ZANIM ALO VAS BO
Negodovanja stanovalcev ob tovarni plošč HELIDON

Tovarna se bo selila
ŠE V 1ETOSNJEM LETU NAJ BI SE TOVARNA HELIDON PRESELILA V
NOVE PROSTORE, SOSESKA PA SI BO GOTOVO ODDAHNILA

Kadar posegamo v življenje sosedov ali
jih kako drugače oviramo v njihovem nor
malnem življenju, so običajne posledice
prepiri, tožbe in huda kri. Kakšna je re
šitev? Sodišče? Da, vendar ne vedno! Ima
mo poravnalne svete, pa tudi krajevne
skupnosti, ki se zavzemajo za smiselne in
pravične rešitve na svojem obmocju . . .

• Kakorkoli si že ogleduješ
svetlečl
pločevinasti dimnik tovarne HELIDON, brž
ugotoviš, da je stanovanjskim blokom
mnogo preblizu, prenizek je in stena za
njim je čadasta, črna . . .

ših blokov. Menim, da delim mnenje vseh
stanovalcev, če trdim, da tovarna v to oko
lje ne sodi in mora čimprej stran!«
• V stanovanju tovarišice Petrač Deno
ni Tereze smo si ogledali streho in dimnik
HELIDONA. N jegov izpušni del je nekako
v višini njenega okna. Kritina zapuščene
strehe je precej uničena, dimnika pa bi se
človek lahko dobesedno skoraj dotaknil,
tako blizu je. Odprtine uničenih oken so
zaplankane in podprte s starimi latami.
Skoraj ni verjeti, da v tej strašanski po
drtiji deluje tovarna, ki tržišče zalaga z

izdali različni inšpektorati o razMčnih ome
jitvah v delovanju tovarne in še dodatnih
zaščitnih ukrepih. N a primer zaščita pred
ušesa parajočim ropotom stiskalnic in zgra
ditvi ustreznega dimnika. V tovarno smo
stopili tudi kot ljudje z delegacijo priza
detih stanovalcev. No, ne smemo reči, da
bi nas grobo sprejeli, naleteli smo celo na
nekakšno razumevanje . . . A kaj, ko pa s
selitvijo odlašajo že precej let, takrat pa
so prišli le začasn o.. •
• Prebivalce precej moti tudi bližina
restavracije MAJOLIKA, kjer je pogosto
razgrajanje in vpitje. N ekaj smrdljivega
kurijo tudi v bližnjem mizarstvu VIDMAR.
Vsi ti nas nekoliko vlečejo ...«
• Kot delegat krajevne skupnosti tova
riš Čukič vztrajno zahteva, zagovarja in
zastopa mnenje prizadetih krajanov v nji
hovi nameri, želji in pravici po urejenem in
človeka dostojnem okolju:
• »Ljudje si želijo zelenic, primernega
otroškega vrtca. Tovarna pa mora stran.
To je pravzaprav edina prava rešitev!«
• Menili smo, da je prav, če se pogo
vorimo tudi na drugi strani. Prešli smo ne
kaj borih metrov. Direktor HELIDONA
tovariš Drolc se ni prav nič smejal:
• »N atanko poznamo težave, ki iih po
vzročamo in ljudje imajo prav. Pogosto mo
ramo kuriti nafto slabe kvalitete in če je
še vreme slabo, mora biti najbrž res ne
znosno, Samo«, je zelo resno povedal, »mi
se letos resnično nameravamo seliti v novo
zgradbo in 100 starih milijonovzanov dim
nik, kolikor bi veljal, si za osem ali devet
mesecev res ne moremo privoščiti. Hrup,
ki nam ga očitajo pa je izmeril strokovnjak
Zavoda za zdravstvo in tehnično varstvo.
Ne presega niti običajnega cestnega hru
pa...
• Strinjam se s stanovalci, tovarna v to
okolje ne sodi. G lejte, nekoliko smo zmanj
šali celo proizvodnjo. V novi tovarni bomo
proizvodnjo lahko povečali celo za 100 %
in našim ljudem ustvarili boljše delovne
razmere. Gradnja šentviške obvoznice je
stvar nekoliko zavlekla. Tam imamo nam
reč zemljišče.
• V imenu našega kolektiva prosimo
prizadete stanovalce, da še nekoliko potr
pijo. Tudi naša vroča želja je, da čimprej
zastavimo v novih prostorih.«
•'. •„

• Ali je v pozidani dolinici med Ce
lovško cesto in obronki Šišenskega hriba
možno sožitje mirnega
stanovanjskega
okoliša in industrijskega objekta, tovarne?
Pogovori so pokazali, da to ni mogoče!
Najbolj ogroženi so stanovalci hišnih šte
vilk Vodnikova 38 in 40. Zastopnik stano
valcev tovariš Kmetič je povedal:
• »Zdi se mi, da sta nas HELIDON in
STANINVEST krepko potegnila za nos. O
selitvi tovarne, ki ne samo da razširja
smrad, posebno v dneh z nizkim zračnim
pritiskom, ampak povzroča tudi precej hru
pa, so govorili že pred dvema letoma. Če
drugega ne, vsaj dimnik tovarne bi moral
biti tako visok, da bi segel čez strehe na

dobrimi ploščami. Tereza Petrač Denonova
je bila odločna in ostra:
• »Niti oken si ne upam odpreti! Po
gosto sploh ne moremo dihatil V zgornje
nadstropje te podrtije so se zdaj nasilno
vselile celo tri stranke. Nimajo niti vode,
tako da smo jim po človeški vesti morali
omogočiti vsaj dostop k zdravi pitni vodi.
HELIDONU je vseeno. Mi pa že ob samem
njihovem dimu prav fizično trpimo in za
gotovo mora ta tovarna stran. Pustite nam
vsaj dihati!«
• Obiskali smo tudi prizadevnega dele
gata krajevne skupnosti Hinko Smrekar,
tovariša Čukiča:
• »Prav gotovo govoiim v imenu vseh
stanovalcev, če tudi jaz odločno zahtevam,
da mora tovaina čimprej stran! Vidite«, je
pokazal zajeten snop listin, »vse te odloč
be smo krajani že dobili. Precej odločb so
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