
KONCESIONAR

Članstvo v klubu zvestobe MyCITROËN plus lastnikom vozil Citroën omogoča do 35 % prihranka pri izbranih originalnih nadomestnih delih, do 17,5 % 
prihranka na olja in maziva TOTAL ter do 40 % prihranka pri nakupu originalne dodatne opreme. Več o splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe 
MyCITROËN plus in pripadajočih ugodnostih vam je na voljo na www.citroen.si ali v prodajno-servisni mreži Citroën. 
Slika je simbolična. Citroën si pridržuje pravico do napak v vsebini in ponudbi. 

PRI NAS POPUSTI NARAŠČAJO Z LETI.
VČLANI SE IN PRIHRANI!

Nagrajenci križanke Gorenjskega 
glasa z geslom DOBROTE IZ KO-
RENIN, ki je bila objavljena Ločanki 
12. januarja 2021, so: Brigita Virnik 
z Zgornjega Jezerskega in Srečko 
Kavčič iz Žirov, ki prejmeta 1. in 2. 
nagrado, dereze Verige K.F., Lesce, 
ter Zdenka Kovač iz Žirovnice, ki 
prejme 3. nagrado, knjigo.

Nagrajencem čestitamo!

Picerija Pr' Malarju v Podlubniku ima 
že kar nekaj časa zanimivo družbo 
gostov, ki mimoidočim in tistim, ki 
pridejo po naročeno hrano, ob pogledu 
skozi glavno okno gostinskega lokala 
rišejo nasmehe na obraze. Šefica Tjaša 
Mencinger je namreč nekje zasledila 
podobno zgodbo in pomislila, da bi 
se tudi v njeni piceriji lahko zbrala 
plišasta druščina. Mali prijateljčki 
prostoru vlijejo vsaj nekaj življenja, 
saj v času epidemije ljudje ostajamo 
doma. A. B. Foto: A. B.

Čivkarije.

Takole smo v jutranjih urah, ko se je že vračala 
iz mesta, srečali pred časom, ko je še malce 
dišalo po snegu, Moniko Tavčar. Konec leta je 
ravno zabeležila dve leti, kar je del televizijske 
ekipe oddaje Dobro jutro na Televiziji Slovenija 
in odkar se je poslovila z radijskih frekvenc. 
Na Televiziji Slovenija Tavčarjeva dela kot 
redaktorica, se dobro znajde v vlogi voditeljice 
na terenu in v studiu vodi tudi novice v sklopu 
omenjene jutranje oddaje. V časih epidemije 
pa precej dela tudi od doma. A. B.  Foto: A. B.

Razstavo Foto Loka so odprli lani novembra v Galeriji na Gradu in bo na ogled do konca oktobra 2021. Ali je dovoljen fizičen obisk razstave, je odvisno od aktualnih ukrepov vlade. Na spletnih straneh Loškega muzeja najdete tudi zelo bogat zapis o njej. Nas je skozi razstavo popeljal Boštjan Soklič, eden od štirih kustosov, ki je sodeloval tako pri nastajanju razstave kot tudi katalogu o razstavi. A. B.  Foto: A. B.


