
 

120. OBLETNICA LOŠKE ZADRUGE 
 
Praznovanje se bliža, še zadnjič vas povabimo, da se 
nam pridružite na prireditvi v soboto, 28. 9. ob 18h v 
športni dvorani na Trati, prisotnost pa javite v tajništvo 
na tel.: 04 51 30 304 ali elektronski naslov:  
monika.nunar@loska-zadruga.si.  

 

 
VABLJENI NA JESENSKI SEJEM KOMENDA 
4. - 6. OKTOBER 2019 
Kot vedno bomo tudi v jeseni prisotni na Kmetijskem 
sejmu v Komendi. 
Sejem bo za obiskovalce odprt v petek od 10. do 18. 
ure, v soboto in nedeljo od 9. do 18. ure.  
Parkiranje je dobro organizirano in brezplačno.  
Vstop je prost. 
 

 
ZADRUŽNA PRIZNANJA 2019 
 
Na letošnjem sejmu AGRA so podelili kar tri na-
grade, ki so odšle med naša člana in zadrugo.  
Prejemnika Priznanja za prispevek k razvoju za-
družništva sta člana Zdravko Bogataj in Janez Ko-
žuh, Kmetijsko gozdarska zadruga Škofja Loka pa 
je prejela Priznanje ob posebnih priložnostih za 
120 let delovanja, ki jo je prevzel predsednik za-
druge Dušan Pintar. 

Zdravko Bogataj,  Bukovica 30, 4227 Selca 

Zdravko Bogataj je najprej kot član odborov, kasneje pa 
kot predsednik Loške zadruge bistveno vplival in pri-
pomogel k zadrugi, kot jo vidimo danes.  
Že vse od priključitve v letu 1992 je bil aktiven kot član 
nadzornega in upravnega odbora. Slednjega je kot 
predsednik zadruge vodil dva mandata, vse do leta 
2018, ko je naloge predsednika predal naprej, ostaja pa 
član Upravnega odbora in je predsednik Upravnega 
odbora Loških mesnin. 
Z njegovim prihodom se je zadruga začela povezovati z 
drugimi zadrugami ter začela delovati tudi navzven. 
Kot komercialni povezovalec je zadrugi prinesel širino 
in modernizacijo. 
Zaslužen je za uvedbo enotnih poslovnih pogojev za 
vse kmete, Loške mesnine pa so postale največje za-
družno podjetje, ki je iz dejavnosti klavnice z leti posta-
lo prepoznavni ponudnik lokalne govedine. 
Trgovine Loške zadruge znajo tržiti proizvode lastnih 
blagovnih znamk in ponudbe svojih članov.  
 
Z družino živi na kmetiji, ki sta jo z ženo od njenih star-
šev prevzela leta 1991. Kmetija obsega 53 ha skupnih 
površin (16 ha zemlje in 37 ha gozda). Nekdaj so imeli 
tudi krave molznice in pitali govedo, vendar so prirejo 
mleka pred kratkim opustili. Zadnje čase več pozorno-
sti posvečajo gozdu, ki je bil v zadnjih letih močno pri-
zadet od naravnih ujm in lubadarja. 
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Ima štiri odrasle otroke, tri hčere in sina ter tudi že 5 
vnukov. Z ženo rada obiskujeta hribe in kolesarita. Ve-
dno poskrbita, da si poleg dela na kmetiji vzameta tudi 
kaj časa zase in za druženje z vnuki. Če vreme zunanjih  
aktivnosti ne dopušča, Zdravko s prijatelji z veseljem 
odigra tarok.  
Zdravko je bil v mladih letih kot smučarski skakalec član 
jugoslovanske reprezentance in bil več let državni pr-
vak v različnih starostnih kategorijah. Je učitelj smuča-
nja in plavanja, več kot 30 let je igral košarko v lokal-
nem klubu. Poleg kmetovanja tako še zdaj svoje znanje 
in izkušnje prenaša na mlajše. 
S svojim znanjem, pristopom in širino je pustil izjemen 
pečat pri tvorjenju prelomne, mlajše zgodovine Loške 
zadruge.   
 
 
JANEZ KOŽUH, Sveti Florijan nad Škofjo Loko 2, 4220 
Škofja loka 

Janez Kožuh je bil dolgoletni član Upravnega odbora in 
dva mandata tudi predsednik Nadzornega odbora. 
Zadružno priznanje prejme zaradi bistvenega prispevka 
k razvoju zadruge in k uspešnemu združevanju zadrug 
in zadružnega poslovanja. Kot predsednik Nadzornega 
odbora je zaslužen, da je v njegovem mandatu poslo-
vanje teklo stabilno in uspešno. 
Je aktivni član Čebelarskega društva Škofja Loka in 
predsednik Krajevne skupnosti Zminec.  
Janez z ženo Emo, mamo Angelo in petimi sinovi živi na 
gorsko višinski kmetiji Okršlan, ki leži na 690 m nad-
morske višine in zavzema skupaj 54 ha površin, od tega 
je 40 ha gozda.  
Družina obdeluje tudi  2 ha visokodebelnega travniške-
ga  sadovnjaka, v hlevu je dobrih 30 glav živine, od tega 
približno polovico krav. Imajo kokoške nesnice in par 
oslov, v jesenskem času pa tudi nekaj prašičev. 
 
Mleko oddajajo  v Loško zadrugo, del ga predelajo do-
ma. Za potrebe opraševanja sadovnjaka imajo tudi 
nekaj čebeljih družin. 
Poleg osnovne kmetijske dejavnosti imajo na kmetiji 
registriranih tudi več dopolnilnih dejavnosti. 
Kot prva je predelava sadja, ki temelji predvsem na 
žganjekuhi in sušenju sadja.  

So trošarinski zavezanci in svoje proizvode tržijo pred-
vsem v planinske koče. V letu 2008 so začeli graditi 
objekt, namenjen predelavi sadja in kulinarični ponud-
bi turistične kmetije. Leta 2015 so preko evropskega 
razpisa kupili sodoben, računalniško voden kotel za 
destilacijo sadnih izdelkov. 
Letos so se registrirali kot izletniška turistična kmetija, 
kjer tako v kozolcu kot hiši nudijo prostor in domačo 
hrano za praznovanja in obletnice ter srečanja za za-
ključene družbe po predhodnem dogovoru. Tako lahko 
zdaj celovito zaključujejo verigo svojih proizvodov, z 
vrta do končnega potrošnika.  
Na kmetiji mu pomaga celotna družina, tako pri obde-
lavi kmetijskih površin in predelavi kot tudi pri kuhanju 
in pripravi hrane za pogostitve. Sam zase pravi, da pro-
stega časa nima, a če se le da, enkrat na teden s prija-
telji igra nogomet. 

 
POJASNILO IN OPRAVIČILO 
Ob predstavitvi nagrajencev na Sejmu AGRA je 
med projekcijo predstavitve Loške zadruge prišlo 
do tehničnih motenj, zato celotna predstavitev 
sprehoda čez zgodovino in dosežke Loške zadruge 
ni bila primerno vidna. Organizator se za napako 
opravičuje.  
 
 

FRIZERSKI SALON GORDANA 
 
V zadružnem domu na Hotavljah je ponovno odprl 
vrata frizerski salon.  

 
Striženje je mogoče po 
predhodnem dogovoru.  
Lahko pa se oglasite v 
salonu tudi v obratoval-
nem času in se dogovorite 
za prost termin. 


