
Trnovska vas. Neurje je pustilo posledice 

Ni lahko živeti sam 
76-1etnl Danijel Tomažič Iz Trnovske vasi od ženine .mrtl naprej ŽIVI 

.. m. Z nekaj več kot tristo evri pokojnine komaj prežlvllII8I8C. Av
gust pa mu bo še poI8beJ težek, saj bo .. mo za popravilo oken, ki 
mu Jih je razbila toča, moral oditetl Skoraj cel mM8Čnl dohodek. KJe 

o 2 -Og- 2009 

bo dobil denar za popravilo Itrehe, ki jo Je p ..... tako uničilo neurje, AJOjZ Benko je DončIju obljub! pomoč občine. 
le mu niti približno ne .. nje. 

Danči, kot mu pravijo 
prljatdjl in sovaščani. Je 
že 21 Jet invalid. Potem ko 
ga je t.adda kap, je oilr(>. 
mcl po levi strani, a mu Je 
življenje laj.bla žena. Pred 
leti je umrla in Dančljevo 
žiVljenje se je obmJJo na 
glavo. V spomin nanjo in 
umrlega vnuka gorijo v 
hodnllru biJe zmeraj sveč
ke, kI spominjajo na izgu
bljena člana družine in . 
na nekoč polno bJJo. od 
ženine smrti naprej živi 
prijetni možakar sam. Od 
časa do lasa ga obiJčeta le 
hči I.n zet, drugače pa je 
prepuU<en lastni iznajdlji
vosti. 

frprav je skozi i:ivtjcn;c 
man.! iti po trnovi poli, Danči 
oSL1ja pozitiven. NjCgOVl lju
bezen so rou, ki so do neurja 
krasile celo hiM> in d\'ori~. 

A njih bo k najlažje nadome
stiti. Veliko w:l:;i problem so 
druge poSJ.:odOVllIlC stvari. 
Najbolj unlčcna je strc:ha, ki 
te napol odkrita.. z:1 prvo silo 
je sia:r pnitana, a vsak: \'t~i 
naliv bo poplavil celo hiSo. 
R31.bi13 okna je Danči k dal 
sosedu, ki jih je nesel zaste
klit _Plačal ~ on, a dolg bo 
trt:ba por:wnati,o pove 76-1c· 
tni možakar, ki bo samo za 
zasu=ldltc:v moral odšteti 261 
evrov. za marsikoga precej 
majhna vsota, u Dančtja, "j 
w; sam od majhne pokojni' 
ne; pa precejšnji kup denarja.. 
HiJo je sia:r imel zavarova
no, a 1;1 minimalno VSOto , 

uto na pomoč zavarovalniet 
ne računa preveč. Upa Ic na 
sočutje: Rdečega križa in na 
občinska sred.stv2. 

.Qbtina mu bo vsek1kor 
pomagaJa,. je zatrdil AJojz 
Benko, !upan občine Trno
vska vas. Z nekaj SlO evri, ki 
jih bo dobU, bo Danč; !2.ko 
lahko poplačal vsaj dolg l.3 

wtddilCV oken, streha pa 
zaenkrat oStaja k v takšnem 
stanju. kOl jo je pustilo neur· 
je. 

Dien,.,.. 8eČI~ 

Tudi DanlJelu TomaBču neurje nl prizaneslo. TUdi vrtno lopo ln rože Je toča poYMm uničila. 


