
ZAPRTA PISARNA DU KOMENDA 

 

Predsednik Društva upokojencev (DU) Komenda g. Saša Lenarčič obvešča vse 

upokojence in upokojenke na območju občine Komenda, da je od 21. oktobra 

2020 do nadaljnjega zaprta pisarna omenjenega društva na Glavarjevi 104 v 

Komendi. Za takšen ukrep se je vodstvo društva odločilo, ker je bila 19. oktobra 

2020 zaradi velike nevarnosti okužbe s covid-19 za vso republiko Slovenijo 

razglašena epidemija. Ta čas, dokler se nevarnost okužbe ne zmanjša oz. ne 

najde učinkovito cepivo, je glavna skrb vodstva društva zdravje vseh 

upokojencev in upokojenk v naši občini. Prosimo vas, da zaprtje pisarne društva 

razumete in sprejmete kot enega izmed teh ukrepov.  

Za vse potrebne informacije se v času, ko bo zaprta pisarna DU Komenda, lahko 

obrnete na njegovo tajnico gospo Brigito Debeljak. Pokličete jo lahko na 

telefonsko številko 041/ 945 798 ali ji pišete na elektronski naslov: 

brigita.debeljak@gmail.com 

Vodstvo DU Komenda vsem upokojencem in upokojenkam v naši občini 

priporoča, da pazite na svoje zdravje, se držite navodil, kako ravnati, da bi se ne 

okužili s covid – 19, predvsem pa, da uspešno, čeprav vam ni lahko, premagate 

novo obdobje preizkušnje za nas vse. Če boste v stiski, se obrnite na najbližje, 

na vodstva dobrodelnih in drugih ustanov v naši občini, se dajte pravočasno 

testirati, ali ste okuženi ali ne, predvsem pa najdite v sebi notranje moči, da 

boste uspešno premagali novo nam doslej neznano preizkušnjo. K temu nas 

spodbujajo tudi bližnji prazniki, v katerih se bomo tokrat drugače kot doslej 

spominjali svojih dragih umrlih občanov in župljanov. Ti nas tudi opozarjajo, da 

smo vsi umrljivi, pa tudi, kako velik in dragocen dar je življenje. Upajmo, da ga 

bomo kmalu spet živeli polno, se veselili prostosti, se družili, prijateljevali. 

Dotlej pa mislimo tudi na ljudi okrog sebe, na ostarele in onemogle, v duševnih 

stiskah, jim pomagajmo, kolikor moremo in smemo. Če ne drugače, s klicem po 

telefonu, ohrabrujočo in tolažilno besedo, vlivanjem upanja, pravim nasvetom, 

pismom ali vsaj kartico, sms sporočilom. Nihče ne sme v tej stiski ostati sam! 

Ostanite zdravi, vam vsem želi vodstvo DU Komenda. Naredite vse, kar morete, 

za to, obenem pa pazite na druge. Varujte sebe in druge! 

 

V imenu DU Komenda njegov tiskovni predstavnik Jožef Pavlič  
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