
Pripravila: 
Brigita Rajšter, Koroški pokrajinski muzej

1905 V stolnici v Mariboru sta se oktobra poročila Marija 
Čerče in Josip Prenner ter se preselila na Prevalje. 
Marija je imela nezakonskega sina Ivana (roj. 1885).

1906  Ljuba se je rodila 19. junija na Fari pri Prevaljah, 
krstili so jo za Amalijo (kasneje si je sama spremenila 
ime).

1908  Rodila se je sestra Josipina. V družini sta se sestri 
naučili odlično govoriti slovenski in nemški jezik. 

1910  Družina se je preselila v Ruše, kjer so Ljubo leta 1912 
vpisali v 1. razred ljudske šole.

1914 Januarja so se preseli v Üblovo (danes Karnerjevo) 
hišo v Starem trgu. V Slovenj Gradcu je končala 2. 
razred ljudske šole in nadaljevala šolanje.

1919  Vpisala se je na nižjo gimnazijo na Ptuju, kjer je 
končala tri razrede. Živela je pri družini tete Ivane 
Rasteiger. Profesor Anton Sovre ji je približal lepoto 
slovenske besede, obzorja duha pa si je širila z 
vsakovrstnim branjem.

1923  Končala je 4. razred nižje gimnazije v Celju, malo 
maturo je opravila na Ptuju.

1923–1926 Zaposlila se je kot tipkarica v odvetniški pisarni 
dr. Ferda Pirnata v Slovenj Gradcu. V svoj način 
oblačenja je začela vključevati elemente moške 
garderobe: srajce, kravate in metuljčke, klobuk in 
baretko, suknjiče, moški plašč in moške čevlje. Nosila 
je fantovsko postrižene lase in prevzela navado 
kajenja. Prijatelji so jo klicali Puba, saj je kazala 
fantovsko podobo.

1926  Odšla je v Beograd, kjer se je vpisala na 1. žensko 
realno gimnazijo. Izdelala je 5. in 6. razred višje 
gimnazije.

1928  Zaradi pomanjkanja denarja se je vrnila domov in 
opravila privatni izpit za 7. razred višje gimnazije. 
Začela je objavljati v časopisu Jutro: črtici Pepelnica 
in Na cvetno nedeljo in ilustrirana mladinska povest 
Skok, Cmok in Jokica. 

1929  Na 1. ženski realni gimnaziji v Ljubljani je kot 
privatistka opravila izpit za 8. razred. Izdala je Trojico, 
roman iz dijaškega življenja.

1930–1931 V časopisu Jutro je v nadaljevanjih objavila povest 
Pohorska vigred.

odvetnica in pisateljica 
19. junij 1906 – 18. september 1977

1930 Junija je opravila višji tečajni izpit oziroma maturo. 
Oktobra se je vpisala na pravno oziroma takratno 
Juridično fakulteto kralja Aleksandra I. v Ljubljani.

1936  Uspešno je zaključila študij, vrnila se je v domače 
mesto, kjer je delala kot koncipient na Okrajnem 
sodišču in kot advokatska pripravnica pri dr. Josipu 
Lavriču. Pri založbi Evalit je izdala povest Življenje za 
hrbtom.

1936–1938 V reviji Ženski svet je v nadaljevanjih izhajala njena 
povest Mejniki ali Kronika malega mesta.

1938 Preselila se je v Ljubljano. 

1939 Aprila je dobila mesto pripravnice v pisarni dr. 
Antona Mojzerja in kasneje pri dr. Milanu Lemežu. 
Vodnikova družba je izdala Neznanega storilca, 
malomeščansko kriminalno povest. 20. decembra 
je bila sprejeta v Društvo slovenskih književnikov v 
Ljubljani.

1941 Oktobra je opravila tri rigoroze – zahtevne izpite 
in dosegla doktorski naziv. Med okupacijo je bila 
sodelavka »Rdeče pomoči« in članica matičnega 
odbora OF »Sodišče«.

1942 Odvetniški izpit je opravila meseca julija. 31. 
decembra so jo vpisali v imenik odvetnikov.

1943 20. januarja je bila v ljubljanski Drami premierna 
uprizoritev njene komedije Veliki mož.

1944 Organizirano je delovala na sodišču in rešila mnogo 
ljudi iz italijanskih zaporov in taborišč. Marca jo je 
nemška oblast aretirala in zaprla, plačati je morala 
visoko denarno kazen.



1945 V januarju in februarju sta drug za drugim umrla 
njena starša.

1946 Rehabilitirana je bila s strani odvetniške zbornice 
in sodnikov. Po uradni dolžnosti je bila določena 
za zagovornico bivši partizanki. Zavzemala se je 
za resnico in pravico, rešila jo je smrtne obsodbe, 
po končani obravnavi je sledil fizični obračun s 
takratnim državnim tožilcem.

1947 Februarja so jo zaradi domnevne kršitve ‘kulturnega 
molka’ izključili iz Društva slovenskih književnikov. 
‘Napadi’ nanjo so se stopnjevali. 1. marca je sama 
oddala advokaturo odvetniški zbornici. Šest mesecev 
je bila zaprta v samici, v preiskovalnem zaporu je 
zasnovala libreto za opero Slovo od mladosti.

