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Uvod 

 

 

 

Ana Dimnik (1. 7. 1852–27. 1. 1921) je živela v drugi polovici 19. in 

prvih dveh desetletjih 20. stoletja. Dočakala je 69 let in je večino svojega 

življenja usmerila v boj Slovencev za pridobitev enakopravnega narodnega, 

gospodarskega, političnega, izobraževalnega in kulturnega položaja z 

nemštvom. Otroštvo je sicer preživela v Hrastniku, vendar se je v 

družinskem in predvsem javnem življenju uveljavila v Trbovljah, kjer je po 

poroki preživela 46 vsestransko razgibanih let. Njeno odmevno javno delo in 

nenehni spopadi z ekonomsko močnejšo nemško manjšinsko skupnostjo so ji 

prinesli izjemen ugled tako med Slovenci kakor tudi Nemci. Pri 35. letih je 

bila deležna poimenovanja »slovenska mati«.  

 

Ana Dimnik si je dnevno prizadevala za enakopraven položaj 

Slovencev povsod v javnem življenju. V svoji znameniti »Gostilni Dimnik« je 

ob nemških pogovorih odločno ukrepala: nemško govoreče goste je iz lokala 

dosledno pregnala. Med številnimi prijatelji in prijateljicami je slovela kot 

vdana žena bolnemu možu in skrbna mati otrokoma. Imeli so jo za žensko 

izjemno dobrega srca, saj je bila dobrotnica ljudem v stiski z denarjem, 

pomagala jim je z nasveti, prijateljicam s sadikami in semeni s svojega 

zgledno urejenega vrta, revežem in popotnikom pa je nudila hrano in 

prenočišče. Del v gostilni prisluženega denarja je namenjala za revnim 

otrokom za šolanje in, kar je bilo zanjo zelo pomemben družinski in družbeni 

motiv, omogočila je šolanje sinu Ivanu na univerzi na Dunaju. Z denarjem in 

hrano je pomagala, da so se skoz študijska leta lažje prebijali tudi Ivanovi 

dunajski prijatelji in sošolci.  

 

Ob liku Ane Dimnik se seveda postavlja vprašanje, s kakšnim 

namenom in v kakšnih okoliščinah je še v času svojega plodnega narodno 

zavednega delovanja pridobila častni naziv »slovenska mati«. V slovenski 

zgodovini so podobni nazivi redki oziroma jih, po nam znanih podatkih, 

sploh ni. Poznamo sicer podobne sopomenke ali povsem drugačne besedne 

zveze, s katerimi so skušali posamezniki, razni teoretiki ali splošen glas 

javnosti opredeliti določene pojme, razmerja, odnose in predstave, povezane 
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z materjo in materami. Poskus razvrstitve različnih pomenskih zvez 

samostalnika ženskega spola »mati« nas popelje na polje slovstvene folklore, 

literature in v najrazličnejše zveze, ki nastajajo v različnih socialnih okoljih in 

družinskih razmerjih, v katerih nastajajo zanimive, najpogosteje simbolne 

oznake in poimenovanja tako oseb kot tudi njihovih značajskih lastnosti in 

značilnosti, navsezadnje tudi pokrajin, in različni nacionalni simboli.  

 

 

 

Slika 1: Prednja stran dopisnice »Slovenska mati - Ana Dimnikova«, izdane ob odprtju 

spominske plošče na Dimnikovi hiši v Trbovljah leta 1923 (Gradivo iz spominske sobe Ane 

Dimnik v Trbovljah). 

 

 

Besedo »mati« najdemo v različnih pomenskih zvezah, npr. »moja 

mati«, »zlata mati«, »dobra mati«, »nezakonska mati« in »krušna mati« v 

pomenu mačehe, ki sprejme oziroma posvoji moževega ali partnerjevega 

otroka ali pa ga preganja in povsem zavrže. Pogosto so v literarnih predlogah 

iz vsakdanjega življenja obravnavani tudi družinski odnosi oziroma razmerja 
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»mati in hči«, »mati in sin« ali »mati in otroci«. V novejšem času se v 

povezavi z besedo »mati« pojavljajo tudi življenjske zgodbe s povsem 

genetsko tematiko, kot je npr. »skrivnostna mati«, kjer gre za vprašanja 

otokom neznanih bioloških roditeljic, ki so za denar ali kako drugače spočele 

in donosile otroke za pare, ki iz bioloških razlogov ne morejo imeti svojih 

otrok (Skrivnostna mati (2013).   

 

Poleg omenjenega se beseda »mati« večkrat pojavlja krščanstvu , zlasti 

v pomenu »božja mati«, »božja mati Marija«, »mati odrešenika«, »žalostna 

božja mati«, »Marija mati zavetnica«, »mati božjega zveličarja« idr. S temi 

oznakami je na Slovenskem posvečenih več kot 400 katoliških cerkva, kar 

daje pojavu in pomenu besede »mati« še dodaten verski in kulturni pomen. 

Številne cerkve »matere božje« so že več desetletij (Brezje na Gorenjskem) in 

stoletij (Strunjan, Ptujska Gora) poznana romarska središča ter sodijo med 

najpomembnejše kulturne spomenike na slovenskem etničnem ozemlju 

(Turnišče, Svete Gore nad Novo Gorico, Petrovče, Višarje idr.). 

 

V nekoliko drugačnih simbolnih pomenih beseda »mati« označuje moč 

naravnih pojavov, in sicer kot »mati narava«, »kruta mati narava«, »mati 

zemlja«, »z nami se je poigrala krita mati narava« in podobno. Simbolika 

»matere« se pojavlja tudi v prozi in v povezavi z »domovino«, npr. 

»domovina – bleda mati«, kakor npr. v naslovu proznega dela Franja 

Frančiča.  

  

Otipljiveje in konkretneje je z besedo »mati« v vsakdanjem življenju 

povezan rek »Mat´kurja, je mrzl´«, s katerim v Trbovljah, Hrastniku in 

Zagorju ob obveznem pozdravu »dober dan«, »serbus«, »zdravo« ali »živijo« 

znanci na začetku pogovorov posebej poudarijo zelo hladno jutro ali dan. To 

je le drobec iz izvirne krepke revirske rudarske govorice, ki se je med ljudmi 

obdržala tudi po zaprtju rudnikov.  

 

Ob skopem razgledu na besedo »mati« naj omenimo še njeno dokaj 

novo simbolno povezavo, ki se je podobno kot lik »slovenska mati« v 

Trbovljah razvil v industrijskih Ravnah na Koroškem. Tam so sredi poletja 

2012 v opuščenih in obnovljenih prostorih Železarne Ravne odprli stalno 

razstavo z naslovom »Mati fabrika – Železarna Ravne« avtorice Karle Oder. 1 

                                                
1 O razstavi je izčrpno poročal etnolog in novinar Milan Vogel; v nadaljevanju je navedek 

dela njegovega prispevka: »Železarstvo ima na Ravnah, nekdanjem Guštanju, večstoletno 

tradicijo in prav z njim je v zadnjem poldrugem stoletju zraslo v moderno in vsestransko 

razvito mesto. Tudi to vpliva na zavedanje tako odločujočih kot 'vsakdanjih' ljudi o 
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V tem primeru vodilna naslovna beseda stalne razstave pooseblja 

najpomembnejše dejavnosti ravenske železarne, ki je bila od nekdaj gibalo 

gospodarskega, izobraževalnega, socialnega, kulturnega, športnega in 

drugega javnega življenja v vseh treh koroških dolinah. In prav na teh 

osnovah je mogoče videti nekatere miselne vezi med ravensko razstavo in 

trboveljskim likom Ane Dimnik, ki je delovala sicer kot oseba – »mati«, 

vendar s podobnimi značajskimi lastnostmi kakor ravenska železarna.2 

 

Seveda bi lahko še in še razmišljali tudi o drugih pomenskih zvezah 

dveh ali več besed, kot so npr. »bog oče«, »mati noč«,3 »mati poezije«, »mati 

proza« in sorodnih, npr. »kraljica športov«,4 »kraljuje na svojem delovnem 

področju«, »kraljuje med športno elito«, »kraljuje na igrišču«, »kralj na 

Betajnovi«, »ta je kralj – je blažen med ženami« (moški, ki uživa in je cenjen v 

ženski družbi), »zdaj si kralj« (za človeka, ki je dosegel imeniten delovni, 

poslovni uspeh), a bi se preveč oddaljili od osnovnega vsebine tega besedila – 

predstavitve lika Ane Dimnik kot »slovenske matere«.  

