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Oče Štefnn, mama Slavica in sin Sandi ob novih temeljih za hišo 

Družina N"ivar, katere dom"e pogorel pred mesecem dni, je sredi nove gradnje 

Novi temelji na ogorišču hiše 
Občin~ Karitasu in Rdečemu križu so se pri pomoči pridružili številni 
zasebniki in podjetja. Dvajset družinjimje podarilo lesza gradnjo 

Družino Njivar iz Čnnlje pri Trnovski vasi smo 
obiskali ravno mesec dni po tem, ko ji je v po-laru 
pogorela domačija. V njem so (\jeni člani izgubili 
vse svoje imetje. Zakonca Štefan in Slavica Njivar 
sta med pepelom izbrskala le staljen možev poročni 
prstan. Toje edino, karjimaje ostajo. Karl Vurcer, 
župan občine Trnovska vas, je takrat na javnost 
naslovil pismo, naj ljudje družini pomagajo, in 
mnogi so se pozivu odzvali. 

Na pogorišču so že zabctorurali temelje za novo 
·hi~o. Ko smo družino obi!'kali, "ta se oče Štefan 
in sin Sandi ravno odpravljala po betonsko opeko 
.la temelje. S Slavico smo sedli v tesno in v dežcv
nih dneb vlažno počitniško prikolico, ki jo je dala 
na razpolago občina T rncw-.ka vas. "To bo še kar 
nekaj časa na~e prebivališče," pravi Slavica. "Z mo
žem si želiva le, da bi bila nova hiša čim prej pod 
streho, da bi si lahko v njej uredila nck<lj prostorov 
in človeka vredno prebivališče." 

"Mnogi so se odzvali na pozive na.~ega župana 

Karla Vurcerja. Občina je financirala izkop in na
kup zidakov. Rdeči križ in Karitas sta nam poma
gala s hrano, obleko in denarjem. Zidake so nam 
poslali šc iz Opekarne Ptuj, vhodna vnua, opremo 
in ploščice za kopalnk:o so nam obljubili pri Merca
torju Ptuj, od Gradisa pa smo dobili trideset vrcč 
cementa. Podjetje Pio iz Mariboru mUTI je JXloudilo 
projekt za hišo, inženir Jože GaJič iz tega podjetj~ 
pa nam je obljubil, da ho sam nadziral grndnjo. 

Ogromno ljudi nam je JXlmagalo pri delu. Dvaj
SCl družin nam je podarilo les za gradnjo. Gospod 
Vrhnjak, krovec iz Maritx>ra. nam jc obljubil, da 
bo izdelal žlebove. Janko Čeb iz Žikarc pri Koreni 
pa je sinu Sandiju podaril sto vreč cementa. 
Upam, da nisem na koga pozabila, prav vsem pa 
se iz ,>rea zahvaJjuje vsa družina." 

Ker zahteva gmdnja ogromno "redstev. socialno 
šibka družina Njivar, v kateri ni nihče redno zaposlen. 
p<l tega deruuja ne zmore zbrati, še Ilaprej prosijo za 
kakršnokoli )'X)Jlloč. Slavko Podbrežnik 


