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V Hrastovcu bi radi ohranili 300 let staro lipo na grajskem dvorišču 

Se bo še razrasla nova krošnja? 
Zdaj za lipo v Hrastovcu, ki ji bo ponovno treba pomagati preživeti, vedo vsi, ki 
naj bi o njeni usodi odločali - Kdo bo komu pisal obvestila, je tako skoraj 
nepomembno 

Ko je v jeseni blizu 300 let stara lipa na 
dvorišču pred hrastovškim gradom 
odvrgla še zadnje listje, se je pokazalo, da 
imajo prav tisti, ki opozarjajo, da bo treba 
lipi pomagati preživeti. Deblo je namreč 
votlo in trohni še naprej. Pred leti so lipi, 
ob kateri radi posedajo stanovalci Zavoda 
Hrastovec-Trate, že strokovno pomagali in 
jo rešili pred propadanjem, zdaj pa je, 
kaže, spet čas, ko bodo potrebni posegi 
strokovnjakov. 
 
Na lipo, ki bo začela vidno propadati, če ji ne 
bodo pravočasno pomagali, so nas pred 
dnevi opozorili delavci zavoda. Direktor Josip 
Lukač je dejal, da delavci mariborske enote 
Zavoda RS za varstvo narave že vedo, kaj se 
z lipo dogaja, saj jih je ob njihovih sicer rednih 
obiskih na nadaljnje propadanje drevesa že 
opozoril. Res pa je, dodaja Lukač, da 
posebnih pisnih opozoril niso naslavljali na 
zavod, saj se mu to zdi povsem nepotrebno.  
 
Janko Urbanek z Zavoda RS za varstvo narave, OE Maribor, je v našem telefonskem pogovoru 
poudaril, da o nadaljnjem odmiranju lipe v Hrastovcu resnično nič ne ve. "Pred leti so strokovnjaki lipi 
prirezali krošnjo in morda bo kaj takega treba narediti tudi zdaj. Najlepše bi bilo, če bi nas z zavoda o 
tem obvestili, mi pa si bomo potem lipo seveda ogledali in se odločili," je povedal Urbanek in dodal, da 
lipa sicer ni posebej zaščitena, je pa to staro grajsko drevo, in že zato jo je treba čim dlje ohraniti pri 
življenju.  
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Lipa na dvorišču pred grajskim poslopjem v 
Hrastovcu je zatočišče za mnoge, ki si želijo 
oddahniti od vsakdanjih tegob. 
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