
DRUŽINI ŽALAR V ZAHVALO 
Policijsko veteransko društvo (PVD) Sever - Maribor je 12. aprila 2012 
organiziralo odkritje spominske plošče na domačiji Slavka Žalarja, na 
naslovu Trgovišče 33. Na Žalarjevi domačiji so se ob tej priložnosti zbrali 
številni gostje in prijatelji.  
 

 
Udeleženci slovesnosti zbrani na Žalarjevi domačiji. 
 
Zbrali so se v želji, da bi mlajšim generacijam pokazali, kako smo pred 
enaindvajsetimi leti, zaradi poguma posameznikov, dosegli svobodo. In 
prav takšen posameznik je tudi Slavko Žalar. Za svobodo slovenskega 
naroda je izpostavil svoje življenje in celo življenja svojih domačih.  
 
Slovesnost je pričel kvartet Policijskega orkestra, kulturni program pa so 
popestrili učenci Osnovne šole (OŠ) Velika Nedelja. Slavnostni govornik 
je bil Darko Najvirt, v času osamosvojitve namestnik komandirja Postaje 
milice Ormož, sicer pa zadolžen za Mejno kontrolno točko v Središču ob 
Dravi.  



 
Darko Najvirt, slavnostni govornik in učenci OŠ Velika Nedelja. 
 
Darko Najvirt je povedal: “Spoštovani zbrani! V čast mi je, da vas lahko 
pozdravim in nagovorim  na današnji slovesnosti, ki se odvija v okolju, ki 
nas mnoge navdaja z obilico spominov, še posebej tistih iz leta 1991. 
 
Takratna milica je bila že zelo zgodaj, to je že od priprav na preprečitev 
srbskega mitinga resnice, ki je bil predviden za 1. 12. 1989, tesno vpeta 
v proces osamosvajanja, ki je potekal več ali manj kontinuirano vse do 
leta 1991. Višek je ta proces dosegel spomladi in poleti tega leta. Sam 
sem bil 25. 6. 1991 postavljen za vodjo takratne mejne kontrolne točke v 
Središču ob Dravi, ki je bila ena od osmih mejnih kontrolnih točk na meji 
z R Hrvaško. Na ta način smo svetovni javnosti dokazali, da je imela 
Slovenija dejansko kontrolo na celotnem svojem ozemlju. 
 
Zasedba teh kontrolnih točk, kot vseh ostalih mejnih prehodov s 
sosednjimi državami, je bil glavni cilji takratne Jugoslovanske armade 
(JA). V kolikor bi JA s tem uspela bi Slovenijo izolirala pred ostalim 
svetom, kar bi bistveno otežilo procese osamosvajanja. Prav zaradi tega 
smo se tem nameram JA odločno uprli. Pri tem JA ni izbirala sredstev in 
je z uporabo vojne tehnike popolnoma uničila mejno kontrolno točko v 
Središču ob Dravi in krepila vojaški pritisk na mesto Ormož, kamor je 
prodirala s strani Varaždina.  
Modrim odločitvam in taktičnemu delovanju gre zasluga, da pri tem ni 
bilo človeških žrtev. Na to me vežejo številni spomini, katere bomo 
prisotni na današnjem srečanju z veseljem obudili. V tem trenutku bi 



želel poudariti, da sem bil pri svojem delu takrat močno povezan s 
Slavkom Žalarjem (Slavekom), kateri je kot rezervni miličnik brezpogojno 
dal v uporabo svoje tovorno vozilo in druga materialna sredstva.  
 

 
Legendarna Zastava kot potujoče skladišče orožja. 
 
Prav na njegovo tovorno vozilo smo naložili vso oborožitveno opremo, 
strelivo in sredstva za protioklepni boj. Ker smo delovali na rezervni 
lokaciji sva bila za opremo zadolžena ves čas trajanja vojne. Ob vsaki 
napovedi letalskega napada s strani JA sva vozilo z opremo umaknila v 
bližnji gozd in tako omogočila aktivnim in rezervnim miličnikom ustrezno 
logistično podporo. Na njegovem domu v Trgovišču smo bili miličniki 
zmeraj dobrodošli, še posebej v času osamosvajanja.  
 
Zato je tudi prav, da se v zahvalo za predano delo Slavka Žalarja in v 
spomin na takratne dogodke to obeleži s spominsko ploščo. Ta bo v nas, 
ki smo sodelovali v procesih osamosvajanja, obujala spomine, mlajšim 
generacijam pa bo v opomin, da ne bodo pozabili korenin nastankov 
naše države«. 
 
Po slavnostnem govoru sta spominsko ploščo odkrila predsednik PVD 
Sever Maribor Darko Šorli in gospodar domačije Slavko Žalar.  
 



 
Spominsko ploščo sta odkrila predsednik PVD Sever Maribor  
Darko Šorli in Slavko Žalar.  
 
Spominsko obeležje bo spominjalo na izjemen prispevek družine Žalar v 
procesih osamosvajanja Slovenije. V vojni za Slovenijo so sodelovali kar 
trije bratje Žalar. Njihova vloga je obširno predstavljena v zborniku PVD 
Sever Maribor: »Miličniki v bran domovini«, pod naslovom: »Borili smo 
se s srcem«.  
 

 
Med veterani so trije bratje Žalar: Zvonko, Slavko in Marjan (Mirko). 
 
Sledil je še družabni del slovesnosti, na katerem so zbrani začutili 
gostoljubnost članov družine Žalar. Za udeležence slovesnosti so 



pripravili še prijetno presenečenje ter jih s turističnim vlakom popeljati na 
ogled mesta Ormož.  
 

           
Prijetno druženje veteranov.                                                Veterani so si s turističnim vlakom ogledali  
                                                                                                  še mesto Ormož.                     
               
Veteran Slavko Žalar je ob slovesnosti z grenkobo v srcu povedal, da 
mlajši policisti ne cenijo in ne spoštujejo vloge in prispevka veteranov 
osamosvojitvene vojne za Slovenijo, kar je verjetno posledica ne 
poznavanja nastanka naše države in takratne vloge miličnikov pri tem. K 
tej ugotovitvi je prispevala njegova slaba izkušnja s policistom, ki mu je 
ob srečanju dejal, da naj izkaznico vojnega veterana vrže proč. 
 
Da bi ob srečanjih z mlajšimi policisti v prihodnje doživeli čimmanj 
takšnih negativnih izkušenj, veterani predlagamo, da se domovinska ura, 
kot oblika dodatnega usposabljanja organizira, vsaj enkrat letno, tudi v 
organizacijskih enotah Policije. 
 
Veterani se bomo vedno s spoštovanjem in ponosom spominjali 
prispevka družine Žalar k osamosvojitvi domovine.  
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