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Zadeva: vprašanja in pobude 

 

Spoštovani, 

 

v skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL (Uradni list RS, št. 31/21) podajam županu 

svetniško pobudo.  

 

Dne 24. februarja 2022 smo se prebivalci Evrope zbudili ob nepričakovani agresiji  države Rusije nad  

suvereno državo Ukrajino. Danes, 7. marca 2022, so Rusi povzročili  na tisoče žrtev,  povzročili   beg 

preko milijona ljudi iz Ukrajine, razvijajočo državo zbombardirali do nerazpoznavnosti, uničujejo 

vrtce, šole, bolnišnice,  zažigajo jedrske centrale, napadajo bolnišnice. Svet po drugi svetovni vojni še 

ni bil priča taki surovosti in sovraštvu nad celim narodom, ki  agresorju ni hotel nič. Povsem brez 

vzroka je agresor, Rusija, pod vodstvom Putina,  ogrozil ne le  suvereno državo Ukrajino, temveč tudi 

celo Evropo, z grožnjami o uporabi jedrskega orožja pa celoten planet z vsem živim na njem. Ves svet 

obsoja agresijo. S poimenovanjem ulice po Ukrajini, trpeči državi, bomo simbolno lahko pokazali, da 

spoštujemo evropske vrednote: demokracijo, suverenost držav in mir.  

 

Vse portale, časopise, radijske, televizijske novice, socialna omrežja polnijo novice o agresiji na 

Ukrajino.  Generalna skupščina je z veliko večino obsodila  agresijo. Gradiv za utemeljitev pobude je 

neskončno. Prilagam vzorčno le dve. 

 

1. Članek: Ukraine health centres have been attacked, WHO chief says (msn.com) 

2. Slika razrušenega mesta, stanovanjski kompleks , Vir : Ukraine invasion: Conflict with Russia 
has potential to ignite 'existential global conflict' | World News | Sky News 
 

 

 

 

https://www.msn.com/en-xl/europe/top-stories/ukraine-health-centres-have-been-attacked-who-chief-says/ar-AAUFQQ6?ocid=entnewsntp
https://news.sky.com/story/ukraine-invasion-conflict-with-russia-has-potential-to-ignite-existential-global-conflict-12559039
https://news.sky.com/story/ukraine-invasion-conflict-with-russia-has-potential-to-ignite-existential-global-conflict-12559039


 

 

 

Ljubljana je prestolnica Slovenije, države v Evropi. Nedavno predsedovanje  Evropski Uniji je 

pokazalo, da nas v Evropi cenijo in spoštujejo. Ljubljana je kot prestolnica  politični simbol Slovenije, 

ki si prizadeva za mir  in demokracijo v svetu. Dejanje poimenovanja  ulice po Ukrajini  bo tako še 

povečalo ugled Ljubljane v svetu. 

 

Ukrajinska ulica se vzpostavi na mestu sedanje Windischerjeve ulice, z enakim potekom.  

 
 

 

Sedanja Windischerjeva ulica se preimenuje v Ukrajinsko ulico, ki ima isti potek kot Windischerjeva.  

Ime Windischerjeve ulice se tako opusti in uporabi v novo zgrajenem naselju v Ljubljani ob prvi 

priložnosti.                                                                                                                                                             

Državi Rusija in Ukrajina sta sosednji državi. Sporočilo poimenovanja Ukrajinske ulice tik ob Ruski 

ambasadi je, da morata sobivati državi ena ob drugi v miru in prijateljstvu.    
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                                                                                                svetnica MS MOL 