                                                                                                                                                 

pomenu varovanja in ohranjanja tehniške dediščine. … Pred dobrim mesecem dni se je del 

načrtov uresničil, ko so v štauhariji za javnost odprli stalno razstavo Mati fabrika – 

Železarna Ravne. Morda se bo komu zdelo vnašanje »matere« v naslov razstave o neki 

industrijski panogi preveč cankarjansko, a kdor vsaj nekoliko pozna pomen, ki ga je imela 

železarna ne le za razvoj Raven, temveč tudi za številne kraje Mežiške, Dravske in 

Mislinjske doline, bo čustveno obarvanost prav gotovo odobraval. Če je upravniku muzeja 

zmanjkalo papirja ali filmov (bil je odličen fotograf), je šel v železarno in se vrnil polnih rok, 

če so odbojkarji Fužinarja igrali že s preveč razbito žogo, so storili isto; likovniki so dobili 

svojo Formo vivo, plavalci med prvimi v državi zimski plavalni bazen, v katerem je med 

šolsko uro plavanja splaval marsikateri dijak; stanovanjskih problemov skorajda ni bilo, saj 

so zaposleni dobivali delavska stanovanja in ugodne kredite; tudi z dopusti je šlo, saj je 

železarna imela več počitniških domov v različnih krajih, regres pa so dobivali celo otroci. 

Da o tem, kaj je za Koroško pomenila ustanovitev gimnazije, ki brez železarne prav tako ne 

bi mogla delovati tako, kot je, ne govorimo. Leta 1986 je bilo zaposlenih skoraj sedem tisoč 

ljudi, izdelali so največ jekla v zgodovini železarne – 237.000 ton in bili vodilna jeklarna v 

Jugoslaviji. O vsem tem in še marsičem govori vsem generacijam obiskovalcev razstava 

Mati fabrika – Železarna Ravne avtorice Karle Oder (M.(ilan) Vo.(gel), Delo, 14. 8. 2012, str. 

19).  
2 V obeh primerih gre za določene skupne imenovalce, npr. odprtost do javnosti, pomoč 

pomoči potrebnim, varnost, zanesljivost in tudi središče vrste kulturnih prizadevanj. 

Ravenski primer je zanimiv in bi ga veljalo podrobneje raziskati in dopolniti še z drugimi 

sorodnimi poosebitvami materialnih pojavov, ki postanejo ob daljši poslovni uspešnosti in 

siceršnji naklonjenosti določenim socialnim in poklicnim skupinam trden most razmerij 

med skritim - poslovnim in javnim - množičnim.  
3 Glej tudi razmišljanja o knjigi ameriškega pisatelja Kurta Vonneguta Mother Night, 1961 

(Mati noč  (2012)), in komentarje o enodejanki Marshe Norman Night Mother (1983). Izraz 

»mati noč« ima ponekod tudi negativen pomen, povezan z nacizmom.  
4 Polet, magazin Dela in Slovenskih novic, 19. julija 2012, leto 11, št. 14, str. 14–15. 
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Življenjsko okolje Ane Dimnik 

 

Rudarstvo in z njim povezana industrija že več kot dve stoletji 

oblikujeta in spreminjata podobo Zasavja oziroma rudarskih, »rdečih 

revirjev, kot so to območje v času socialistične Jugoslavije poimenovali 

vodilni politiki. Po zelo grobi geografski oznaki zasavske revirje na levem 

bregu Save prostorsko določajo tri razmeroma ozke in razpotegnjene doline, 

ki so se v razmeroma kratkem času zaradi intenzivnega rudarjenja iz povsem 

kmečke spremenile v izrazito rudarsko in industrijsko pokrajino. Zaradi 

odkritja razsežnih nahajališč rjavega premoga so se množično priseljevali 

najprej posamezniki z zadostnim zagonskim kapitalom, nato pa številni 

posamezniki, željni dobrega in hitrega zaslužka. Sledili so jim državni 

uradniki, ki so zasedli vse potrebne službe javne uprave, učitelji, zdravniki, 

pravniki in drugi. Čeprav so bili Nemci v manjšini, so bili glavni akterji 

razvoja revirjev in so kot posamezniki ali kot člani delniških družb 

intenzivno vlagali denar v širitev rudnikov, zgraditev potrebnih rudniških 

delavnic, drugih industrijskih obratov, v javno infrastrukturo in seveda tudi 

v izobraževanje in kulturo. V tem pogledu so tamkajšnji Slovenci komaj kje 

lahko tekmovali z njimi.  

 

 

Razvoj poselitve 

 

Hiter razvoj rudarstva in z njim povezane industrije je v revirjih 

temeljil na nenehnem izrivanju kmetij in krčenju kmetijskih površin. V ta 

namen so na primer v ravnateljstvu Trboveljske premogokopne družbe že 

leta 1873 sestavili obširen seznam zemljišč, ki bi jih bilo treba odvzeti kmetom 

(Orožen 1958: 334). Odvzemi so potekali s kmeti dogovorno, s pritiski in 

pogosto tudi z razlastitvami, pri čemer je premogokopnim družbam 

pomagala oblast in so kmetje šele v občinski pisarni izvedeli, kdaj bo 

razlastitev in katere parcele jim bodo vzeli (Orožen 1958: 334). Najbolj so bili 

pod pritiskom kmetje zaselka Lakonca, severno pod Bukovo goro (552 m), ki 

so jim s posredovanjem pravnega zastopnika grozili celo z Dunaja. Med 

letoma 1873 in 1878 je rudniško ravnateljstvo dokončno rešilo problem 

Lakonce in vsem za zemljišča med 60 in 39 orali izplačali 22.000, 16.000 in 

12.000 goldinarjev. Z denarjem so si lakonški kmetje predvsem v dolinskem 

dnu Trboveljščice in pritoka Bevščice postavili nove hiše, jih podobno kot 

drugi kmetje praviloma razširili v gostilne in mesnice, nekateri pa so si 

postavili tudi mline (Orožen 1958: 335). 
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Slika 2: Trbovlje, južni del trboveljske pokrajin e preden jo je uničilo rudarstvo 

(Orožen 1958: 450). 

 

 

Po ocenah krajevnih kronistov so zaradi možnosti razmeroma ugodnih 

prodaj nepremičnin gostilne »rasle so kakor gobe po dežju« (Orožen 1958: 

640). Omogočale so dober zaslužek, zato so jih vsi mogoči vlagatelji odpirali 

v bližini rudnika in drugih delovišč ter zlasti na prometno najugodnejših 

krajih. Kmetom, ki jih je širitev rudnika povsem onemogočila, je bilo odprtje 

gostilne ali druge sorodne obrti edina možnost preživetja. Je pa 

gostilničarstvo mikalo tudi nekatere rudniške uslužbence, proti katerim je 

rudniško vodstvo ostro ukrepalo, saj so bili prevladujoči gostje tudi v teh 

gostilnah vendarle rudarji, ki so tam preživeli precej časa in zapravili veliko 

težko prigaranega denarja; posledice so se kazale tako v družinskem 

proračunu kakor pri storilnosti v rudniku. Zato so tudi krajevne oblasti 

skušale omejiti odpiranje novih gostiln. Nekajkrat so dosegle tudi omejitev 

odpiralnega časa med stavkami ali neposredno ob izplačilnih dnevih. Toda 

širjenje gostiln in z njimi povezanih obrti je vendarle imel tudi drugo stran – 

tudi občini so prinašale dohodek (Orožen 1958: 640).  
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Poleg dobrih možnosti za preživetje in polnjenje občinskih in državne 

blagajne so vsaj nekatere gostilne pridobivale še nove vsebine: postajale so 

pomembna središča družabnega in kulturnega življenja ter (nekatere) žarišča 

narodnoobrambnega značaja. Prav takšno vlogo je po letu 1876 imela 

Dimnikova gostilna v središču Trbovelj ob današnji Obrtniški ulici. 

  

 

Slika 3: Trbovlje, gostilna Ane Dimnik s kapelo, okrog 1915 (Gradivo iz spominske sobe 

Ane Dimnik v Trbovljah). 

 

 

Tudi zaradi številnih gostiln v preurejenih starih in novozgrajenih 

stavbah se je v nekaj letih povsem spremenila poselitvena, predvsem pa 

poklicna in socialna podoba Trbovelj. Trbovlje so se vse bolj širile in 

spodkopale območje nekdanjih vasi Vode in Loke. Obsežen del doline so 

zavzeli dnevni in podzemeljski rudniki, kamnolomi za izdelavo cementa, 

rudniške in industrijske naprave, upravne stavbe in številne delavske in 

rudarske kolonije, ki jih je v dobrih sto letih hitre prostorske rasti Trbovelj, do  
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Slika 4: Trbovlje, gostilna Ane Dimnik s kapelo, okrog 1935 (vir: Gradivo iz 

spominske sobe Ane Dimnik v Trbovljah). 

 

 

70. let 20. stoletja, nastalo čez 20. Najbolj poznane med njimi so Sušnikova 

(podrta) kolonija, kolonija Ob cesti, kolonija Njiva, kolonija Opekarna, 

kolonija Gvido, kolonija Neža, kolonija Terezija, Bauerjeva kolonija, Švabska 

kolonija, kolonija Kurja vas, Občinska kolonija, Hohkrautova kolonija in 

druge. Tam so lastniki rudnikov in tovarn naseljevali rudarske in delavske 

družine, v nekaj najelitnejših pa tudi svoje uslužbence. Razvila se je 

specifična podoba stavbarstva in bivalne kulture, precej sorodna tistima v 

sosednjima Hrastniku in Zagorju ob Savi.5 

 

                                                
5 Podobne kolonijske soseske so se razvile tudi v drugih slovenskih industrijskih in 

rudarskih mestih: Ljubljana (Vič, Bežigrad), Maribor (Železničarska kolonija, Hutterjeva 

kolonija), Jesenice, Celje, Štore, Velenje (Pesje), Ravne, Prevalje, Mežica.  
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Slika 5: Stare Trbovlje pred letom 1880. Od leve proti desni Divjakova, Kramerjeva, 

Šaverjeva in Lipovškova hiša (Orožen 1958: 547). 

