
 

Davorin Jenko, je bil slovenski 

skladatelj, dirigent in kapelnik. Na željo 

srbske cerkvene občine v Pančevu je 

odšel tjakaj za vodjo cerkvenega petja in 

glasbenega učitelja. Tam je postal 

kapelnik in skladatelj. Ko se je upokojil, 

se je preselil v Ljubljano. Že, ko je 

študiral na Dunaju (pravo), je uglasbil 

Vilharjevo Lipo in na besedilo Simona 

Jenka, Naprej zastave slave, ki je sedaj 

himna Slovenske vojske. V obdobju 

bivanja v Srbiji, ni pisal slovenske glasbe. 

 

mailto:majda.veselic@os-loka-crnomelj.si

