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STRELSKO DRUŠTVO SD 1991,
gospod IGOR POLAJNAR
Spoštovani,
Društvo veteranov »Sever« Severne Primorske organizira v petek 11.4.2014, ob 20.00 uri, v HIT Šport centru
v Šempetru pri Gorici, dobrodelni koncert, s katerim bomo poskušali zbrati nekaj finančnih sredstev za nakup
ročnih protez za našega člana Dušana Komarja, ki je v nesreči, ob eksploziji ročne bombe, ostal brez obeh
rok, izgubil pa je tudi eno oko.
K sodelovanju je pristopilo nekaj znanih glasbenih izvajalk in izvajalcev. Zelo bili veseli, če bi nam pri izvedbi z
donacijo za pokrivanje nekaterih materialnih stroškov pomagala tudi vi. Priznani slovenski glasbeniki: Nuša
Derenda, Nuška Drašček, Ana Dežman, Eroika, Julija Kramar, Marko Kobal, Vladimir Čadež, bodo skupaj z
Orkestrom Slovenske vojske ter še nekaterimi narodno zabavnimi ansambli nastopili brezplačno.
Vaša pomoč bo pripomogla k temu, da bomo zbrali čim več finančnih sredstev za nakup prepotrebnih
ortopedskih pripomočkov.
Verjamemo, da nam boste pomagali, za kar se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Dovolite nam, da vam kratko predstavimo tudi življenjsko zgodbo Dušana, ki jo je na žalost lansko leto
zaznamovala huda tragedija.
Upokojeni policist Dušan Komar, je rojen leta 1960, stanuje v Tolminu. Dušan, ki je sicer doma iz Višnje Gore,
je bil po končani kadetski šoli za miličnike razporejen na delo v Tolmin. Tu si je ustvaril družino in dočakal
zasluženo upokojitev. Je vojni veteran osamosvojitvene vojne 1991 in član Društva veteranov »SEVER«
Severne Primorske, od njegove ustanovitve.
Dušan je 17.6.2013 v Tolminu doživel tragično nesrečo z ročno bombo italijanske izdelave iz II. svetovne
vojne. Za nesrečo, v kateri je bil udeležen, ne nosi nikakršne odgovornosti. Skupaj s prijateljem, ki je tudi
aktiven član našega društva, sta namreč tega dne odšla do znanca, ki je tudi vojni veteran, bil je rezervni
miličnik in je tudi član našega društva. Ta je nekaj dni pred tem, našel ročno bombo in jo prinesel domov.
Pred stanovanjsko hišo v Tolminu je znanec Dušanu iz krajše razdalje vrgel ročno bombo, saj mu je hotel
pokazati, kaj je našel. Dušan je bombo instinktivno ujel z rokama, pri tem pa je eksplodirala.
Ob eksploziji je Dušan utrpel zelo hude telesne poškodbe. Bomba mu je namreč odtrgala obe roki nad
zapestjem, izgubil je desno oko in bil močno poškodovan po obrazu.
Rehabilitacija Dušana, ki sicer dobro okreva, bo dolgotrajna. Rehabilitacija pa za njega in družino pomeni
dodatne finančne stroške. Njegova pokojnina znaša okoli 850.00 €, žena Laura pa je trgovka z minimalnim
osebnim dohodkom. Žal mora nekatera zdravila, ki so pomembna za rehabilitacijo, Dušan plačevati. Prav
tako veliko finančno breme predstavljajo številni obiski pri zdravnikih v Ljubljani in Šempetru pri Gorici.
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Dušan se ni odločil za transplantacijo rok, temveč za naprednejše proteze, ki bi mu omogočale kolikor toliko
samostojno življenje. Samo ena »bionska« proteza pa stane okoli 18.000,00 €.
Da bi mu olajšali predvsem finančne težave, so mu mnogi že priskočili na pomoč. Njegovi sodelavci so skupaj
z našim društvom in mednarodnim policijskim Združenjem IPA organizirali dva dobrodelna koncerta in sicer v
Tolminu in Podbrdu. Finančna sredstva se zbirajo tudi na druge načine. Enkratno denarno pomoč mu je
namenilo tudi naše društvo in Združenje SEVER. Do sedaj nam je uspelo zbrati okoli 22.000, 00 €.

S spoštovanjem in veteranskimi pozdravi !

V Novi Gorici, 1. marec 2014

Angel Vidmar
Predsednik društva

Kontakti:
1. Drago Kosmač – vodja organizacijskega odbora
e-mail: kosmac.drago@gmail.com
GSM: 041-605-403
2. Angel Vidmar – predsednik društva
e-mail: angel.vidmar@gmail.com
GSM: 041-478-388
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