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Plaz ne ogroza krajanov, lahko pa ostanejo brez pitne vode

Plaz ogroza -vodo
Nekaj dni po bozicu se je pri Otoscah blizu
vodnega zajetja Mlacevo sprozil plaz. Ugreznil
se je del ceste, ki krajanov in njihovih his sicer
ne ogroza, nadaljnje drsenje plazu pa bi lahko
poskodovalo vodovodno cev, zaradi cesar bi
krajani Otosc lahko ostali brez vode.
aroSCE ~ 27. decernbra
se je del ceste blizu vodnega
zajetja Mlaeevo preprosto
ugreznil. Plaz sicer ni ogrozil
krajanov Otolle in njihovega
irnetja in jih tudi v prihodnje
ne bo, je povedal poveljnik
civilne zalleite obeine Divaea Matej Bezeljak. Pray
tako ni ogrozen prornet ali
cesta v vas.
Lahko pa bi se zgodilo, da
bi nadaljnje drsenje brezine
pollkodovalo vodovod ozirorna utrgalo enD od vodovodnih cevi. L;e bi se to

zgodilo, je pojasnil direktor
KIallkega vodovoda Sezana
Boris KoroSec, bi brez vode
ostalo devet hill v Otolleah,
ki so priklopljene na ta vodovod. "Upam, da bomo
teiavo prej resili," je dejal
Korollec, Bezeljak pa je zatrdil, da se bo v ponedeljek
pri plazu oglasil geolog, ki
bo povedal, kako naprej.
Vzrok za nenadno drsenje
ceste in zemlje naj bi bil po
predvidevanjih Korosca sicer lahko v tern, da so pred
c(!.sorn llirili in prenavljali

Plaz pri Zavrhku sanirali
Drudi plaz v divallki obeini, plaz, ki je lle decernbra
ogrozal Dujeevo dornaeijo v Loki pri Zavrhku, so ze
sanirali. Matej Bezeljak je pojasnil, da so 30. decernbra
zakljueili z odvozorn pribliZno 2000 kubienih rnetrov
zemlje, ki je grozila, da bo zdrsnila na dornaeijo.
Zemljo so odpeljali na deponijo, ki pripada Dujeevi
dornaeiji. Hilla tako ni vee v nevarnosti.

Plaz ob vodnem zajetju Mlacevo

vodno zajetje. Po brezini, ki
sedaj drsi, pa so pred leti
speljali tudi vodovod za
Otollce. "To je najhri povzroCilo, da podlaga ni bila

sprijeta in po letih se je utrgala," je dejal Korollec, ki je
pojasnil, da bodo natancne
vzroke sicer lle raziskali.
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