Marijan F. Kranjc

»Domobranske fotografije«
(Identifikacija)
/Povezava na članek SITUACIJA PRI TOLOVAJIH/
Pred časom sem na tem mestu objavil štiri skupinske fotografije
domobrancev, v uniformi in civilni obleki, s prošnjo, da mi obiskovalci
pomagajo pri identifikaciji posameznikov.
Iste fotografije sem poslal tudi društvu Nova slovenska Zaveza, ki je v
svojem glasilu Mi med seboj objavilo vse štiri fotografije z enakim pozivom.
Kmalu zatem sem prejel iz uredništva telefonsko sporočilo, da je njihova
bralka Cvetka H. na fotografijah prepoznala svojega očeta, pa še nekaj drugih
znancev, pa je pripravljena na srečanje oz. identifikacijo
Nedavno sem obiskal gospo Cvetko H., ki mi ponudila z vseh štirih
fotografij seznam identificiranih oseb, s pripombo, da je večino oseb
prepoznala njena (starejša) teta. Predvsem je šlo za njenega očeta Cvetka
Praperja, nadporočnika SD, ki sem ga tudi omenil v svojem članku Kdo je kriv
za tragični konec Slovenske narodne vojske maja 19451.

Cvetko Praper, nadporočnik SD, 1944
(Zasebni arhiv, Cvetka H., Ljubljana, 2012)
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V prijaznem razgovoru mi je gospa Cvetka H. povedala, poleg ostalega, tudi
dve podrobnosti, za kateri doslej nisem vedel. Prva, da so med katoliškim
Stražarji in pozneje domobranci bili mladi iz vse Slovenije, in druga, da so
britanski častniki maja 1945 napotenim domobrancem iz Vetrinja menda tudi
govorili, da bodo čez nekaj dni tudi sami vkorakali v Slovenijo!
Oče, Cvetko Praper, je bil rodom iz Raven, na Koroškem. Kot študent
medicine se je že zgodaj vključil v katoliški akademski klub – Stražarji, pa je
pozneje pristopil k domobrancem na Rovtah. Sredi julija 1944 je kot poročnik
obiskoval častniški tečaj in bil povišan v čin nadporočnika Domobranske
vojske. Maja 1945 je bil poveljnik 3. čete 3. polka 1. divizije Slovenske narodne
vojske, ki se na Koroškem predala britanski vojski. Iz Vetrinja so jih Britanci
vrnili v Slovenijo, pa je bil verjetno likvidiran v Kočevskem rogu.

Z leve: Stanko Kociper, Cvetko Praper in Ivan Korošec – rokovanje z orožjem, Ljubljana,
1944 (Zasebni arhiv, Cvetka H., Ljubljana, 2012)

Dr. A. Korošec (v sredini) in L. Ehrlich (desno), med Stražarji, 1939
(Zasebni arhiv Cvetka H., Ljubljana, 2012)
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No, preidimo na samo identifikacijo:

Št. 1: Škof Gregorij Rožman s pripadniki SD, Ljubljana 1943/44

Na fotografiji št. 1, ki je sicer objavljena tudi na Googlu in na kateri je poleg
škofa Rožmana (št. 1) naveden Franc Frakelj (št. 2), je gospa Cvetka povedala,
da sicer ne ve, zakaj bi se škof Gregorij Rožman javno fotografiral s skupino
domobranskih častnikov, podčastnikov in vojakov znotraj škofijskega dvorca,
razen če ni šlo za domobransko poveljstvo oz. »organizacijski štab« SD. Menila
je, da je pod št. 2 podpolkovnik Franc Krener, ki je podoben vodji tečaja na
fotografiji št. 2. To je sklepala po podpisu na priloženi diplomi, na kateri je
zares podpisan podpolkovnik Krener, vendar sem ji objasnil, da je
podpolkovnik Krener podpisan kot poveljnik SD in ne kot vodja tečaja!
Če se je škof Rožman okrog 1943/44 fotografiral z domobranskim
vodstvom, potem poleg njega na levi sedi poveljnik Franc Krener (št. 3),
podpolkovnik, desno od njega pa podpolkovnik Ernest Peterlin (št. 4),
načelnik štaba. Na Googlu je že identificiran poročnik Franc Frakelj (št. 2),
tretji na levi pa je zelo verjetno kapetan Vuk Rupnik (št. 5). Upam, da nam
bodo poznavalci potrdili to domnevo.
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Št. 2: Častniški tečaj SD, Iška vas, julij 1944

Identifikacija:
1. Cvetko Praper, nadporočnik
2. Ivana Korošec
3. Franc Frakelj (podoben na fotografiji št. 1)

Št. 3: Skupina Stražarjev, Ljubljana, 1939

Identifikacija:
1. Peter Kalan
2. Rudolf Čuješ
3. Franc Novak (soprog Ivanke Škrabec)
4. Leopold Klavž
5. Cvetko Praper
6. Püčko (iz Prekmurja)
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7. Tone Štukel (iz Bele krajine)
8. Ciril Žebot
9. Matej Poštuvan
10.
Franc Casar (iz Prekmurja)

Št. 4: Binkoštni zbor Stražarjev in pripadnikov SD, Ljubljana, 1944

Identifikacija:
1. Cvetko Praper
2. Leopold Klavž
3. Stane Pajk
4. Matej Poštuvan
5. Ludvik Leskovar
6. Franc Novak
Kdorkoli bi lahko prepoznal še koga, naj mi pošlje sporočilo na elektronski
naslov: marijan.f.kranjc@amis.net
Hvala že v naprej!
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Identifikacije 2 (dodano 10.12.2012)
Poleg gospe Cvetke H. iz Ljubljane, ki je identificirala svojega pokojnega
očeta nadporočnika SD Cvetka Paplerja in še nekaj drugih pripadnikov SD,
smo prejeli od sorodnikov še naslednji dve identifikaciji:
1. Na fotografiji št. 1 je (v zadnji vrsti peti z leve) Mirko HROVAT, 1928,
preživel Teharje, živi v tujini, gojenec častniške šole SD v Mostah,
fotografirano 1944 na dvorišču Ljubljanske škofije (izbrisati letnico
1943 izpod objavljene fotografije).
2. Na fotografiji št. 4 je (v tretji vrsti četrti z desne) Zvonimir DOLINAR,
prej Erlichov Stražar, sicer pa policist.
Pričakujemo nadaljnje sodelovanje!

