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LIPA 

STARODAVNI SIMBOL SLOVENSTVA 

 

V Ljudskem izročilu Slovencev je lipa najstarejši simbol, ki simbolizira življenjsko moč, zdravje 

in modrost pa tudi milino, lepoto ter ljubezen. Nastopa kot simbol pravičnosti. Prav lipa se 

kot prispodoba odrešenja pojavlja v najbolj kritičnih in težkih trenutkih našega obstoja. Svoj 

obstoj in zgodovinsko usodo je slovenski človek ponazoril v prizorih, tesno povezanih z lipo, 

drevesom življenja, ob katerem se bodo nekoč izpolnila njegova pričakovanja, njegovo 

hrepenenje po življenju v pravičnosti, po miru in sreči. 

Lipa je kot Slovenski simbol povezana tudi z nastankom slovenske državnosti. Ob dnevu 

razglasitve neodvisnosti in državne suverenosti Republike Slovenije je bila posajena v 

Ljubljani na Trgu republike pred slovenskim parlamentom, pa tudi marsikje drugod po 

Sloveniji. 

Lipe sadimo ob pomembnih dogodkih povezanih tako s preteklostjo kot sedanjostjo, zato jih 

je potrebno saditi ponosno, spoštljivo, s hvaležnostjo generacijam pred nami. 

 

 

Na podlagi 26. člena Statuta Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo »VETERAN« 

Nova Gorica je predsedstvo na svoji seji dne, 18.04.2019 sprejelo 

 

 

PROTOKOL 

SADITVE LIPE SIMBOLA SLOVENSTVA 

 

1. člen 

(1) Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo »VETERAN« Nova Gorica (v 

nadaljevanju OZVVS »VETERAN« Nova Gorica) organizira in izvaja saditev LIPE 

SIMBOLA SLOVENSTVA v sklopu slovesnosti posvečenim pomembnim dogodkom iz 

slovenske preteklosti. 

 

2. člen 

 

(1) V protokolu saditve lipe sodelujejo uniformirani člani OZVVS »VETERAN« Nova Gorica, 

praporščaki in častna straža. 

 

3. člen 

(1) Pred saditvijo lipe mora biti pripravljen sadilna jama in ob jami primerna zemlja, lesena 

oporna palica, sredstvo za privezovanje, zalivalka z vodo in vojaška lopatka. 
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4. člen 

 

(1) Saditev lipe znotraj organizirane slovesnosti napoveduje napovedovalka oziroma 

napovedovalec. Vsi aktivni udeleženci saditve so ob sadilni jami in opravljajo svoj del 

naloge v skladu z napovedovanjem.  

 

5. člen 

 

(1) Protokol saditve lipe poteka kot sledi: 

 po funkciji najstarejši predstavnik OZVVS »VETERAN« Nova Gorica v sadilno jamo 

vrže tri lopatice zemlje v spomin na dejanja, posledice in dosežke slovenskega 

vojaka v 1. svetovni vojni, 2. svetovni vojni in vojni za samostojno Slovenijo, 

 častni gost na slovesnosti v sadilno jamo postavi lipo in v jamo vsuje štiri lopatice 

zemlje, ki simbolizira štiri strani neba in s tem dokončno vpetost Slovenije v 

zemljevid Evrope in sveta, 

 najvišji predstavniki lokalnih skupnosti (župani, predsedniki KS, itd.) vsujejo v 

sadilno jamo po tri lopatice zemlje, ki simbolizira spoštovanje preteklosti ter 

delovanje v sedanjosti za lepšo prihodnost, 

 najvišji predstavnik Slovenske vojske v zemljo ob lipi zabije leseno oporno palico in 

poveže lipo ob njo, 

 najboljši učenec – učenka v kraju zasaditve lipe zalije lipo z vodo simbolom 

življenja ter na simbolni ravni pomeni skrb za življenje in rast slovenske domovine. 

 

6. člen 

 

(1) Po zaključku slovesnosti OZVVS »VETERAN« Nova Gorica poskrbi, da se lopatica očisti, 

nanjo vgravira namen uporabe, imena uporabnikov ter znak in napis združenja. 

Lopatica se ustreznega dne na ustreznem mestu izroči v spomin častnemu gostu 

slovesnosti. 

 

7. člen 

 

(1) OZVVS »VETERAN« Nova Gorica poskrbi, da se ob vsajeni lipi postavi ustrezna 

spominska plošča.  

 

 

Nova Gorica, 18.04.2019 Predsednik  

 OZVVS »VETERAN« Nova Gorica  

 Srečko Lisjak 

 