 

 

Kljub pospešeni urbanizaciji Trbovelj, ki so se povsem podredile 

rudniškim oziroma rudarskim zakonitostim razvoja, se je na več mestih še v 

20. stoletje ohranil nekdanji prevladujoč kmečki značaj doline Trboveljščice in 

okoliškega hribovja. Slikovno gradivo iz okrog leta 1880 prikazuje del starih 

Trbovelj z Divjakovo, Kramerjevo, Šaverjevo in Lipovškovo hišo, ki so imele 

prva opečno, druga skodlasto, tretja in četrta pa slamnato streho (Orožen 

1958: 547). Ohranjena stavbna prežitka te raznovrstne stavbne in krovske 

podobe nekdanjih starih Trbovelj, Lok in Vod, sta danes le še t. i. lovski 

dvorec6 iz leta 1695 in Grahekova hiša7 na Savinjski cesti 8.  

 

                                                
6 To je nekdanja Peklarjeva, pozneje Arzenškova hiša, med ljudmi imenovana tudi 

grofovska hiša, gradič ali lovski dvorec (spletna vira: Zgodovina občine Trbovlje 2012; 

ZRD: OT Lov. dv. 2012), 
7 Tudi o tej stavbi najdemo osnovne podatke na spletnih straneh Ministrstva za kulturo v 

Zbirnem registru dediščine (ZRD: OT Sav. c. 8 2012).  
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Slika 6: Trbovlje, nekdanja Peklarjeva hiša, imenovana tudi grofovska hiša, lovski dvorec 

(Orožen 1958: 553).  

 

 

 

Slovenski staroselci, slovenski in nemški priseljenci 

 

Na začetku 19. stoletja je pred množičnim izkopavanjem rjavega 

premoga v dolini Trboveljščice živelo pretežno slovensko kmečko 

prebivalstvo. Odkritje kakovostnih plasti premoga je v dolino hitro privabilo 

množice priseljencev različnih narodnosti. Med fizičnimi delavci v rudnikih 

in drugi industriji so prevladovali Slovenci, medtem ko so manjšinski nemški 

priseljenci zasedali vodilna delovna mesta v rudniških upravah, jamskih 

izmerah, v zdravstvu in deloma tudi v šolstvu.  

 

Z oblikovanjem stalne poselitvene strukture v 2. polovici 19. stoletja se 

je tudi v Trbovljah, podobno kakor v številnih drugih večjih središčnih krajih 

dualistične monarhije (1869–1918), odprlo vprašanje enakopravnosti med 

gospodarsko vodilnimi Nemci in številčno prevladujočim slovenskim 

prebivalstvom, zaposlenim večinoma v neposredni rudniški in industrijski 

dejavnosti. S krepitvijo slovenske narodne zavesti je prišlo do ostrih 

nasprotovanj glede rabe obeh jezikov v javnem življenju in s tem povezanega 

kulturnega in izobraževalnega življenja. Od konca 60. let 19. stoletja je bila 
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normativno enakopravnost sicer dosežena (npr. dvojezični deželni zakoni) 

načeloma v uradih, na sodiščih in v šolah, vendar v praksi ni nikdar zaživela 

(ZS 1979: 548).  

  

 
 
Slika 7: Trbovlje, šola na Vodah, o. 1890 (Orožen 1958: 689).  
 

 

Uradni jezik v rudniku in podjetjih ter štajerskih državnih uradih in 

sodiščih, ki so imeli pristojnost nad Trbovljami, je bila vseskozi nemščina. 

Zunanji jezik uradnikov in delodajalcev pa se je načeloma sicer ravnal po 

strankah (prav tam), vendar so znali družbeni privilegiranci uspešno 

manipulirati z vsiljevanjem nemščine in dosledno izražali skrajni odpor do 

slovenščine. Razmere v vsakdanjem poslovnem in uradniškem življenju na 

Štajerskem je leta 1914 nazorno opisal zdravnik in pisatelj Alojz Kraigher 

(1877–1959) v romanu Kontrolor Škrobar (prav tam).8  

 

Podobno je oblast nemščino vsiljevala tudi v osnovnih šolah. Na 

območju današnjih Trbovelj sta delovali dve šoli, trboveljska in vodenska, ki 

                                                
8 Nekateri pisci menijo, da je Kraigher motiviko za ta roman iskal tudi v bivalnem okolju 

malomeščanskih Trbovelj in družine Ane Dimnik (Mlakar Adamič 2012: 2). 
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sta po dveh šolskih zakonih (1869 in 1883) obe prešli pod pristojnosti 

deželnih šolskih oblasti in se je s tem občutno utrdil položaj nemščine 

nasproti slovenščini. Ta je bila v zadnjih razredih le še eden izmed učnih 

predmetov (Orožen 1958: 681). 

 

Vendar pa močnemu nemškemu kapitalu v revirjih in na Štajerskem to 

ni bilo dovolj. Podobno kakor v Hrastniku leta 1907, kjer so najprej pod 

vplivom vodstva steklarne in kemične tovarne ustanovili Schulverein, nato 

pa še nemško šolo, je tudi v Trbovljah nemško vodstvo rudnika in drugih 

podjetij ustanovilo Krajevno skupino Schulverein, a je poskus uvedbe 

nemškega vrtca in šole preprečila prva svetovna vojna (Orožen 1958: 681, 

682). Rudniško ravnateljstvo je že prej ubiralo še druge načine, da bi vplivalo 

na šole in predvsem na učitelje. V šolskem letu 1883–1884 jih je na svojo 

(nemško) stran pridobivalo z različnimi denarnimi nagradami, s t. i. 

remuneracijami (Orožen 1958: 682),9 otroke pa z obdarovanjem s čevlji in 

oblačili (prav tam). Za nadaljnje uveljavljanje nemškega jezika je rudniško 

ravnateljstvo leta 1883 ustanovilo še »damski komite«, ki je zbiral denarna 

sredstva in priredil »kak plesni venček ali tombolo« (prav tam) za pomoč 

socialno ogroženim otrokom.  

 

Vpliv nemščine so utrjevale tudi deželne in predvsem okrajne šolske 

oblasti, ki so leta 1883 z odredbo za vse šole določile, »da morajo iz 

mladinskih knjižnic izločiti vse knjige, ki škodujejo patriotizmu, nravnosti in 

veri.« To odredbo so večkrat ponovili. Leta 1890 so izrecno prepovedali 

knjigi: Tisočletnica Metodova in Valentin Vodnik, prvi slovenski pesnik«10 (Orožen 

1958: 681).  

 

 

 

 

 

                                                
9 Po Orožnovih podatkih (1958: 681) so štiri vodenske učne moči (učitelji iz šole v Vodah, 

nekdanje vasi v dolini reke Trboveljščice, ki je danes le še ledinsko ime urbaniziranih 

Trbovelj) dobile po 150, 100, 60 in 60 goldinarjev, kar takrat nikakor ni bila nizka 

remuneracija. Za primerjavo: leta 1894 je ključavničar in kovač Leopold Kersnič iz Hrovače 

pri Ribnici »nov šparherd naredil« (»vse skup vaga« 47 kg) in je zanj nekemu naročniku 

skupaj za delo in kovino računal 25 goldinarjev in 35 krajcarjev (Prepis delovodnika 

Leopolda Kersniča). Čeprav se podatek nanaša na desetletje mlajšo obrtniško storitev za 

kovinske dele vzidanega štedilnika in se dopušča tudi nekaj odstotkov inflacije in cenovnih 

sprememb, zanimivo osvetljuje višino denarne nagrade učiteljem na vodenski šoli.  

10 O prvi knjigi glej Vrhovnik 1885, o drugi Bohinjec 1889. 
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Slika 8: Trbovlje, nova šola v Starih Trbovljah iz leta 1901 (Orožen 1958: 683).  

 

 

Enakopraven položaj slovenščine v šolah in predvsem na njenih javnih 

prireditvah se je v Trbovljah večkrat omejeval; razmere so se zelo zaostrile 

leta 1901 na veliki svečanosti ob odprtju nove šole v (starih) Trbovljah, ki so 

se je udeležili zastopniki deželnega, okrajnega in krajevnega šolskega odbora, 

predstavniki politične oblasti in občine ter drugi predstavniki javnega 

življenja. Ker je imela svečanost izrazit nemški značaj, je domača duhovščina 

zapustila prireditveni prostor takoj po blagoslovu poslopja (Orožen 1958: 

685). 

