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Domoznanski mozaik – Na današnji dan 

PREDAJA NOVEGA MOSTU ČEZ SAVO V UPORABO 

Spomini NA DANAŠNJI DAN, 22. julija 1972, razkrivajo, da se je prebivalcem Brežic 

izpolnilo veliko pričakovanje. Ob dnevu vstaje slovenskega naroda so v promet 

slovesno predali novi most čez Savo. Trak je prerezal takratni predsednik Gospodarske 

zbornice Slovenije Leopold Krese. Na svečanem odprtju se je zbrala velika množica 

domačinov in gostov, ki so spremljali nastop združenih pevskih zborov iz brežiške 

občine, kapelske godbe na pihala in folklorne skupine brežiške osnovne šole. Po 

končanem programu so se prisotni čez most napotili peš, s kolesi, motornimi kolesi in 

avtomobili.  

V prispevku Nova prometna vez nad Savo, ki je 27. julija 1972 izšel v Dolenjskem listu, 

je novinarka Jožica Teppey zapisala: »Na drugo stran Save je krenila dolga kolona 

kolesarjev, okrašenih vozil slovenskih in hrvaških avtomoto društev ter številnih vozil 

domačih podjetij. Hrup motorjev se je zlil z veselim hupanjem in ploskanjem gledalcev 

v mogočno simfonijo ceste, v zanosen utrip novega življenja nad Savo.« 

V branje priporočamo prispevek Stari most pripoveduje, ki je v Dolenjskem listu izšel 

teden dni prej: »Dva mostova – dve vezi, ena s preteklostjo, druga s prihodnostjo. 

Železni most si bo oddahnil. Veliko je vzdržal, kljuboval je potresom in poplavam. 

Omagal je in na pomoč mu je priskočil novi pod izlivom Krke.« 

Novi most, ki ga je gradilo podjetje Gradis, je dolg 360 m, širina vozišča je bila ob 

njegovem odprtju 7,5 m. Gradnja mostu se je začela konec oktobra 1970, zadnji delavci 

pa so gradbišče zapustili 14. julija 1972.   

Most je projektiral univ. dipl. inž. gradb. Vukašin Ačanski.  
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Vir fotografije s pripisom obvestila o odprtju novega mostu čez Savo 

je Dolenjski list, ki je izšel 20. julija 1972. 

 
 

 

Nova pridobitev je bila v ospredju tudi ob občinskem prazniku. 

Fotografija je iz Dolenjskega lista, ki je izšel 26. oktobra 1972. 


