
 

Karel Leskovec se je rodil leta 1946 na Vrhniki. Maturiral je 
na Srednji glasbeni in baletni šoli, po diplomi na Akademiji za 
glasbo je poučeval klarinet v Glasbeni šoli Domžale, vse do 
upokojitve leta 2015. 
 
Čeprav je po osnovnem poklicu instrumentalist, vrsto let 
aktivno deluje na področju zborovske glasbe. Vodil je različne 
zborovske sestave in z njimi dosegel vidnejše uspehe, zlasti z 
Dekliškim pevskim zborom Domžale in z Domžalskim 
komornim zborom na Naši pesmi in na mednarodnih 
tekmovanjih. 
 
Ljubezen do vokalne glasbe mu ostaja močan izziv. Za svoje 
delo je prejel zlato Gallusovo značko, leta 2005 priznanje Frana 
Gerbiča za izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem 
področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in srebrno priznanje 
občine Domžale. Leta 2013 je prejel na predlog zbora Lipa 
zelenela je… prestižno Gallusovo listino. 
 

 

Koncert so omogočili:  
 

Člani društva MePZ Lipa zelenela je … 
Gostilna Ledinek, Šmarna Gora 

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani 
JSKD OI Ljubljana in Mestna občina Ljubljana 

Zveza kulturnih društev Ljubljana 
 
 

 

Iskrena hvala!  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Koncertni list sta uredila Helena Ložar Podlogar in Andrej Kerin 
Vinjete Joca Jamšek, oblikoval Andrej Kerin 

 

Kulturno društvo 
Mešani pevski zbor 
Lipa zelenela je ... 

 

prireja 
 

Tradicionalni  

KONCERT 
ob dnevu državnosti Slovenije  

Pesmi od srca 
 

dirigent: Karel Leskovec 
 

 
 

Šmarna gora 
 

v nedeljo 18. junija 2017 
ob 12.00 po sv. maši 



 
Koncert so pripravili: 
Mešani pevski zbor Lipa zelenela je … 
Dirigent: Karel Leskovec 
Korepetitorja: Iztok Lajovic in Tatjana Šporar Bratuž 
Solist: Marjan Špegel (tenor)  
 
Kot vsako leto okoli dneva državnosti je spet na Šmarni gori 
Mešani pevski zbor Lipa zelenela je …, ki ga že nekaj desetletij 
druži prijateljstvo, skovano pred dobrega pol stoletja, vse odkar 
smo se spoznali v čudoviti skupini študentskega Akademskega 
pevskega zbora Tone Tomšič, in nam še vedno daje veliko 
energije.  
 
Ker po končanem študiju nismo mogli kar tako prenehati, smo 
se leta 1983– po deset do petnajstletnem premoru – združili v 
zboru Lipa zelenela je ... V zadnjih desetletjih se je z nami 
trudilo in umetniško ustvarjalo sedem dirigentov. Začel je naš 
soustanovitelj, maestro Marko Munih, sedaj nam že 
sedemnajsto leto dirigira Karel Leskovec, ki smo mu za 
njegovo vztrajnost in potrpežljivost resnično hvaležni.  
 
V teh desetletjih smo izdali dve kaseti in štiri ploščke, CD-je, 
pesmarico Deset šaljivk Tomaža Habeta ter zapeli prek štiristo 
skladb domačih in tujih avtorjev, od koralov in renesanse, do 
skladb današnjih dni, ob tem trdo delali in hkrati nadvse 
uživali. 
 

Za letošnji, že 35. letni koncert smo izbrali skladbe, ki govorijo 
o čustvih, torej o spoštovanju, o naravi,  ljubezni in žalosti, 
vmes pa tudi kakšno nagajivo in humorno. In ker je treba 
pesem začutiti smo koncertu nadeli naslov Pesmi od srca.  
 
Ob tem smo se spomnili nekaj obletnic avtorjev, katerih dela 
boste slišali tudi danes, kot npr. ob 180-letnici rojstva Antona 
Foersterja, ob 130-letnici rojstva Zorka Prelovca, ali ob 80- 
letnici smrti Mateja Hubada.   

 
Danes boste, poleg nekaj obveznih domoljubnih, poslušalci na 
Šmarni gori doživeli tudi »naše« pesmi od srca pod vodstvom 
Karla Leskovca. Upamo, da vam bodo skladbe všeč in da boste 
uživali z nami! 
 
      Helena Ložar Podlogar 

 
 

Spored 
 

Dr. Benjamin Ipavec (1829 - 1909): Slovenska dežela 
   (Jakob Razlag) 

  

Blaž Potočnik (1799 – 1872), 
harm. Anton Foerster (1837 – 1926) : 

 
Ljubezen do domovine 
   (Blaž Potočnik)    

  

Johannes Brahms (1833 – 1934): Gozdni mrak (Waldesnacht) 
   (Paul Heyse, prev. Pavle Oblak) 

  

Jan Adam Makłakiewicz (1899 – 1954): Uspavanka (Kolysanka) 
   (K. I. Gałczyski,  
    slovensko besedilo Jože Humer)  

  

Prekmurska ljudska, 
prir. France Marolt (1891 – 1951): 

 
Teče mi vodica 

  

Koroška ljudska, 
prir. Luka Kramolc (1899 – 1974): 

 
Oj ta mlinar 

  

Matija Tomc (1899 – 1986): Belokranjska napojnica 
   (ljudsko besedilo) 

Štajerska ljudska, po Emilu Adamiču 
prir. Radovan Gobec (1909 – 1995): 

 
Vse najlepše rožice 

  

Idrijska ljudska po zapisu Franceta Marolta 
prir. Zorko Prelovec (1887 – 1939): 

 
Ženka mi v goste gre 

  
Koroška ljudska, prir. Matija Tomc: Kje so tiste stezice … 

  

Ponarodela, prir. Matej Hubad (1899 – 1937): Gor čez jezero 
  

Radovan Gobec: Pesem o svobodi 
  

 
 

 

 