 

Vpliv ekonomsko prevladujoče nemščine v javnih šolah in 

pomanjkanje slovenskih javnih šol so si prizadevale odpraviti zasebne šole, ki 

jih je v jezikovno najbolj ogroženih krajih ustanavljala predvsem Družba 

svetega Cirila in Metoda (ZS 1979: 552). Družba je bila ustanovljena leta 1885 

v Ljubljani kot zasebna, narodnoobrambna, šolska organizacija, ki je odpirala 

vrtce in osnovne šole na območju avstrijskih dežel s slovenskim 

prebivalstvom (spletni vir: Družba svetega Cirila in Metoda 2012). 

Najuspešnejša je bila v tej smeri na Primorskem in Kranjskem, nekaj manj na 

Štajerskem in Koroškem  
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Slika 9: Vabilo k letnemu zborovanju 

Družbe Cirila in Metoda v Trbovljah 

(Gradivo iz spominske sobe Ane Dimnik 

v Trbovljah). 

 

 

(ZS 1979: 552). Družba je bila sprva organizirana slogaško11 za vse politične 

smeri, vendar je bil močno poudarjen verski vidik, zato so pomembno vlogo 

povsod imeli duhovniki. Slogaštvo se je ohranilo do leta 1907, ko je z 

umikom Zupana prišlo do razcepa, prevlade liberalcev in izstopa klerikalcev 

iz družbe (spletni vir: Družba svetega Cirila in Metoda 2012). Družba je 

temeljila na mreži podružnic, ki so bile največkrat mešane – za moške in 

ženske. Sčasoma so ustanovili povsem ženske podružnice (Štebl 1926:  164–

165), kar je spodbudilo uveljavljanje žensk v javnem življenju in njihovo 

enakopravno delovanje z moškim (spletni vir: Družba svetega Cirila in 

Metoda 2012).  

                                                
11 Slogaštvo je pomemben člen v razvoju slovenske narodne zavesti in državnosti.  

Njegov nastanek zgodovinarji postavljajo med leti 1872 in 1876, torej v čas prvega razcepa 

slovenske politike, ko so sta obe usmeritvi, staroslovenska in mladoslovenska, poslej vodili 

slovensko politiko v državnem in deželnih zborih ter za volitve postavljali skupne 

kandidate (spletni vir: Slogaštvo 2012).  
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Tudi v Revirjih in Trbovljah je imela podružnica Ciril-Metodove 

družbe narodnoobrambni značaj. Najprej je bila leta 1886 ustanovljena v 

Zidanem mostu, nato so njen sedež 25. oktobra 1891 prenesli v Trbovlje 

(Orožen 1958: 713). Desetletje pozneje, 13. februarja 1901, so ustanovili še 

žensko podružnico družbe, katere predsednica je bila »vso dobo 'slovenska 

mati' Ana Dimnikova, roj. Pintarjeva iz Hrastnika« (Orožen 1958: 713).  

 

Poleg obeh podružnic Ciril-Metodove družbe so imela izrazit 

narodnoobrambni značaj tudi druga trboveljska društva in združenja. Leta 

1893 je nastalo izrazito slovensko usmerjeno Pevsko društvo Zvon, leta 1909 

so ustanovili Sokolsko društvo, že prej pa tudi druga, med katerimi velja 

omeniti narodno mešano gasilsko iz leta 1887 (spletni vir: Zg. PGD Tr.).  

 

Trboveljčani so že leta 1887 spoznali pomen zaščite pred požari. 

Ustanovitveni člani so bili ljudje, ki so na splošno sooblikovali gospodarsko 

in politično življenje Trbovelj in revirjev. To so bili Janez Logar, župan 

Trbovelj, direktor rudnika Martin Terpotitz in Ferdinand Roš, veleposestnik 

iz Hrastnika, ki je bil izjemno zaveden Slovenec in pomemben pobudnik 

številnih prireditev in dejavnosti v šolstvu in uvajanju novosti v kmetijstvu. 

Prvi poveljnik Gasilskega društva Trbovlje-trg je postal Ivan Kramar in ena 

prvih nalog društva je bilo varovanje odmevne razstave podružnice Štajerske 

kmetijske družbe leta 1887 (Gossleth vitez Werkstätten 1887: 546–547; spletni 

vir: Zg. PGD Tr.), ki so jo v kraju organizirali skoraj isti posamezniki, ki so 

sodelovali pri ustanovitvi gasilskega društva.  

 

Med 24. in 28. septembrom v namreč Trbovljah pripravili zanimivo 

regionalno razstavo o kmetijstvu, obrti, rokodelstvu, industriji (Orožen 1958: 

710) in šolskih dejavnostih (SN 1887, let. 21, št. 218: 4–5), ki je odmevala v 

južnih deželah avstro-ogrske monarhije. O razstavi so pisali skoraj vsi 

takratni slovenski in nemški časopisi in časniki, npr. Slovenski narod, Slovenski 

gospodar, 
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Slika 10: Trbovlje, Razstava podružnice Štajerske kmetijske družbe od 24. do 29 septembra 

1887 (Orožen 1958: 710).  

 

 

Slovenec, Laibacher Zeitung12 in drugi. V Slovenskem gospodarju (SG 1887, let. 21, 

št. 26: 546–547) so glavni organizatorji, predsednik organizacijskega odbora 

Jurij Gossleth vitez Werkstätten, Ferdinand Roš iz Hrastnika in rudniški 

direktor Martin Terpotitz že tri mesece prej predstavili načrt te »kmetijske 

krajinske razstave«, ki je bila zelo dobro obiskana in tako pomembna, da je 

Slovenski narod dogodek predstavil kar v šestih nadaljevanjih (SN 1887, let. 20, 

št. 218–225).13 Poleg predsednika Štajerske kmetijske družbe, barona 

                                                
12 Laibacher Zeitung je v razmeroma kratki novici sporočil, da so v Trbovljah (Trifail) 

predvčerajšnjim (24. 9. – op. V. H.) odprli regionalno razstavo, ki so se je udeležili 

pomembni zastopniki dežele in množica obiskovalcev. Poročevalec je bil navdušen nad 

sijajno uspelo razstavo in briljantnim govorom barona Washingtona (Laibacher Zeitung, 26. 

9. 1887).  
13 Razmere v Trbovljah in na razstavi sami nazorno predstavlja članek iz Slovenskega naroda: 

»Razstava v Trbovljah otvorila se je oficijalno preteklo soboto popoludne z nagovori g. 

Gosletha, predsednika krajnega odbora, in barona Washingtona, predsednika c. kr. 
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Washingtona, so se razstave udeležili mnogi odličniki, domnevno tudi dr. 

Ivan Tavčar in drugi. Najboljši razstavljavci so dobili nagrade. Med njimi je 

bilo več domačinov (Ferdinand Roš iz Hrastnika), ki so nato leta 1890 

sodelovali še na deželni razstavi v Gradcu, kjer so za lan in gomoljaste 

sadove dobili razstavno kolajno (Orožen 1958: 710).  

 

Čeprav naj bi razstava imela v Trbovljah izrazito gospodarski, krajevni 

in regijski pomen, kjer bi se naj izognili narodnim napetostim, pa brez njih 

vendarle ni šlo. Po vsej poti od železniške postaje do trga Trbovlje so visele 

predvsem deželne »belo-zelene zastave«, ki so opominjale »obiskovalca, da je 

prestopil kranjsko mejo in da je na ozemlji 'zelene Štajerske'« (SN 1887, let. 21, 

št. 218: 4). Pronemška zastava, t. i. frankfurterica14 je plapolala samo na 

kolodvoru, medtem je edino »slovensko trobojnico … nad lipo pred hišo v 

Loki razobesila vrla Dimnikova gospodinja, kakor je sama s ponosom rekla: 

jedina odločna Slovenka v Trbovljah« (SN 1887, let. 21, št. 218: 4).  

 

Namen osnovnega pregleda poselitvenih, gospodarskih, 

narodnopolitičnih in kulturnih razmer je predstavitev okolja in okoliščin, v 

katerih je od svojega 23. leta živela »slovenska mati« Ana Dimnik. O njenem 

življenju je bilo napisanih več krajših člankov, časopisnih poročil in predvsem 

                                                                                                                                                 

kmetijske družbe štajerske, zaključila pa se bode v sredo zvečer, ako se morebiti še ne 

podaljša za jeden dan. V soboto zvečer bila je 'Liedertafel', pri kateri so peli pevci iz 

Trbovelj in Laškega trga. Pevcev iz Laškega trga bilo je več, a Trboveljski pevci so jih v petji 

prekosili, seveda tudi slednji neso peli nobene slovenske pesni in taku je Bosna mirna 

ostala. Kar se razstave same tiče, radi priznavamo, da je dotični odbor svojo nalogo izvrstno 

rešil. Zgradil je velikansko leseno, jako dobro razvetljeno poslopje, razvrstil vse razstavljene 

predmete prav pregledno in okusno ter skrbeč tudi za 'notranjega človeka' priredil pred 

razstavnim poslopjem dve restavraciji, kjer so se poleg Graškega piva točila razna štajerska 

vina, šampanjec itd. ter dobivale razne mrzle jedi. Velik del razstave zavzemajo šolska dela 

iz raznih ljudskih šol. Razstavljene so nogavice, srajce in mnogovrstni drugi deli človeške 

obleke, tudi obnošena obleka, na katerej se vidi, kako se mladina uči krpati in ustavljati 

zaplate. Zastopane so: Ljudska šola v Trbovljah, šola pri sv. Katarini, dvorazrednica pri sv. 

