
Jožica Lokošek , rojena 29.4.1961 

Strahovlje 21, 1413 KISOVEC 

Predlagatelj: Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake – Mlinše – Kolovrat 
Naša kandidatka je rojena 29.04.1961 v Mali brezi, v občini Laško. Odraščala je na 
hribovski kmetiji v družini s petimi otroki. Po končani osnovni šoli žal kljub veliki 
želji ni mogla nadaljevati šolanja, saj je morala doma pomagati staršem na kmetiji. 
Pri  18 letih se je zaposlila v tovarni Tim Laško, kjer je opravljala troizmensko delo. 
Pri 23 letih se je poročila s sošolcem in z možem sta se preselila k daljnim 
sorodnikom na kmetijo. Službo je nadaljevala v tovarni v domačem kraju. Na 

kmetiji sta dolgo časa pomagala, potem pa sta tudi prevzela gorsko- višinsko kmetijo (je lastnica), na 
kateri še danes kmetujeta.  Praktično pa naša kandidatka dela na kmetiji od osnovne šole, svojega 15. 
leta (37 let). Mož je bil ves čas zaposlen, naša kandidatka pa je po rojstvu hčere in sina ostala doma. 
Naučila se je vseh del in prijela za ročna in strojna dela. Kmetija je živinorejska, v hlevu imajo okrog 20 
krav molznic in plemenskih telic.  Na leto namolzejo 60.000 l mleka. Kmetija ima 12 ha obdelovalnih 
površin in nekaj gozda. Na kmetiji je potrebno še kar precej ročnega dela. Naša kandidatka je kmetijo 
obdelovala, po službi pa ji je pri delu pomagal mož. Kmetijo sta opremila s stroji in jo posodobila, 
obnovila hišo in dogradila potrebna poslopja. Na kmetij poleg štiričlanske družine živi še teta, 
načrtujejo, da bo sin bo prevzel kmetijo. Kandidatka je kmečko zavarovana. Kandidatka je nosilka 
dopolnilne dejavnosti rejo kokoši nesnic in danes imajo tudi svoj pakirni center za razvrščanje, 
označevanje in pakiranje jajc.  Jajca in mleko tržjo doma, mleko oddajajo tudi v mlekarno. Prodaja pa na 
tržnici, bližnjih gostilnah in trgovinah. Na kmetiji imajo dvostavno knjigovodstvo in so zavezanci za DDV. 
Glavna skrb za urejene papirje je naložena naši kandidatki. Poleg vsakdanjih obveznosti se ves čas 
izobražuje: opravila je tečaj ekološkega kmetovanja, pridobila certifikat za nosilko turistične dejavnosti 
na kmetiji. Je dolgoletna članica v živinorejskem društvu, kjer je bila 8. Let (dva mandata) blagajnik. Od 
leta 2008 do 2012 je bila članica območne enote KGZ, 9. let je bila v upravnem odboru KZ. Nikoli ne 
odreče pomoči, in sodeluje v domačem kraju tudi pri oskrbovanju cerkve.  
Naša kandidatka je v društvu kmetic zelo aktivna. Za društvo je naredila že veliko km in njen prispevek 
za delovanje društva ni majhen. Pravzaprav se aktivno udeleži večino naših aktivnosti. Tako je zelo 
aktivno sodelovala pri 3 obsežnih projektih LIEDER sredstev, ki jih je izvajalo naše društvo. Je odlična 
pomoč pri organizaciji naših aktivnostih in promotorka našega društva. Prevzame marsikatero 
zadolžitev in jo tudi vestno in 100 % izpelje. Je oseba na katero se v društvu lahko zanesemo. S svojimi 
dobrotami vedno rada sodeluje, kadar društvo rabi pecivo. Njene rolade so res nekaj posebnega in so 
nepogrešljive pri naših predstavitvah. V društvu kmetic je članica upravnega odbora že 5 mandat (po 4 
leta), dve leti je sodelovala v pevski skupini ljudskih pevk, v skečih, ki jih je uprizorilo društvo je 
sodelovala v vlogi kmetice, pijanke in novinarke. Vedno je nasmejana in skrbi za našo dobro voljo, pa 
čeprav ima tudi težave in bi se kdaj najraje zjokala. 
Priznanja:  
Državna: 

 - 2007 je prejela priznanje Zadružne zveze Slovenije za prispevek k razvoju zadružništva 
 - 2010 bronasto priznanje na državnem tekmovanju s traktorjem in enoosno prikolico 
 - 2011 zlato priznanje na državnem tekmovanju s traktorjem in enoosno prikolico 
 - 2012 zlato priznanje na državnem tekmovanju s traktorjem in enoosno prikolico 

- 2012 je sodelovala v ekipi na državnem tekmovanju v kuhanju kisle župe-ekipa je osvojila 
bronasto priznanje 

- 2012 je sodelovala v ekipi na državnem tekmovanju v kuhanju bučne juhe-ekipa je osvojila 
srebrno priznanje 

Lokalna: 
‐ Leta 2004 priznanje za aktivno delo v društvu 
‐ Leta 2005 zlato priznanje za peko peciva- oblikovani piškoti 
‐ 2005 zlato priznanje- rulade 
‐  

Regijsko: 
‐ Leta 2009 prejemnica bronastega priznanja za potico na zasavskem tekmovanju. 

 
Članice UO našega društva menimo, da si naša Jošca (tako jo namreč kličemo) zasluži naziv kmetice leta, 
zato bomo navijale zanjo in držale pesti. 


