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Na Policijsko postajo Zagorje je bilo 6. novembra 2008 prijavljeno pogrešanje takrat 60-
letnega Franca Brvarja iz Kisovca. Nazadnje so ga videli zvečer 3. novembra 2008, v 
gostinskem lokalu v Kisovcu, nato pa se je za njim izgubila vsaka sled.  
 
Zagorski policisti so takoj ob prejemu prijave začeli zbirati obvestila, pridobili so opis osebe in 
njegovo fotografijo ter obvestilo o pogrešani osebi objavili v medijih. Organizirali so tudi 
iskalno akcijo na območju Kisovca, kjer se je pogrešani največ in tudi nazadnje zadrževal in 
kjer se je po pridobljenem izpisu telefonskega prometa nahajal njegov mobilni telefon. Prav 
tako so informacije zbirali v zdravstvenih in drugih ustanovah, vendar kljub vsem ukrepom 
pogrešanega niso uspeli najti. Z zbiranjem obvestil so nadaljevali tudi kasneje, a koristnih 
podatkov, kje bi pogrešani lahko bil, takrat niso pridobili. 
 
Lani, 20. septembra 2009, pa je občan obvestil Policijsko postajo Trbovlje, da je v gozdu v 
bližini kraja Ržiše našel dele človeškega skeleta. Poleg so bili tudi deli oblačil. Z ogledom 
kraja dejanja in obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani ter preiskavami DNK je 
bilo ugotovljeno, da gre za pogrešanega 60-letnika iz Kisovca.  
 
Policisti kljub pregledu terena v bližini najdenega okostja niso našli določenih predmetov 
pogrešane osebe, ki naj bi jih ta imela pri sebi: mobilnega telefona in denarnice z bančno 
kartico. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja (pogrešani je bil namreč šibkega zdravja in 
fizično ni bil zmožen sam priti na strmo in hribovito območje, kjer je bilo najdeno njegovo 
okostje) so policisti začeli z zbiranjem obvestil na širšem območju Kisovca in Zagorja. Uspelo 
jim je izločiti osumljenca, 28-letnika z območja Zagorja, ki je nato svoje dejanje kriminalistom 
tudi podrobno opisal.  
 
Policisti so tako odkrili, da sta pogrešani 60-letnik in osumljeni moški 3. novembra 2008 
zvečer popivala v gostinskem lokalu v Kisovcu in lokal skupaj zapustila. Z osumljenčevim 
osebnim avtomobilom znamke volkswagen sta se odpeljala po makadamski poti skozi gozd v 
smeri proti Klančišam. Med potjo sta se iz neznanega razloga ustavila in izstopila iz avta. 
Medtem sta se sprla. Osumljenec je iz avtomobilskega prtljažnika takrat vzel železno palico 
in 60-letnika z njo večkrat udaril po glavi, zaradi česar je ta padel na tla in umrl. Iz njegovih 
oblačil je nato vzel denarnico z vsebino in mobilni telefon, nato pa Brvarja zvlekel čez cesto 
in ga porinil po bregu navzdol, kjer ga je pokril z listjem in vejevjem. Odvzete predmete je 
osumljenec naslednji dan odvrgel na različnih krajih; nekatere od teh predmetov so policisti 
že našli.  
 
Osebni avtomobil znamke volkswagen je osumljenec v naslednjih dneh prodal na območju 
Celja, kasneje pa je bilo vozilo še nekajkrat preprodano. Trenutno je vozilo v Bolgariji, kjer so 
ga tamkajšnji varnostni organi na podlagi zaprosila slovenske policije zasegli, da bo v njem 
lahko opravljena forenzična preiskava, s katero bi se morda našle uporabne sledi.  
 
Osumljenemu 28-letnemu moškemu so policisti konec februarja letos odvzeli prostost in zanj 
odredili pridržanje, saj je osumljen kaznivega dejanja umora iz koristoljubja (po 4. točki 116. 
člena Kazenskega zakonika. S kazensko ovadbo je bil priveden na zaslišanje k  
preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki mu je odredil hišni pripor.  
 