Jedrti (razstavila Marija Šeligo), trorazrednice na Zidanem mostu, na Vranskem, v 

Hrastniku in na Ponikvi (nadučitelj Oberski). V razstavljenih šolskih izdelkih kaže se 

precejšnja ročna spretnost in lep uspeh pouka. Imena dotičnih šolaric in šolarjev so sicer 

nemški pisana, napisi pa izklučno nemški, le šola v Hrastniku dela hvalevredno izjemo.« 

(SN 1887, let. 21, št. 218: 4–5)  
14 Nemška zastava (črno-rdeče-rumena) ali frankfurterica, ki je dobila ime po zasedanju 

vsenemškega parlamenta v Frankfurtu med letoma 1848 in 1849 in bi se naj takrat 

dokončno uveljavila kot nacionalna zastava (o izvoru barv nemških in slovenskih zastav 

glej Apih 1888: 111–118). Opomba: fankfurterica (Frankurter) je tudi nekoliko prekajena 

klobasa, ki so jih med osmimi vrstami klobas na Dunaju prodajali v 20. in 30. letih 19. 

stoletja, velike za 7 in male za 5 krajcarjev (Bogataj 2011: 14).  
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obsežen esejističen nekrolog spod peresa Vladimirja Levstika (1922). Ta velja 

za primarni pregledni vir o Aninem življenju in delovanju, vendar je na več 

mestih literariziran in morda celo pristranski. Zato smo ta in predvsem druge 

vire, kjer se (zlasti pri spletnih virih) večkrat pojavljajo napake, preverili z 

arhivskim gradivom Muzejske zbirke Dimnik v Trbovljah15  in s članki v 

časnikih in časopisih. Dragocen in zelo zanesljiv vir je članek Jane Mlakar 

Adamič (2006).16  

  

 

 

Anina mladost v Hrastniku 
 

Ana se je rodila v zaselku Boben, delu današnjega Hrastnika, v okolju 

gospodarsko trdne Peklarjeve kmetije, ki jo zgodovinski viri navajajo že v 13. 

stoletju (Mlakar Adamič 2012: 1). Tudi njen oče, Anton Pintar, je bil iz stare 

hrastniške kmečke rodbine in se je po poroki z Ano Peklar priženil na 

Peklarjevo kmetijo. Tam je Ana preživela mladostna leta in že kot šolarka 

kazala zanimanje za soljudi, slovenski jezik in kulturo. K temu sta jo 

usmerjala narodnostno zavedna rodoljuba Franc Roš, gostilničar iz 

Hrastnika, in župnik Jožef Hašnik17 iz Trbovelj, kamor je Ana hodila v 

osnovno šolo. Oba sta pri Ani Pintarjevi in njenemu bratu Alojzu spodbujala 

narodno zavest, tako da sta Pintarjeva že v mladosti redno obiskovala 

slovenske tabore po Štajerskem in Kranjskem in se leta 1872 skupaj udeležila 

odmevne svečanosti v Vrbi v Prešernovi rojstni hiši (Levstik 1922: 42). V 

Roševi gostilni sta si v branje sposojala Kmetijske in rokodelske novice in 

slovenske knjige.  

 

 

 

                                                
15 V sestavku je v rabi tudi izraz »spominska soba Ane Dimnik v Trbovljah«, najpogosteje 

pri podpisih k slikovnemu gradivu.. 
16 Objavljen je bil v glasilu Razvoj (Mlakar Adamič 2006: 31–33); za tukajšnjo rabo pa je bil 

uporabljen izvirnik, ki ga je avtorica ljubeznivo posredovala v elektronski obliki. 
17 Jožef Hašnik (16. 3. 1881, Trbonje nad Vuzenico, 6. 3. 1883, Šentjur), slovenski katoliški 

duhovnik in pesnik Bogoslovje je študiral v Celovcu in bil tam posvečen leta 1835 za 

duhovnika. Služboval v več krajih, od leta 1849 je bil župnik v Trbovljah, nato od je bil od 

leta 1868 do smrti župnik v Šentjurju pri Celju. Za pisanje v slovenščini ga je spodbudil A. 

M. Slomšek. S pesmijo in agitacijo je močno pripomogel k razširjanju slovenske misli v 

celjskem okrožju in zlasti v krajih svojega službovanja že pred letom 1848. Bil je dober 

poznavalec literarnih razmer na Štajerskem, pisal je pesmi in slovel kot dober pevec. Leta 

1854 so njegove pesmi izšle v zbirki Dobrevoljke (spletni vir: Jožef Hašnik).  
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Slika 11: Rojstna hiša Ane Dimnik v Hrastniku (Gradivo iz spominske 

sobe Ane Dimnik v Trbovljah). 

 

 
 

Slika 12: Pintarjeva, hišno Peklarjeva, družina v zaselku Boben v 

Hrastniku (Gradivo iz spominske sobe Ane Dimnik v Trbovljah). 
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Slika 13: Pintarjeva, hišno Peklarjeva, družina v Hrastniku. Ana, pozneje poročena 

Dimnik, stoji skrajno desno (Gradivo iz spominske sobe Ane Dimnik v Trbovljah). 

 

 
Slika 14: Časopisna osmrtnica ob smrti Amine mame, Ane Pintar (1822–1910), rojene 

Peklar (Gradivo iz spominske sobe Ane Dimnik v Trbovljah).  
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Ana v zasebnem in javnem življenju 
 

Leta 1875 se je Ana poročila s Francem Dimnikom,18 nekdanjim 

rudniškim strojevodjem. Leto pozneje sta v Trbovljah kupila hišo na današnji 

Obrtniški cesti 1 in tam odprla gostilno. Istega leta se jima je rodil sin Janez, 

kmalu pa še hči Paula, ki pa je po treh mesecih umrla (ZK OŠ Trbovlje 1995) 

za neznano boleznijo. Zato je Ana vso materinsko skrb usmerila v sina 

Janeza, ki se je kot otrok ponesrečil s karbidom in izgubil eno oko, drugo pa 

si je poškodoval. Ana ga je vzgajala kot edinca in mu omogočila šolanje v 

Trbovljah, Gorici, Trstu in na Dunaju, kjer je na univerzi uspešno končal 

študij prava (prav tam).  

 

 
 

                                                
18 Franc Dimnik (10. 10. 1850, Trbovlje, 12. 3. 1901, Trbovlje). 
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Slika 15: Trbovlje, Ana Dimnik s sinom 

Ivanom okrog leta 1885 (Gradivo iz 

spominske sobe Ane Dimnik v Trbovljah). 

 

Ana se je od prvih dni življenja v Trbovljah vključila v javno življenje. 

To ji je v veliki meri omogočila gostilna, kjer sta si z možem z delavnostjo in 

varčnostjo ustvarila ekonomsko trden dom, ki je postal tudi domovanje 

prvega zavednega slovenstva v Trbovljah (Levstik 1922: 42). Trbovlje so bile 

takrat povsem v nemških rokah, Dimnikova pa sta spodbujala pogovore v 

slovenskem jeziku in ponujala v branje slovenske časopise (spletni vir: Ana 

Dimnik – wikipedia (2012)),  med katerimi je bilo moč najti Slovenski narod, 

Slovenski prapor, Domovino, Zarjo, Ljubljanski zvon, Popotnik in tudi prvo 

žensko revijo Slovenka (Leskošek 2007: 62). Ana je kupovala slovenske knjige 

in v hiši je imela urejeno knjižnico. Bila je tudi članica (družnik) Družbe sv. 

Mohorja iz Celovca in sčasoma se ji je nabralo toliko knjig, da jih je del 

podarila trboveljski knjižnici (ZK OŠ Trbovlje 1995).  

 

 
 

Slika 16: Trbovlje, družba pred Dimnikovo gostilno leta 1910. Ana Dimnik stoji tretja z 

leve (Gradivo iz spominske sobe Ane Dimnik v Trbovljah). 

 

  

V vsakdanjem domačem življenju je Ana vse sile namenila urejanju 

doma in gostilne. Imela je imenitno urejen vrt, kjer je negovala zelenjavo in 
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cvetje, vzgajala semena in sadike. Viri omenjajo, da so bila okna njene hiše v 

poletnih mesecih polna rož, ki so tako kot ona postala značilnost gostilne in 

Trbovelj. Bila je iskrena dobrotnica vsem dobro mislečim ljudem in je s 

cvetjem, sadikami in semeni obdarjala gospodinje in jim kot razgledana 

ženska svetovala pri gospodinjskih in hišnih opravilih ter pri delu na vrtu. 

