
TUDI NA DOMAČIJI PRI KONRADU SO BRANILI 
DOMOVINO 
V Halozah, na domačiji Vaupotič, je Policijski veteransko društvo (PVD) Sever 
Maribor, 20. septembra 2012, odkrilo spominsko ploščo, v spomin na tajno skladišče 
orožja milice med osamosvojitveno vojno. 

 
Pisalo se je leto 1991, ko je na zavedno 
slovensko domačijo, k zaupanja 
vrednemu gospodarju Konradu in Zinki 
Vaupotič prišel komandir Oddelka milice 
(OM) Podlehnik Karel Dužič skupaj z 
miličnikom Kozelom. Čeprav je tudi pred 
tem to družino večkrat obiskal, pa je 
tokrat prišel s prav posebno nalogo. 
Gospodarja je prišel vprašati ali sme OM 
Podlehnik na njegovi domačiji hraniti 
orožje. Gospodar Konrad je takoj privolil 
v pomoč miličnikom, ne da bi razmišljal o 
tveganju in nevarnostih, ki jih je s tem 

prevzel. Kar nekajkrat so miličniki v nočeh, s civilnim poltovornim vozilom, pripeljali k 
njemu orožje, strelivo in minsko eksplozivna sredstva. Najprej so orožje in strelivo 
vozili iz Postaje milice Ptuj, zatem pa minsko eksplozivna sredstva direktno iz 
vojaškega skladišča v Zgornji Ložnici. Miličnikom je v kletnih prostorih svoje 
stanovanjske hiše odstopil kar tri prostore, v katerih so shranili pripeljano orožje. 
Tega da je pri njemu skrito orožje milice ni vedel nihče.  
 
Šele danes, po tolikih letih, pa Konrad Vaupotič priznava, da je bilo družino pošteno 
strah. Čeprav ga je komandir Dužič med vojno večkrat vprašal, če ga je strah, tega ni 
priznal. Še kako pa se je zavedal, da je njegova družina dobesedno živela in spala 
na minah. Strah je lezel v kosti zlasti ob nevihtah, ko je grmelo in so strele večkrat 
končale tudi v krošnjah bližnjih dreves. Zelo neprijetno je bilo tudi v dneh, ko so  
haloške griče preletavala vojaška letala. Hrup letal je družino Vaupotič vedno držal v 
budnosti. Zavedali so se, da bo njihova domačija »letela v zrak«, v kolikor bi 
agresorska vojska vedela, da hranijo orožje milice. Po končani vojni za samostojno 
Slovenijo so miličniki vso orožje spet varno odpeljali. Tako se je vse srečno končalo. 
 
Po več kot 20-tih letih pa so se takratni miličniki, policisti in vabljeni gostje zbrali na 
slovesnosti na domačiji Konrada Vaupotiča. Tokrat z namenom, da počastijo veliko 
dejanje družine v procesu osamosvajanja naše države. Slovesnost se je pričela s 
himno, ki jo je zaigral kvartet Policijskega orkestra. V kulturnem programu pa so z 
recitali sodelovali otroci Osnovne šole Podlehnik ter sekstet Kulturnega društva 
Podlehnik. Prireditev je povezoval Marjan Korenjak. 
 



     
Zbrani gostje na domačiji Vaupotič.                   Veterani v družbi gospodarja Konrada. 
 
 
Prisotne je pozdravil župan Marko Maučič, ki je povedal, da je ponosen, da se je del 
zgodovine Slovencev pisal tudi v Podlehniku, v Halozah, v Sadlašku, na domačiji 
Vaupotič. Pohvalil je družino, vredno zaupanja, saj je nudila pomoč slovenskim 
miličnikom v najtežjih časih, časih osamosvojitvene vojne. Odkritje spominske plošče 
na domačiji, pa ni dogodek, ki je v ponos le družini, temveč celotni občini. 
 
Zbrali smo se na domačiji pri Konradu, da bi se s hvaležnostjo spomnili hrabrega 
dejanja družine Vaupotič, je zbrane nagovoril pomočnik direktorja Rafael Viltužnik. 
Spomini segajo daleč nazaj, v leto 1991, ko se je tudi tukaj branila domovina. 
Poudaril je, da bo PVD Sever Maribor skrbelo za to, da dejanja ljudi, iz leta 1991, ne 
bodo nikoli pozabljena. Zbrane je pozval naj se tudi v prihodnje zgledujejo po dejanjih 
in vrlinah ljudi, ki so nas povezovala tudi med osamosvojitveno vojno.    
 
Slavnosti govornik je bil nekdanji komandir OM Podlehnik Karel Dužič. Povedal je, da 
miličniki nikoli niso razmišljali o nevarnostih, pa tudi o posledicah ne. In tako je bilo 
tudi v letih 1990 – 1991. Miličniki so vedno našli oporo v zavednih ljudeh, ki so bili 
pripravljeni pomagati. Takšna je bila tudi Vaupotičeva družina, kjer so miličniki 
večkrat našli zavetje in bili deležni pomoči. Družina je bila in ostaja vredna našega 
zaupanja. Pogumno so tvegali ter pod svojo streho sprejeli orožje in strelivo takratne 
milice. V času osamosvojitvene vojne je bilo veliko medsebojne pomoči, veliko 
konkretnih dejanj. Miličniki in ljudje (domačini) so bili povezani, delovali so kot eno. In 
prav družina Vaupotič je tista zavedna slovenska družina, na katero moramo biti še 
prav posebej ponosni.   
 
Franci Hliš, sekretar Območnega združenja veteranov vojne za Ptuj, je spomnil, da je 
domovina ena in da je delček te domovine tudi v prelepih Halozah, pri Vaupotičevih. 
Za takšno domovino se je bilo vredno boriti. Posebej je izpostavil, da je Konrad 
Vaupotič, mlajši, slovenski vojak, ki je služil v prvi generaciji slovenskih vojakov v 
Pekrah. V spomin na ta dan je gospodarju Konradu izročil Zbornik.    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Spominsko ploščo, ki bo odslej krasila hišo 
Vaupotičevih, so odkrili Darko Šorli, 
predsednik PVD Sever-Maribor in Marko 
Maučič, župan občine Podlehnik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zinka in Konrad Vaupotič z veterani in županom.  

 
 

Po slovesnosti je sledilo prijetno druženje, kjer je celotna družina ponovno pokazala 
vso svojo gostoljubnost. Domovina in mi vsi smo lahko še kako ponosni na družine kot 
je Vaupotičeva. Zato si želimo le, da njihova dejanja, hrabrost in nesebična pomoč 
ostanejo v spominu vseh veteranov, pa tudi vseh Slovencev. 

 
 
Zapisal: Mirko Ploj 
Foto: Mirko Ploj 
 
   
  


