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U naletu kamiona poginule su dvije 14-godišnje učenice iz osnovne
škole u Dalju. U nesreći su ozlijeđene i dvije ozlijeđene mlađe žene
koje nisu bile s grupom učenika, već su na odmorištu izašle iz drugog
vozila.
Zamjenik općinske državne odvjetnice u Sisku, Mario Miletić, koji
rukovodi očevidom na mjestu nesreće na odmorištu autoceste kod Novske
potvrdio je da je smrtno stradalo dvoje djece od 14 godina, dok su s
težim ozlijedama u bolnicu prebačene dvije odrasle žene.
Miletić je novinarima kazao da je prema dosadašnjim saznanjima do
nesreće došlo kada je vozač kamiona iz neutvrđenih razloga prvo udario
u teretno vozilo HAC-a, a potom nastavio kretanje benzinskom postajom
i na odmorištu naletio na pješake.
Iz brzojava sućuti ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak
ranije se doznalo da su u tragičnoj prometnoj nesreći na odmorištu
autoceste između Novske i Okučana poginuli učenici iz Dalja.
"U dogovoru s ravnateljem škole, krizni tim Ministarstva znanosti i
obrazovanja za pružanje psihološke podrške upućen je u Osnovnu školu
Dalj, kako bi se svim učenicima i njihovim roditeljima pružila
adekvatna pomoć", priopćila je ministrica.
Policija je ranije izvijestila da su dvije ozlijeđene osobe prevezene
u bolnicu u Novoj Gradiški, gdje su medijima potvrdili da liječe dvije
žene u dvadesetim godinama koje imaju teške ozljede. Jedna od
ozlijeđenih nalazi se u šok sobi, dok je druga van životne opasnosti.
Mediji navode da se nesreća dogodila kada je kamion, bez kočenja ušao
u odmorište u trenutku dok su iz parkiranog autobusa izlazili putnici.
Vozač kamiona navodno je vatrogascima kazao da su mu otkazale kočnice,
a prethodno mu se zablokirao tempomat, no točan uzrok nesreće bit će
poznat nakon očevida.
Sućut obiteljima stradalih izrazile su i Hrvatske autoceste.
Uzrok nesreće još nije utvrđen, a sve okolnosti bi trebao rasvijetliti
očevid koji je u tijeku.
24sata javlja neslužbeno da se radi se o učenicima 7. i 8. razreda
osnovne škole u Dalju koji su putovali na more u Zadar autobusom te su
stali na odmorištu.
"U bolnicu su na hitni prijem dovezene dvije ženske osobe mlađe
životne dobi. Obje su zadobile teške tjelesne ozljede, a jedna se još
uvijek nalazi u šok-sobi i liječnici se bore za njezin život", kazao
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je za Vijesti.hr, doktor Vedran Gajski, šef odjela kirurgije u Općoj
bolnici Nova Gradiška.
Mediji prenose i izjavu vozača koji je na mjestu nesreće vatrogascima
navodno kazao da su mu otkazale kočnice.
(H/foto SBplus)
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