Ljudem v stiski je pomagala s hrano, stanovanjem in denarjem in pogosto je v 

svoji hiši gostila osirotele družine. Tudi potujočim dijakom je pomagala kot 

»prava mati; imeli so pri njej svoj dom« (Levstik 1922: 43). Med prvo 

svetovno vojno so se k njej zatekali tudi goriški in poljski begunci ter ruski 

ujetniki. Nobenega reveža ni odslovila praznih rok. Kdor koli je bil brez 

doma in kruha, je pri njej našel zavetje. Toda odločno je že spred hiše 

odganjala »berače iz poklica« in lenuhe, ki bi se lahko po njenem prepričanju 

preživeli z lastnim delom (prav tam).  

 

V času delovno aktivnih let Ane Dimnik so bile Trbovlje že razvit 

rudarski in industrijski kraj, vendar povsem v rokah nemške ekonomsko 

močne manjšine. Takratne razmere je dokaj realistično ocenil Vladimir 

Levstik, ko je zapisal, da so bili »ljudstvo, kmetje in delavci … narodno še 

povsem nezavedna masa, ki jo je gnetla rudniška gospoda po svoji volji. 

Uradniki, gospoda v dolini, trgovci in obrtniki so bili brez izjeme Nemci ali 

nemškutarji. 'Boljši' človek ni izpregovoril slovenske besede; zaničeval je našo 

govorico, kakor je preziral našega človeka, ki mu ni bil človek« (Levstik 1922: 

42).  

 

Takšne razmere v kraju so še dodatno okrepile narodno zavedno delo 

Ane Dimnik. V gostilni je odločno branila slovensko govorico in nemške ni 

dopuščala. Nemce in nemškutarje, ki niso upoštevali teh »hišnih pravil«, je z 

metlo ali še kakšnim močnejšim orodjem podila iz hiše (prav tam). Kljub 

temu so jo spoštovali gostje in krajani. Goste je znala pridobiti tudi z iskrivim 

in izvirnim pogovorom, humorjem in splošno razgledanostjo v politiki in 

gospodarstvu. Telesno in osebnostno krepka Ana je slovela po provokativnih 

domislicah in vročekrvnosti. Jana Mlakar Adamič je o tej njeni značajski 

lastnosti zapisala: »V zvezi z njeno vročekrvnostjo kroži še zgodba o tem, kaj 

se je zgodilo nemški zastavi, ki so jo obesili na lipo blizu njene hiše. Vsekakor 

je bila mokra...« (Mlakar Adamič 2012: 1).19  

 

Kljub takšnim in podobnim norčevanjem iz vladajočega nemštva so jo 

spoštovali »stari in mladi, Slovenci in tudi Nemci in nemškutarji, ki so sicer 

                                                
19 Po trboveljskem ustnem izročilu, ki pa je v virih le redko zapisano, se je dama na nemško 

frankurterico brez zadrege polulala.  
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zaničevali vse, kar je bilo slovenskega. Bila je polna izvirnosti in v dobri volji 

je najlepše izreke in domislice kar tresla iz rokava« (Levstik 1922: 43). Po 

moževi smrti leta 1901 je zagospodarila sama in gostilna je še bolj krepila kot 

narodno zavedno središče (ZK OŠ Trbovlje 1995). 

 

 

 

Slika 17: Prednja stran dopisnice »Slovenska mati - Ana Dimnikova«, izdane ob odprtju 

spominske plošče na Dimnikovi hiši v Trbovljah leta 1923 (Gradivo iz spominske sobe Ane 

Dimnik v Trbovljah). 

 

 

Anin sloves se je v bistvu širil že v njenih dekliških letih, še bolj pa po 

poroki in delu v gostilni in javnem življenju. Prelomna je bila že omenjena 

regionalna razstava podružnice Štajerske kmetijske družbe med 24. in 28. 

septembrom 1887, o kateri so poročali skoraj vsi takratni časopisi in časniki. 

Takrat je bila Ana Dimnik edina, ki si je upala na svojo lipo pred gostilno 

izobesiti slovensko trobojnico, torej belo-modro-rdeča zastavo. Razen 

frankurterice na železniškem kolodvoru so drugod po kraju plapolale le belo-

zelene štajerske zastave. Anino dejanje je zbudilo tolikšno pozornost, da sta 

se v njeni gostilni ustavila podjetnik, odvetnik, politik in pisatelj dr. Ivan 
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Tavčar20 in njegov politični sopotnik, bančnik, diplomat in publicist Ivan 

Hribar21 (Mlakar Adamič 2012: 1), ki sta bila med pomembnejšimi gosti 

odmevne razstave.  

 

 

Slika 18: Trbovlje, družba pred Dimnikovo gostilno okrog leta 1910. Lastnica Ana stoji 

druga z leve (vir: Gradivo iz spominske sobe Ane Dimnik v Trbovljah). 

 

 

Nekateri navajajo (Mlakar Adamič 2012: 1), da je takrat 35-letna Ana že 

prijateljevala s Franjo Košenini,22 od leta 1887 soprogo Ivana Tavčarja. Ano 

Dimnik so prav zaradi dogodkov v zvezi s trboveljsko razstavo, njene 

                                                
20 Med letoma 1911 in 1921 je na županskem sedežu nasledil Ivana Hribarja.  
21 Med letoma 1896 in 1910 je bil zelo uspešen ljubljanski župan, ki se mu je po potresu leta 

1995 posrečilo Ljubljano obnoviti v slikovito zgodovinsko mesto, kakršno v takratnem 

obsegu bolj ali manj poznamo še danes.  
22 Franja Tavčar (8. 2. 1868, Ljubljana, 8. 4. 1938, Ljubljana, pokopana na Visokem) je 

»postala ena najbolj vplivnih žensk najprej v liberalni stranki z imenom Narodno napredna 

stranka (NNS), nato pa v slovenski politiki nasploh, in sicer konec 19. in v začetku 20. 

stoletja. Bila je predsednica prve mestne ženske podružnice Družbe Sv. Cirila in Metoda, 

leta 1901 je bila soustanoviteljica Splošnega slovenskega ženskega društva, katerega 

predsednica je bila dolga leta. V deklaracijskem gibanju 1917/18 je s Cilko Krek prevzela 

vodilno vlogo v množičnem aktiviranju žensk v političnem življenju« (spletni vir: Franja 

Tavčar).  



 30 

dobrosrčnosti, rodoljubja in odkritega boja za uveljavljanje Slovencev in 

slovenske besede od takrat častno imenovali »slovenska mati«. Pod tem 

nazivom so jo poznali vsi politični in kulturni veljaki slovenskih dežel (prav 

tam). O njenem delovanju so ob različnih priložnostih pisali najuglednejši 

slovenski častniki in časopisi (Slovenski narod, Jutro, ljubljanska Domovina in 

drugi), med pisci člankov o njej pa sta ji posebno pozornost namenjala 

Vatroslav Holz in Fran Podkrajšek - Harambaša.23  

 

Kot goreča privrženka panslovanskega gibanja se je Ana Dimnik leta 

1891 udeležila izleta v starodavno moravsko mesto Velehrad (tam sta od leta 

863 versko in kulturno delovala sveta Ciril in Metod) in spotoma obiskala še 

Jubilejno deželno razstavo v Pragi, namenjeno brtem, umetnosti, stavbarstvu, 

ribištvu, turizmu, šolstvu, ženskim ročnim delom itn. O razstavi so poročali 

slovenski časniki in časopisi, najizčrpneje sta se razpisala Dom in svet (Gostl 

1891: 332–334)24 in Učiteljski tovariš (A. S. 1891: 193–195). 25  

 

Tudi pozneje je Ana še obiskovala podobne prireditve in srečanja. Zelo 

odmeven je bil izlet h kralju Petru I. Osvoboditelju v Beograd leta 1910, ki ga 

je organiziralo uredništvo časnika Ljubljanski zvon. Kralj je domnevno eno 

minuto svojega govora namenil Ani, kar ji je po zapisih pisatelja in prevajalca 

Vladimirja Levstika, sicer prijatelja Aninega sina Ivana, ostalo v trajnem 

spominu za vse življenje (Levstik 1922: 44–45).26  

 

                                                
23 Fran Podkrajšek - Harambaša (1851–1918), znani slovenski pisatelj, objavljal je v 

Domovini. Ime Harambaša pa si je pridobil s pisanjem o »južnih«, balkanskih narodih. V 

letu 2012 deluje v Ljubljani okrepčevalnica Harambaša (spletni vir: Okrepčevalnica 

