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posredujem vam zapisnik 4. sestanka VO Moste, ki je potekal 20. 3. 2021, od 16.30 ure do 17.30 ure. 
Prisotna sta bila Janez Varl, Dušan Konte in na telefonski zvezi Thomas Prešeren.

Soglasno je bil sprejet predlagani dnevni red:

1. Predlog za postavitev protihrupne ograje nad regionalno cesto Žirovnica - Slovenski Javornik
2. Predlog za postavitev protihrupne ograje nad železniško progo pod naseljem »Pod Ajdno«
3. Odstranitev divjih odlagališč smeti in raznih drevesnih odrezov

1) Stanovalci nad cesto Žirovnica - Slovenski Javornik so VO Moste opozorili na vedno bolj
moteč hrup na omenjeni cesti. Nato smo se odborniki seznanili z dosedanjimi prizadevanji, ki 
niso prinesla do željenega rezultata. Te aktivnosti potekajo že dobro desetletje. Omenjeni 
vaščani so nas opozorili na nova dejstva, ki poslabšujejo kvaliteto življenja.
Z gradnjo Poslovne cone v Mostah se je povečal hrup, ki ga povzročajo tovorna vozila. Po 
izgradnji le-te se bo povečal promet na račun tam zaposlenih delavcev in obiskovalcev.
Z gradnjo druge cevi karavanškega predora se je prav tako povečal promet tovornih vozil.
Na omenjeni lokaciji poleg stanovanjske stavbe s hišno številko 6a se gradi dvostanovanjski 
objekt, posledično bo v prihodnosti še več prebivalcev na tej lokaciji prizadetih zaradi hrupa.

Zaradi navedenih novih dejstev prizadeti vaščani predlagajo, da se njihov primer reši na ustrezen 
način, ki bi jim dvignil kvaliteto bivanja.

2) VO Moste je bil opozorjen, da v tem času, ko se gorenjska proga modernizira, na odseku pod 
naseljem »Pod Ajdno« investitor ne predvideva nobene protihrupne zaščite. Tamkajšnji 
prebivalci so drugačnega mnenja, saj so informirani, da v podobnih primerih Slovenske 
železnice predvidevajo postavitev protihrupne zaščite. Zato predlagajo, da se Slovenske 
železnice opozori na njihov problem hrupa, ki ga povzročajo mimo vozeči vlaki in da se tudi 
na tej lokaciji postavi protihrupna zaščita.
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3) Pri spomladanskem obhodu in opozorilu nekaterih vaščanov smo odkrili nekaj divjih
odlagališč. Po kupu odloženih smeti sodeč so ta odlagališča v »uporabi« že dalj časa. Eno je 
na koncu parcele proti avtocestnemu viaduktu Moste - Slovenski Javornik. Lastnik te parcele 
ima hišno številko Sla. Drugo smetišče se nahaja pod požarnim bazenom v spodnjih Mostah. 
Obe divji odlagališči vsebujeta drevesne odrezke, pepel in plastično embalažo. Predlagamo, 
da se odlagališči sanira, okoliške prebivalce, verjetne povzročitelje, pa opozori na 
nedovoljeno početje. Nenazadnje imamo v bližini zbirni center, v katerega občani odlagamo 
svoje smeti in tudi zeleni odrez.

VO odbor ugotavlja, da veliko odlagališče pod viaduktom pri Matuhovi domačiji še vedno ni 
sanirano. Je pa sedaj, ko so v bližini posekana drevesa bistveno bolj vidno.

Ugotavljamo, da so Moste z divjimi odlagališči med bolj obremenjenimi zaselki v občini Žirovnica, 
čeprav je prav pri nas zbirni center.

Lepo pozdravljeni

Dušan Konte 

Predsednik VO Moste


