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AGRA 2018 

 
Vabimo vas, da se nam tudi v letošnjem letu pridružite 
pri ogledu Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma v 

Gornji Radgoni, v SREDO, 29. AVGUSTA 2018.  
 
Tudi letošnje leto organiziramo tri ločena zbirna 
mesta:  
- Odhod avtobusa za Poljansko dolino je ob 6. uri iz 
Trebije. Avtobus bo ustavljal na vseh postajah po 
Poljanski dolini.  
- Odhod avtobusa za Selško dolino je ob 6. uri izpred 
Zadružnega doma (Češnjica) v Železnikih.  
- Odhod avtobusa za kmete iz širše okolice Nakla je na 
parkirišču pred CENTROM NAKLO.  
Odhod avtobusa je ob 6.50 uri izpred trgovine.  
Zadnja vstopna postaja za avtobusa iz Poljanske in 
Selške doline bo na parkirišču pri pokopališču Lipica, 
od koder se bomo podali ob 6.30 uri. 
Stroški ogleda znašajo 10 €, razliko do polne cene pa 
bo sofinancirala Loška zadruga. Cena vključuje stroške 
avtobusnega prevoza, malico in vstopnino za ogled 
sejma. Tisti, ki ste vstopnice že prejeli na dom, 
doplačate le razliko 5 EUR.  
Denar bomo pobirali na avtobusu, v primeru odpovedi 
rezervacije pa je to potrebno pravočasno sporočiti v 
tajništvo Loške zadruge na tel.: 04 51 30 304.  
 
Prijavite se lahko v tajništvu KGZ z.o.o. Škofja Loka, 
vsak dan, med 7. in 14. uro, najkasneje do 
PONEDELJKA, 27. avgusta 2018 do 11 ure.  
Tel: 04 51 30 304 (Monika) 
Prijave za kmete iz okolice Nakla:  
Tel.: 04 59 51 943; GSM: 051/668-642 (Irena) 
 
 
 

 

KAVARNA AJDA DOBILA DODATNO TERASO 
 
Že pred gradnjo kavarne Ajda v Gorenji vasi je prišlo do 
odločitve, da se bo v drugi fazi kavarni dodalo še 
dodatne kapacitete v letnem delu, saj se kavarna 
nahaja na strateški poziciji zadružnega doma, v lepem 
vremenu pa je osnovna pokrita terasa komajda 
zadostila potrebam obiskovalcev. 
Nova pokrita letna terasa je postavljena neposredno 
ob kavarno, meri pa 44 m2. Z izgradnjo smo pridobili 
dodatne kapacitete miz in tudi nekaj letnih separejev 
dvosedov in foteljev, da je klepet ob kavi ali sladici še 
prijetnejši. 
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V ŽIVILSKI TRGOVINI POLJANE ZAMENJALI 
HLADILNO TEHNIKO. 
 
Dosedanji hladilniki so bili dotrajani in trgovina se je 

vsako poletje soočala s težavami ohlajevanja zelenjave, 

sadja ter mlečnih in mesnih izdelkov, zato je bil nakup 

nove hladilne tehnike nujno potreben. 

 

Iz 7 metrov obstoječih hladilnikov smo kapacitete 

povečali na 11,5 m, od tega 4 m za sadje in zelenjavo, 4 

m za delikateso in mlečne izdelke in 3,5 m za mesne 

izdelke. Hladilniki so visoki 2,2 m imajo pa pet polic, kar 

omogoča bolj pregledno nameščanje artiklov. 

 

Obenem se je uredil tudi del pri obutvi ob vstopu v 

trgovino.   

 

 

Stanje pred menjavo 

Novi hladilniki 
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