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PODPISOVANJE POGODB ZA LETO 2018 
 
Spoštovani člani Loške Zadruge. 
Prilagamo podrobnejši razpored podpisovanja. 
Naprošamo vas, da se podpisa pogodb udeležite. 
Podpis bo mogoč tudi na sedežu Zadruge ali po 
dogovoru s posameznimi poslovodji in odkupovalci.  
 
RAZPORED PODPISOVANJA POGODB za leto 2018: 
 

ZE ŠKOFJA LOKA, TRATA     

• 4.12. in 18.12.2017 od 8. do 15. ure   
     uprava zadruge – DEMŠAR PRIMOŽ   
ZE LOG, POLJANE, JAVORJE   

• 19.12. in 20.12.2017 od 7. do 15. ure   
      pisarna v TC Poljane - ČADEŽ MARJAN  
ZE GORENJA VAS, LUČINE  

• 11.12.2017   od 10. do 15. ure  
      Kavarna Ajda v Zadružnem domu  v  
      Gorenji vasi - DEMŠAR PRIMOŽ 
ZE HOTAVLJE   

• od  07.12. do 14.12.2017   
      v času obratovanja trgovine Hotavlje   
ZE TREBIJA, SOVODENJ  

• 13.12.2017  
      v času obratovanja trgovine Sovodenj  
ZE BUKOVICA, SELCA, ČEŠNJICA, ZALI LOG  

• od 11.12. do 15.12.2017  
      v času obratovanja trgovine Selca  
  

 
PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA V GORENJI VASI 
JE KONČANA 

V petek, 10. 11. 2017 smo še uradno ovekovečili 
prenovo zadružne stavbe, ki je bila več kot potrebna 
celovite prenove. 

Stavba je bila v vseh pogledih dotrajana, energijsko 
potratna in nefunkcionalna. Za seboj ima pestro 
zgodovino in velik simbolni pomen za kraj, zato smo se 
odločili za prenovo in ne podrtje ali izgradnjo na novo. 
Dom je bil zgrajen v pravem udarniškem zadružnem 
duhu leta 1950, na zemljišču z imenom Leskovcova 
zrajdnca na razpotju.   
Nekdaj je bil tu sedež Zadruge Gorenja vas, pa trgovina 
in zbiralnica mleka. Tukaj se je nahajalo skladišče 
svinjskih in govejih kož za odkup. 
Vseskozi na tem mestu deluje zadružna banka, nekdaj 
HKS, danes Deželna banka Slovenije.  
V domu so prirejali kuharske tečaje, predavanja in 
druženja, gornja nadstropja so bila vedno, tako kot tudi 
danes, namenjena stanovalcem. Nekaj časa je na tem 
mestu delovala šola (zbornica in dva razreda), pa 
geološki zavod, gozdarska služba, del komunalnega 
podjetja Remont Gorenja vas in avto šola Praktikum. 
Tukaj se nahaja glavna telefonska centrala, ki so jo 
nedavno nadgradili. Do leta 1980 je bila tu tudi lekarna  
in do leta 2000 pošta.  
Gorenja vas je na tem mestu imela celo policijsko 
postajo z manjšim zaporom. 
Vse od leta 1970 je v domu prostovoljno gasilsko 
društvo, po umiku pošte pa je vogalni del zadružnega 
doma pripadel gostinski dejavnosti. Po Pošta baru in 
Neja baru je tukaj svoje mesto našla naša zadružna 
Kavarna Ajda. 
Sicer pa Zadružni dom v Gorenji vasi pokriva pestro 
paleto dejavnosti. V prvem nadstropju se trenutno 
nahajajo: Kozmetični salon Flores, Solni center Morski 
raj in Vadbeni studio Polerina. Na voljo je tudi najem 
poslovnih in sejnih prostorov za različne dejavnosti. V 
pritličju je ostala Deželna banka Slovenije, na 
razširjenem vogalu Kavarna Ajda, ki nudi pestro izbiro 
slaščic in odlično kavo ter točeno pivo.  
Najpomembnejša je zagotovo naša živilska trgovina, ki 
je po prenovi mnogo večja, izbira pa pestrejša. 
Trgovina ponuja širok nabor artiklov. Glavni poudarek 
dajemo lastnim blagovnim znamkam: Loška mlekarna z 
mlečnimi artikli, Loške mesnine s svežim pakiranim 
mesom in izdelki iz svežega mesa, Mesnine Bohinja in  
Arvaj pa z domačini in klasično prekajenimi mesnimi 
izdelki.  
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Ponosni smo na povečan Domači kotiček, kjer so na 
enem mestu zbrani lokalni ponudniki z odličnimi 
domačimi dobrotami. Sezonsko trgovina Gorenja vas 
ponuja tudi pestro izbiro balkonskega cvetja, semen in 
sadik. 
Po prenovi je stavba dobila novo in varčno zunanjo 
preobleko, vključno z izolacijo, fasado, streho in 
stavbnim pohištvom (okna, vrata). 
Vhode in dostope smo prilagodili invalidom, v 
notranjosti se nahajata dve dvigali, tovorno za trgovino 
in kavarno ter osebno za stanovalce in obiskovalce 
dejavnosti. Zamenjane so vse napeljave, inštalacije in 
notranji podi v celoti. Prenovljeno je stopnišče. Uredili 
smo okolico s parkirnimi mesti ter zelenico.  
Čeprav sta trgovina in banka pričeli z obratovanjem v 
septembru, kavarna pa v oktobru, je v petek, 10.11. 
2017 potekala še svečana otvoritev, ki jo je popestril 
nastop harmonikaša Roka Rampreta in otroške 
folklorne skupine OŠ Gorenja vas pod vodstvom Lucije 
Kavčič.  

Predstavniki Turističnega društva Gorenja vas so 
pripravili pražen krompir in kranjsko klobaso, na koncu 
pa se je razrezala še slavnostna torta. 
Vsem prisotnim se iskreno zahvaljujemo za obisk.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONUDBA GOSTILNE ARVAJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gostilna Arvaj stoji na slikoviti legi nad kanjonom reke 
Kokre.  
 

• Ponujamo najboljšo kranjsko klobaso, ki je 
zašpiljeno dobra od leta 1896. 

• Raznovrstne malice. 
• Odlična kosila. 
• Ponudba sloni na lokalnih pridelovalcih in 

hišnih mesnih dobrotah. 
• Ponašamo se z znakom gostilna Slovenija. 

 
Sprejemamo naročila za prednovoletna praznovanja, 
kosila in večerje za zaključene družbe in podjetja. 
Svečani jedilnik pripravimo tudi po dogovoru.  
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