
 

Šolski avtobus z 10 otroki zletel s ceste 
Ptuj, 17.06.2010, 14:11 

V prometni nesreči avtobusa, ki je prevažal otroke, se je v Trnovskem Vrhu poškodoval 13-letnik. 

Prepeljali so ga v bolnišnico Ptuj. Avtobus je zletel s ceste v grapo. 

Včeraj okoli 14.25 se je izven naselja Trnovski Vrh zgodila prometna 

nesreča, v kateri je bil udeležen šolski avtobus Veolia Transport 

Štajerska. 

Voznik je v Trnovskem Vrhu pripeljal po klancu navzdol v oster 

nepregleden desni ovinek. Ker je vozil prehitro, je zapeljal na 

nasprotno smerno vozišče, od tam pa je pričel drseti proti obcestnemu 

jarku in preko njega zapeljal na travnik. Takrat je bilo na avtobusu 10 

otrok. 

V nesreči avtobusa je bil lažje poškodovan 13-letnik, ki so ga z 

rešilcem odpeljali v ptujsko bolnišnico. Voznika avtobusa bodo ovadili zaradi ogrožanja posebnih vrst javnega 

prometa. Grozi mu denarna kazen ali zapor do dveh let. Avtobus, na katerem je za 5000 evrov škode, bo pregledal 

izvedenec. 

Na kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Jožeta Potrča na Ptuju so danes za 24ur.com povedali, da si je 13-letni 

otrok v nesreči poškodoval koleno. Dejali so, da ni dobil mavca, po temeljitem pregledu so ga izpustili iz bolnišnice. 

Predpisali so mu tudi obvezno počivanje. 

Odgovor Veolia Transport Štajerska 

"Včeraj okoli 15. ure se je pripetila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen avtobus Veolije Transport Štajerska. 

V nesreči se je eden od potnikov – otrok – lažje poškodoval, na avtobusu pa je nastala materialna škoda. Kraj 

nesreče si je ogledala tudi policija", poudarjajo v podjetju Veoliji Transport Štajerska. 

"Zakaj se je nesreča pripetila, bo pokazala preiskava, za avtobus pa je bil odrejen tudi izredni tehnični pregled. Vsi 

naši avtobusi imajo opravljene vse tehnične preglede – tako polletne kot tudi letne, prav tako pa vsa vozila enkrat 

mesečno pregledamo v naših delavnicah," so še zapisali v sporočilu za javnost. 
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