1949 Julija je bila aretirana in odpeljana v žensko delovno 
taborišče Ferdreng na Kočevskem.

1950 Januarja so jo premestili v zapor v Škofjo Loko. Za 
veliko noč je s sojetnicami pripravila uprizoritev 
svoje spevoigre Vasovalci. 1. maja je bila izpuščena. 
Junija je umrl njen svak Josip Šerbec. Ljuba se je 
preselila iz Rožne doline k sestri za Bežigrad, kjer je 
prevzela skrb za šolajoča nečaka Vojmila in Smiljana 
Šerbca.

1951 Bila je brez stalne zaposlitve. Preživljala se je kot 
pisar po različnih odvetniških pisarnah, pri Akademiji 
znanosti in umetnosti izpisovala gesla s pravno 
terminologijo. S sestro sta prodali družinsko hišo v 
Slovenj Gradcu.

1954 23. marca je bila premiera opere Danila Švare Slovo 
od mladosti. Nekaj dni prej so jo ponovno vpisali v 
odvetniško zbornico, odprla je odvetniško pisarno 
na Rimski cesti v Ljubljani. Znana je bila kot kazenski 
zagovornik.

1960 Ni si ustvarila družine, ljubezen je iskala pri ženskah. 
Meseca marca je umrla njena dolgoletna prijateljica 
Štefka Vrhnjak. Po njeni smrti je Ljuba ponovno 
našla ustvarjalne moči. Zasnovala je roman Dolga 
pot (o umetnikih, in sicer kiparju Franu Bernekerju, 
pesniku Ernestu Gollu in skladatelju Hugu Wolfu). 
Ljuba je spoznala Mimiko Krenker Mrzel, pri njeni 
družini je našla razumevanje in ljubezen. Gostilna 
Bučinek v Šmiklavžu je postala njen drugi dom.  

1970 Zdravstveno stanje se ji je poslabšalo.

1973 V Šentjakobskem gledališču v Ljubljani so uprizorili 
njeno dramsko delo Gordijski vozel.

1975  Upokojila se je, odvetniško pisarno pa je prepustila 
nečaku Vojmilu Šerbcu − Dabi.

1976 Ponovno so jo vpisali na seznam Društva slovenskih 
pisateljev.

1977 18. septembra je umrla v Kliničnem centru v 
Ljubljani. Pokopana je na starotrškem pokopališču v 
Slovenj Gradcu.

VIRI:

Dr. Ljuba Prenner (1906-1977) ob 90. obletnici rojstva in 20. obletnici njene smrti. 
Avtorji besedil: Helena Horvat, Polona Kekec, Brigita Rapuc. Slovenj Gradec: Koroški 
pokrajinski muzej: Zveza kulturnih organizacij, 1997. [Katalog ob razstavi ob 90. 
obletnici rojstva in 20. obletnici smrti dr. Ljube Prenner.]

Koroški pokrajinski muzej, Zapuščina dr. Ljube Prenner. Dr. Prenner, Ljuba: Moji 
spomini, 1970.

Odvetnica in pisateljica Ljuba Prenner: pogumna, da je bila drugačna. Avtorji besedil: 
Aleš Gabrič, Polona Kekec, Brigita Rajšter. Ljubljana: Nova revija, 2000.

Med šolanjem na Državni gimnaziji na Ptuju je stanovala pri družini mamine sestre Ivane Rasteiger, foto-
grafija je nastala leta 1940, ko jih je Ljuba obiskala na Ptuju. 

Ljuba je uživala v druženju, na fotografiji je slikana z družbo v Ljubljani v njenih študentskih letih. Ljuba sedi 
skrajno desno, prvi z leve stoji književnik Ivan Mrak. 

Ljuba na obisku pri sestri Josipini - Pipsi in njeni družini. 
Družina Šerbec se je v začetku tridesetih let prejšnjega 
stoletja preselila iz Slovenj Gradca in našla novi dom v 
Ljubljani. Fotografija je bila posneta 13. marca 1938 na 
terasi njihovega doma za Bežigradom. Na sliki stojijo 
v zadnji vrsti od leve proti desni: Ljuba, Josipina - Pipsi, 
Josip Šerbec. Spredaj pa sta brata Smiljan in Vojmil 
Šerbec, oče znane nekdanje članice skupine Agropop 
Barbare Šerbec - Šerbi. 

Leta 1960 je Ljuba spoznala Mimiko Krenker Mrzel, gostilničarko p. d. pri Bučineku iz Šmiklavža pri Podgorju. 
Med njima se je spletlo iskreno prijateljstvo. Mimika je bila vdova s štirimi dekleti. Sama je vodila posestvo in 
gostilno. Ljuba je v Mimikini družini, kjer so jo sprejeli takšno, kot je bila, začutila pripadnost, našla radost, 
veselje in ljubezen. Zbrana družba pri Bučineku, nedelja, 12. julij 1964. V sredini stojita Ljuba in Mimika. 

Fotografije hrani Koroški pokrajinski muzej, Zapuščina dr. Ljube Prenner.


