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Karolina Putarek

Sodelavci ZAVODA 100% NARAV-
NO BOTANIK ORMOŽ, ki ima 
svoje poslovne prostore na Keren-

čičevem trgu v Ormožu,  so  pripravili 
dan odprtih vrat. Številni obiskovalci so si  
lahko ogledali izdelke BOTANIK, jih 

poskusili kot čaje in druge napitke ter 
vprašali vse, kar jih zanima o zdravilnih 
zeliščih.
Direktor Zavoda BOTANIK Iztok Luskovič 
je povedal, da je ključna sestavina blagov-
ne znamke BOTANIK  odlično sodelovanje 
človeka z naravo.    »Za nas to pomeni le naj-
višja kakovost zelišč pri natančni, skrbni in 
ročni obdelavi zemlje, nabiranju ter pakira-
nju. Dolgoletno prenašanje uporabnih znanj 
med generacijami nadgrajujemo z novimi 
znanji in dognanji o zeliščih, ki se izražajo 

v vseh izdelkih BOTANIK. Želimo in dela-
mo tako, da so naši izdelki učinkoviti, 100 % 
naravni in le najvišje kakovosti«, nadaljuje 
Iztok Luskovič, in pojasni:
»Naša prednost in ključ uspeha sta tudi trdo 
in pošteno delo, skrb za okolje in strokov-
nost. Pri delu se trudimo gojiti pozitivno  

kulturo dela v skupini. Vaše zaupanje blagovni  
znamki Botanik bo zagotovo naša največja 
nagrada in motivacija. V Botaniku zdravilna 
zelišča pridelujemo na 100 % naraven način, 
tako da ročno obdelujemo zemljo in prav 
tako vsa ostala dela na zeliščnem vrtu opra-
vimo »na roke«. Na koncu zelišča še obe-
remo in ročno zapakiramo. Zaradi tega naša 
zelišča ostanejo dalj časa v najboljši obliki, 
formi, in imajo zato ohranjenih več zdravil-
nih snovi. Vsa naša zelišča so tudi brez doda-
nih umetnih arom, barvil ali konzervansov.«

Vse zdravilne rastline, ki jih vzgajajo na la-
stnem zeliščnem vrtu, so obdelane in obrane 
ročno, jih ne škropijo, ne gnojijo... Vrt je pre-
cej odmaknjen od preostalih obdelovalnih ali 
kmetijskih površin, ki jih škropijo. Prav tako 
v bližini ni cest ali prometa. Tudi rastline, 
ki jih nabirajo na travnikih ali v gozdovih, 
iščejo in nabirajo v neokrnjenih delih zelene 
prleške pokrajine v okolici mesta Ormož.
Kot je povedal Iztok Luskovič,  so ga nara-
va in rastline navduševale že od otroških let, 
vedno je zelo rad prisluhnil tako nasvetom 

kot modrostim svojega strica, od katerega 
se je veliko naučil. Neprecenljivega boga-
stva v znanju o zdravilnih rastlinah pa se je 
prav zavedel šele kot odrasel.
Da je zeliščarstvo lahko dejansko posta-
lo tudi njegova služba, pa gre zasluga 

dolgoletnemu prijateljstvu z Mladenom 
Grabovcem, s katerim delita podobne ži-
vljenjske nazore, ljubezen do narave in 
zdravilnih rastlin.
Blagovna znamka BOTANIK pokriva širok 
spekter zdravilnih zelišč, ki so pridelana in 
obdelana na  zeliščnem vrtu Zavoda Bota-
nik na povsem naraven način. Med izdelki 
prevladujejo  zelišča in zeliščne mešanice 
za pripravo napitkov (čajev), žganje, alko-
holne tinkture, šentjanževo olje, ognjičevo 
mazilo ter naravna mila. ◀

URADNE URE v poslovnem prostoru 
na Kerenčičevem trgu:
torek:  od 9.00 do 13.00 ure,
petek:  od 14.00 do 18.00 ure in
sobota: od 09.00 do 12.00 ure

Simona Sakelšek

Naj povemo, da smo v mesecu 
avgustu, ko poezija med naši-
mi vinskimi griči v letu najbolj 

odmeva, v Knjižnici Franca Ksavra 
Meška Ormož pripravili pesniški večer; 
predstavila se je Ormožanka Petra Kol-
mančič, letošnja dobitnica ene izmed 
najpomembnejših literarnih nagrad v 
Sloveniji VERONIKINE NAGRADE 
za leto 2014. Prejela jo je za pesniško 
zbirko P(l)ast za p(l)astjo, ki je izšla pri 
založbi Pivec. 
Veronikina nagrada je literarna nagrada, 
ki jo podeljuje Mestna občina Celje za 
najboljšo pesniško zbirko leta.
Petra Kolmančič, rojena 1974. na Ptu-
ju, je osnovno šolo končala v Ormožu, 
gimnazijo v Ljutomeru, na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani pa diplomirala iz 

sociologije kulture in filozofije. Živi in 
dela v Mariboru kot strokovna sodelav-
ka javnega zavoda Mladinski kulturni 
center Maribor. Izdala je pesniške zbir-
ke LUKNJA (1994), ŠUS V GLAVO 
(1995), SLINA (1999), UVOD V POŽE-
LENJE (2004). Hkrati pa je tudi ustano-
viteljica ter idejna vodja literarne sekcije 
Sirota Jerica. ◀

Z dneva odprtih vrat Zavoda 100% BOTANIK na 
Kerenčičevem trgu v Ormožu

Mlada Ormožanka prejela nagrado

ZGODILO SE JE 

JULIJSKI VEČER
Dihaš vznemirjeno, objemaš posteljnino, čakaš.
Nekaj čakaš. Štiri mlade štorklje vadijo letenje,
zamahujejo s krili v mrak julijskega večera,
v mrak tvojih notranjih soban.
Zvok lokomotive kot da je iz enega tvojih preteklih časov, 
ko si bila še tukaj, ki je zdaj že tam,
ko si bila še ti, ki je zdaj ona, neka druga tuja neti,
ko so vzletavale ene druge generacije štorkelj.

Bil je prav tak soparen julijski večer kot nocoj,
vsa si bila opikana od komarjev,
zdelo se je, da bi se nekaj moralo zgoditi, pa se ni,
zdelo se je, da te bo končno našlo tisto,
za kar veš, da te že od nekdaj išče,
ali pa da boš morda ti našla tisto, kar iščeš tukaj in tam,
takrat in zdaj. Črički so parali noč in ti si čakala kot nocoj,
in kot nocoj si se tudi takrat spraševala, je to res vse,
je to res vse?
                (Iz nagrajene pesniške zbirke P(l)ast za p(l)astjo) Petra Kolmančič

Petra Kolmančič, Marijana Korotaj, literarni večer 28. 8. 2014
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