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Zadeva: vprašanja in pobude                                                                                                                                     

 

 

V skladu s 98. členom Poslovnika MOL,  zastavljam županu sledeče ustno svetniško vprašanje: 

 

Letos praznujemo 25- letnico najveličastnejšega  dogodka, odkar Slovenci naseljujejo teritorij  med 

Dunajem in Jadranskim morjem.   

Na poti na Dunaj še najdemo kopico slovenskih imen krajev, ki so jih   zaradi zgodovinskih okoliščin 

predrugačili, nekatera pa so na avstrijskem  Koroškem vendarle obstala  v dvojezičnem napisnem 

območju. Slovenci smo se umikali in se umaknili na južno stran Alp. Kljub vsemu pa se danes na 

Koroškem  v Avstriji krepi slovensko šolstvo in slovenska beseda. 

Tudi ob meji z Italijo Slovenci  trdoživo vztrajamo in krepimo slovensko besedo. 

Slovenija si je v  svetovni javnosti pred petindvajsetimi leti najprej prislužila  dvignjene obrvi in  

nezaupanje, nato pa z vztrajanjem in odlično  vojaško strategijo ter uporniškim duhom, ki smo ga  

obudili od  tisočletnih sanj, zbudila nedeljeno občudovanje sveta, ki jo je nato zelo hitro priznal kot 

samostojno državo. Oče te države je bil nedvomno dr. Jože Pučnik, ki ga komunistični totalitarni 

režim kljub vsem krutim poskusom  ni mogel zlomiti.  

Glavna mesta in tudi druga velika mesta evropskih držav ponosno nosijo imena svojih  ustanoviteljev 

ali najvidnejših borcev za vzpostavitev države. Masarykove ulice in trgi na Češkem in Slovaškem so 

imenovane v spomin na prvega predsednika in bojevnika za politične pravice, ulice na Finskem 

slavijo carja Aleksandra I, ki je dal Fincem avtonomijo in Kaarla Juho Ståhlberga, ki je bil bojevnik 

za samostojno Finsko in njen prvi predsednik.  V Turčiji je več kot 3000 ulic in trgov posvečenih 

politiku in vojaškemu poveljniku Atatürku, v Nemčiji slavijo ulice socialdemokrata Friedricha 

Eberta, prvega predsednika Weimarske Nemčije,  pa tudi starejših »očetov Nemčije«, kot npr. 

poimenovanja po Ottu von Bismarcku. V Italiji ima skoraj vsako mesto poimenovnaja po »očetih 

države«  Cavourju, Garibaldiju in Viktorju Emanuelu II, v Angliji slavijo ime kraljice Viktorije, 

kralja Jurija in drugih članov vladarske hiše, v Franciji radi z različnimi poimenovanju ulic, trgov in 

avenij slavijo politika in očeta 5. republike Charlesa de Gaulla. 

Ljubljana vse do danes ni uspela podeliti trgu ali ulici poimenovanje po dr. Jožetu Pučniku. 

 

Zato sprašujem,  kot ponosna članica Slovenske demokratske stranke, ki ji je za časa svojega 

prekratkega in izmučenega življenja pripadal dr. Jože Pučnik,   kdaj bo Ljubljana poimenovala  

osrednji ljubljanski trg  pred hramom demokracije, kjer se je pred petindvajsetimi leti tudi 

pravno, po zaslugi Demosa, rodila slovenska država, po  najbolj zaslužnem med zaslužnimi,  dr. 

Jožetu Pučniku. 
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