Harambaša  (2012)), ki ima v gostinskem prostoru obešeno pisateljevo sliko.   
24 O nekaterih zanimivostih z razstave, o katerih je Gostl zapisal: »Nedaleč od glavnega 

vhoda je postavljena 'češka halupa', kmetska hiša, ki vzbuja občno pozornost. Podobna je 

slovenski kmetski hiši. Pred njo je mali vrtec, ograjen s plotom; v hiši soba, izba, čumnata in 

kuhinja v pritličju in razne shrambe v podstrešju. Oprava je povsem posneta po pravi 

kmetski opravi; vse pohištvo, orodje in perilo je zanimivo tudi zaradi pravih in pristnih 

slovanskih okraskov (ornamentov). Nad »češko halupo« je postavljen cvetličnjak in v njem 

obilica lepih cvetic (Gostl 1891: 333). 
25 Za psevdonimoma »A. C.« in »A. S. Slavin« se skriva Aleš Ušeničnik (3. 7. 1868, Poljane 

nad Škofjo Loko, 30. 3. 1952, Ljubljana), slovenski katoliški duhovnik, filozof, teolog, 

akademik. Mdr. je objavljal različne članke in pesmi v Učiteljskem tovarišu, Domu in svetu 

idr. (spletni vir: Aleš Ušeničnik 2012).  
26 Dogodek iz leta 1910 je v članku 'Slovenska mati' (1922) omenil Vladimir Levstik. Vendar 

ga v drugih virih (časniki in časopis) zaenkrat ni bilo mogoče preveriti. Levstikove navedbe 

so pozneje povzeli drugi pisci in se redno ponavljajo tudi na spletnih straneh (npr.: Ana 

Dimnik – Wikipedia (2012); Ana Dimnik – hrastnik.moj.forum (2012)).  
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Ana kot politična agitatorka, sodelavka Družbe sv Cirila in 

Metoda in soustanoviteljica pevskega društva Zvon 

 
Ana Dimnik je bila pomembna oseba tako v kulturnem kot političnem 

življenju Trbovelj. Viri omenjajo njen prispevek k zmagi Slovencev na 

občinskih volitvah leta 1894, ko je bilo prvič, da je občina delovala pod 

slovenskim vodstvom (Levstik 1922: 44) naslednjih 19 let. Leta 1913 je spet 

prešla v nemške roke, menda »po krivdi nekaterih sedanjih vnetih 

Jugoslovenov« (nav. delo: 45). Zato se je Ana Dimnik še zavzeteje pridružila 

pobudi za slovensko izločitev iz vse bolj nepriljubljene avstro-ogrske 

monarhije in za združitvi Slovencev v skupnost jugoslovanskih narodov. To 

prepričanje je najdoločneje »pokazala l. 1910. s svojim romanjem v Beograd« 

(prav tam).  

 

Nadvse pogumno je branila tudi sina Ivana, ki se je kot politično 

aktiven liberalec že leta 1898 v ljubljanskem Narodnem domu zavzemal za 

slovensko univerzo.27 Proti koncu prve svetovne vojne so ga oblasti poklicale 

pred sodišče v Novem mestu in ga obsodile veleizdaje domovine. Med vojno 

je namreč v Zidanem mostu na vlaku delil vodo srbskim vojnim ujetnikom, ti 

pa so morali v zahvalo vzklikati »živela Jugoslavija«. Ivanu se je takrat 

posrečilo pobegniti iz Novega mesta in se skriti pri družini Volk v Dolenjem 

Leskovcu pri Brestanici (ZK OŠ Trbovlje 1995).  

 

Ano in tudi sina Ivana je zaradi neprikritega zavzemanja za slovenske 

narodnoobrambne in projugoslovanske ideje nadzorovala državna policija. 

Večkrat so jo v gostilni obiskali orožniki in zlasti po že omenjenem obisku v 

Beogradu leta 1910 so »hoteli izvedeti od nje, zakaj je bila tam«. Postavljali so 

jih provokativna vprašanja, da bi »ji izvabili kako nepremišljeno besedo« 

(Levstik 1922: 45) in jo »dražili …, da od Beograda ni več kamena na 

kamenu« in podobno. Ko ji je bilo podtikanj in zasliševanj dovolj, se je 

»odrezala, da menda pač ne pričakujejo, da bi jim ona malto nosila, kadar ga 

bodo spet zidali?« In menda so jo orožniki »odkurili … z dolgim nosom« 

(prav tam).  

 

Povsem drugače je Dimnikovo sprejemala slovenska javnost. Kolikor 

lahko verjamemo Levstiku, se je po koncu vojne in razpadu avstro-ogrske 

                                                
27 Izvirnik hrani Arhiv Republike Slovenije; o tem glej Mlakar Adamič 2012: 2. 
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monarhije nadvse razveselila spontanega mimohoda množice navdušenih 

rojakov, ki so korakali mimo njene hiše in vzklikali Jugoslaviji ter 

pozdravljali »staro jugoslovensko borilko – 'Slovensko mater'« (prav tam). 

  

Razlogov za takšna spontana ravnanja rojakov je bilo seveda veliko. 

Ponovno velja poudariti Anino navdušenje nad slovenskim prevzemom 

trboveljske občine leta 1894. Že leta prej so se v njeni gostilni zbirali narodno 

zavedni ljudje, ki so tam prepevali in leta 1893 ustanovili prvo slovensko 

(Levstik 1922: 44) Pevsko društvo Zvon (Leskošek 2007: 62). O pripravah na 

ustanovitev društva je poročala tudi celjska Domovina, katere urednik je bil 

znani podjetnik Dragotin Hribar, verjetni pisec naslednjega besedila: »V 

Trbovljah snujejo pevsko društvo. Prirejajo pravila, ki bodo v kratkem 

predložena namestništvu da bi le uvideli vsi krogi, kako potrebna in koristna 

so enaka društva, da blažijo čut in srce ter odvračajo dostikrat zapeljano 

ljudstvo od nepredvidljivih nakan. Pač bi potem ne bilo toliko 'štrajkov'« 

(Domovina 1893, let. 3, št. 1 (priloga), str. 1). 

 

Leta 1891 je Ana Dimnik sodelovala tudi pri prestavitvi Moške 

podružnice Ciril-Metodove družbe iz Zidanega mosta v Trbovlje.28 Najbolj pa so 

rojaki njeno narodno obrambno delo spoznali ob prizadevanjih za 

ustanovitev Ženske podružnice Ciril-Metodove družbe v Trbovljah. 

Podružnico so ustanovili 13. februarja 1901, njena predsednica je bila vso 

dobo prav Dimnikova. V vodenju podružnice so ji pomagale dolgoletne 

prijateljice, Zlata Mollov, Marija Goropevšek, Rozalija Roš, Ljudmila Pirnat, 

Ela Kuhar, Ruška Frankovič in druge (Orožen 1958: 713). Ženske so zbirale 

prispevke za šolarje, prirejale gledališke predstave, tombole in veselice ter se 

udeleževale različnih prireditev, npr. »družbenih skupščin« (Levstik 1922: 

44)) in shodov družbe Cirila in Metoda ter Sokola (ZK OŠ Trbovlje 1995). S 

takim javnim delovanjem je Ana Dimnik postajala v javnosti vse bolj 

poznana, saj so jo poznali »vsi stari Cirilmetodarji« (Levstik 1922: 44). 

 

 

 

                                                
28 Orožen je o družbi v Trbovljah še zapisal: »Za novega predsednika so izvolili župnika 

Petra Erjavca. Leta 1907 je Erjavcu sledil Robert Plavšak in temu leta 1910 Oskar Moll. 

Razen njih srečavamo v vodstvu podružnice: župnika Antona Veternika , trgovca Ivana 

Kramerja, trgovca Josipa Molla, kaplana Josipa Lončariča, živinozdravnika Franca Pirnata, 

kaplana Franca Strmška, šolskega nadzornika in župana Gustava Voduška, krojaškega 

mojstra Nika Pintariča i.dr.« (Orožen 1958: 713).  
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Šolanje in življenje sina Ivana (Janeza) 
 

Ana je po hčerini smrti materinsko ljubezen povsem usmerila na sina 

Janeza oziroma Ivana, kakor se je sam preimenoval v času študija na Dunaju. 

Tam se je seznanil in spoprijateljil z znanimi Slovenci, ki so študirali in 

stanovali v predmestju Ottakring. V njegovi družbi so bili Ivan Cankar, 

Izidor Cankar, Alojz Kraigher, Franc Berneker, Vladimir Levstik in drugi (ZK 

OŠ Trbovlje 1995). Tesne stike je tudi pozneje ohranil s pisateljem 

Cankarjem,29 kiparjem Bernekerjem, pisateljem, pesnikom in prevajalcem 

Levstikom ter pisateljem in zdravnikom Kraigherjem, ki so postali dobri 

družinski prijatelji Dimnikovih.  

 

Pogosto so bili dunajski študentje v težkih finančnih stiskah. Ivanova 

mati jim je pomagala tako, da je pošiljala zavoje in denar v pismih. Pomagala 

jim je tudi med vojno, čeprav so živeli v različnih krajih Slovenije (prav tam). 

Nekoč je Ivan obupan pisal materi pismo, kako nujno potrebuje denar. Ana je 

menda kar v (kmečki?) delovni obleki sedla na vlak in se odpeljala na Dunaj. 

