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Zadeva: Predlog za poimenovanje ulice v MOL po dr. Ljubi Prenner  

  

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v svetniškem klubu Levica podajamo 

županu MOL pisno svetniško pobudo. 

 

V Levici si prizadevamo za ohranjanje spomina na ženske, ki so s svojim delovanjem zaznamovale 

javni prostor. Predlagamo, da se pri novem poimenovanju ulic in trgov v Ljubljani upošteva nizko 

zastopanost žensk in več ulic in trgov poimenuje po ženskah, ki so s svojim delovanjem pomembno 

prispevale k razvoju mesta Ljubljana.  

 

Predlagamo poimenovanje nove ulice v mestu po dr. Ljubi Prenner (1906–1977), znani odvetnici, 

pripovednici, dramatičarki in publicistki. Rodila se je leta 1906 na Prevaljah. Prva dva razreda 

ljudske šole je končala v Rušah, leta 1919 pa se je vpisala na ptujsko gimnazijo, kjer se je 

izobraževala do leta 1923, ko je odšla v Beograd. Leta 1929 se je vrnila v Ljubljano in leto pozneje 

maturirala. Jeseni istega leta se je vpisala na Pravno fakulteto v Ljubljani, takrat imenovano Juridična 

fakulteta Kralja Aleksandra I., kjer je leta 1936 diplomirala. Sodno prakso in odvetniško 

pripravništvo je do leta 1939 opravljala v Slovenj Gradcu, nato se je preselila v Ljubljano. Leta 1941 

je končala doktorski študij prava in se kot članica Komunistične partije Slovenije (KPS) vključila v 

Osvobodilno fronto OF. Kot državna uradnica v ljubljanski upravi in tajna sodelavka OF je v času 

okupacije reševala zaprte Slovence iz italijanskih zaporov in taborišč. Leta 1942 je bila zaradi 

liberalnih idej izključena tako iz KPS kot iz OF. 

 

Po vojni je leta 1946 in 1947 kot odvetnica branila politične nasprotnike nove oblasti. Bila je ena od 

redkih slovenskih odvetnikov, ki so odkrito opozarjali na številne proceduralne nepravilnosti in 

nehumanost v montiranih sodnih postopkih. Jugoslovanska oblast je Prennerjevo kmalu obtožila, da 

je na procesih zagovarjala protirevolucionarne elemente, zato so ji leta 1947 prepovedali opravljati 

odvetniško delo in jo izključili iz Društva slovenskih pisateljev. Zaposlila se je na Slovenski 

akademiji znanosti in umetnosti, vendar je zaradi aretacije kmalu izgubila službo. Leta 1954 so ji 

znova omogočili vrnitev med odvetnike. Ker je imela prepoved objavljanja literarnih del, ta takrat 

niso nastajala. Upokojila se je leta 1975. V Društvo slovenskih pisateljev je bila znova sprejeta leta 

1976.  

 
Že pred drugo svetovno vojno se je uveljavila kot pisateljica. Pisala je črtice, drame, komedije, 

librete, povesti in romane. Svoja dela je začel objavljati v časopisu Jutro in reviji Ženski svet. Leta 

1929 je napisala roman Trojica. Leta 1936 je objavila povest Življenje za hrbtom, ki govori o 

obdobju po prvi svetovni vojni, tri leta pozneje (1939) pa je objavila prvi slovenski kriminalni roman 

z naslovom Neznani storilec.  
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Dr. Ljuba Prenner je živela in delala v Ljubljani. Sooblikovala je družbeno, politično in kulturno 

življenje Ljubljane, pa tudi širše. Poleg uspešne advokature je pisala prozna dela ter izvirne dramske 

tekste in komedije. Čas, v katerem je živela, ji ni omogočil literarnega priznanja; danes je njen 

literarni opus dovolj reprezentativen, da jo lahko štejemo za uspešno ustvarjalko. Med prvimi je 

utirala pot družbenemu sprejemanju drugačnosti. 

 

Predlagamo, da se po njej imenuje ulica v novem stanovanjskem naselju Brdo II., kjer poteka 

stanovanjska gradnja Stanovanjskega sklada RS in JSS MOL, in sicer vzhodno od nove povezovalne 

ceste Pot Rdečega križa ter med Cesto na Vrhovce in Cesto na Brdo.  

 

Dr. Ljuba Prenner je bila ženska, ki je s svojim delom in življenjem zaznamovala politični, družbeni 

in kulturni prostor v razmerah in času, v katerem je živela. Kljub nenaklonjenosti javnemu delovanju 

žensk je presegla okvire zasebnega življenja ter posegala v javno življenje na mnogo področjih. V 

Levici menimo, da bo poimenovanje ulice v novi stanovanjski soseski, kjer bodo zrasla neprofitna 

stanovanja, s katerimi bo mesto socialno šibkejšim občanom in mladim družinam omogočilo najem 

stanovanj po neprofitnih najemninah, upravičilo poimenovanje po ženski, ki se je javno borila za 

pravičen, enakopraven in pošten prostor v družbi za vsakega, zlasti pa za tiste, katerih družben 

položaj je bil najbolj zapostavljen. 

 

  

Tovariški pozdrav, 

Milan Jakopovič, 

                            v imenu Svetniškega kluba Levica 

 

 