Tam je študente spraševala po sinu, a se Ivan ni hotel prikazati, ker se je 

sramoval tako revno napravljene matere. Ko so vsi odšli, je vendarle ogovoril 

mater, ki mu je izročila obljubljeni denar in zavoj z dobrotami. Menda je Ivan 

šele takrat spoznal svojo napako. V bistvu je zatajil svojo mater, česar se je 

sramoval vse življenje. Nekateri viri navajajo (ZK OŠ Trbovlje 1995; Mlakar 

Adamič 2012: 2), da je dogodek opisal svojim dunajskim prijateljem; to naj bi 

bil tudi motiv za Cankarjevo črtico 'Mater je zatajil'.30  

 

Pozneje je Ivan v pismih in dnevniku izražal precej bolj ljubeč odnos do 

matere, čeprav ji je v pismu, poslanem nekaj mesecev pred promocijo na 

dunajski univerzi leta 1904, tudi namignil, kako naj bo oblečena ob tej 

priložnosti: »Kakor sem Vam že pisal promoviral bom koncem oktobra, 

novembra. To je gotovo, da morate priti na promocijo, seveda v drugi 

                                                
29 Menda se je še zlasti toplo prijateljstvo spletlo med Dimnikovimi in Ivanom Cankarjem, 

kar je dokazovala bogata korespondenca (izvirnike hrani NUK). Svoje življenje in dobo, v 

kateri je živel, je Ivan Dimnik zapisoval dnevnik, ki obsega dvanajst zvezkov in jih hrani 

Arhiv Republike Slovenije. Ocenjeni so za pomemben dokument časa. Njegova hči Julija, 

poročena Petrič, je z možem Alfredom poskrbela za prepis dokaj nečitljive pisave. 

Prepisano besedilo je shranjeno v družinskem arhivu (Mlakar Adamič 2012: 2–3).  
30 Cankar je črtico najprej objavil v mesečni reviji Zvonček (1902), nato pa še v zbirki enajstih 

črtic Moje življenje (1920).  
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kočemajki, kakor je tista, ki je nevarna za valka.«31 Kaj pomeni »nevarna za 

valka« ali morda »volka«, ni mogoče povsem natančno pojasniti. Očitno se 

besedni zvezi nanašata na Ivanovo prejšnjo dunajsko izkušnjo z materjo ali 

pa na kak drug dogodek, ki ga pisec pisma ni podrobneje obrazložil.  

 

 

                                                
31 Iz Muzejske zbirke Dimnik v Trbovljah. 
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Slika 19: Pismo Ivana Dimnika materi Ani (Gradivo v spominski sobi Ane Dimnik v 

Trbovljah).  

 

Svečana promocija diplomanta prava je bila 22. marca 190432 in 1. 

novembra 1904 je Ivan že nastopil službo pri odvetniku dr. Alojzu Brenčiču v 

Celju. Nato je v krajših in daljših razdobjih služboval še v osmih odvetniških 

pisarnah v Mariboru, Ljubljani Pulju, Trstu in nazadnje v Krškem pri 

odvetniku in pisatelju dr. Janezu Mencingerju (ZK OŠ Trbovlje 1995).33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Iz Muzejske zbirke Dimnik v Trbovljah (= Spominske sobe Ane Dimnik v Trbovljah). 
33 Iz Muzejske zbirke Dimnik v Trbovljah (= Spominske sobe Ane Dimnik v Trbovljah).  
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Slika 20: Uokvirjena listina o promociji Ivana Dimnika, 22. 

marca 1904 (Gradivo v spominski sobi Ane Dimnik v 

Trbovljah).  
 

 

V Krškem se je dobro uveljavil in pridobil zaupanje svojega delodajalca 

Janeza Mencingerja,34 da je leta 1911, torej nekaj mesecev pred Mencingerjevo 

smrtjo, prevzel njegovo ugledno odvetniško pisarno. Postal je uspešen in 

ugleden odvetnik, ki je pomagal ljudem v stiski in je preganjane in nenehno 

stavkajoče trboveljske rudarje (knape) zagovarjal na sodiščih. Med njegovimi 

bolj poznanimi obtoženci je bila tudi poznejša revolucionarka in narodna 

junakinja Tončka Čeč (Mlakar Adamič 2012: 2).  

                                                
34 Janez Mencinger (26. 3. 1839, Brod v Bohinjski Bistrici, 12. 4. 1912, Krško), pravnik in 

slovenski pisatelj. 
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Ivan je bil poslej razpet med Trbovljami, Krškim in drugimi slovenskimi 

kraji, kjer je bil dejaven kot napreden slovenski liberalec. Med prvo svetovno 

vojno je imel večkrat težave z oblastjo in ko so ga v Novem mestu želeli 

obsoditi, se je umaknil k družini Volk v Dolenjem Leskovcu pri Brestanici. 

Tam se je zbližal z Vovkovo hčerko Julijano, sicer zasebnico (natakarico) v 

Krškem. Poročila sta se 1. julija 1919, dobrega pol leta po vojni, in si v Krškem 

uredila udoben dom. Leta 1921 se jima je rodila Ana, čez tri leta Julijana, leta 

1927 pa še Frančiška (ZK OŠ Trbovlje 1995).  

 

Dimnik je tudi v novi državi obdržal uspešno odvetniško pisarno. Umrl 

22. oktobra 1928 v Krškem za pljučnim rakom, leto dni po rojstvu tretje hčere 

Frančiške, star le 52 let. Pokopali so ga 24. oktobra na pokopališču v Trbovljah. 

Dunajski prijatelj in pozneje znani slovenski kipar Franc Berneker je v bron vlil 

doprsno Ivanovo podobo, ki je zdaj v Narodni galeriji v Ljubljani, replika v 

kamnu pa na nagrobniku (prav tam).35 

 

Kot zanimivost naj omenimo pisni vir iz Dimnikove bogate arhivske 

zapuščine. Ivan Dimnik je ohranil stike z omenjenim krogom slovenskih 

izobražencev vse življenje. Tudi kot samostojni odvetnik je podobno kot mati 

Ana z denarjem in hrano pomagal svojim nekdanjim dunajskim tovarišem. 

Zanimivo je pismo Vladimirja Levstika prijatelju Ivanu iz Prage, 15. (17.?) 

aprila 1917, v katerem ga je prosil za pomoč pri sofinanciranju popravila 

pisalnega stroja, ki si ga je skušal prisvojiti nek »ljubljanski znanec«. Šele po 

grožnji z odvetnikom mu je vrnil pisalni stroj, vendar je bil ta ves obtolčen in 

poškodovan. V pismu je Levstik v precej svobodnem slogu zapisal: »Stroj se je 

ves obtolkel in pokvaril, jutri ga dobim iz reparature in račun bo okroglo 60 K 

in več, kar mi ostaja za ta mesec. Prosim Te, oddaj zame ekspresno nakaznico 

po 20 K – normalno nakazila vandrajo po 14 dni! in če Ti drobižu razmere 

dovoljujejo za kako znamko in par cigaret, kakšno dobo, je le dobro imeti.« 

(ZK OŠ Trbovlje 1995).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Glej sliko 24.  
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Slika 21: Pokopališka osmrtnica Ivana Dimnika (1876–1928), zadnja leta življenja 

priznanega odvetnika v Krškem (Gradivo iz spominske sobe Ane Dimnik v Trbovljah).  

 

 

Levstikovo pismo Ivanu Dimniku priča, da sta imela pristen prijateljski 

odnos. Zagotovo je Levstik dobro poznal Dimnikovo družino in tudi mater 

Ano, ki ji je leto po njeni smrti namenil obsežen esejističen nekrolog v 

Koledarju družbe sv. Cirila in Metoda (Levstik 1922: 39–45). Zelo verjetno se je 

ob srečanjih z družino seznanjal tudi z gospodarskimi, narodnostnimi, 

političnimi in kulturnimi razmerami v Trbovljah. Zato več trboveljskih 

interpretov kulture in življenja36 meni, da je Levstik malomeščansko in 

delavsko okolje Trbovelj uporabil za pisanje svojega najodmevnejšega 

literarnega dela Gadje gnezdo (Levstik 1918, 1923, 1974).37 Toda teh mnenj ni 

mogoče sprejeti brez pomisleka, saj Trbovelj kot prizorišča Levstikove povesti 

                                                
36 Zanimivo branje pri naslednjih virih: Mlakar Adamič 2012: 2; ZK OŠ Trbovlje 1995; spletna 

vira: Ana Dimnik – wikipedia 2012; Ana Dimnik – hrastnik.moj forum 2012. 
37 Povest 'Gadje gnezdo' je najprej izhajala v Ljubljanskem zvonu (1918), nato pa kot 

samostojno delo pri Zvezni tiskarni (1918), Založbi Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1923), 

Cankarjevi založbi (1958), Založbi Obzorja (1974) idr.  
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ne omenjajo niti prve (Koblar 1924: 45–46) niti poznejše (Borko 1958: 341–345; 

Slodnjak 1975: 282–283) ocene literarnih zgodovinarjev. V ospredju njihovih 

analiz so umetniška moč literarnega dela, resničnost likov (Kastelka), 

uravnoteženost besedila idr. Iz ocen je mogoče razbrati le, da je avtor značilne 

motive in značajske posebnosti glavnih in stranskih oseb zelo verjetno črpal v 

drugih štajerskih krajih, ki jih je prav tako dobro poznal.  

 

 
 

Slika 22: Vladimir Levstik leta 1910 (spletni vir: Vladimir 

Levstik 2012).  

 

Trbovlje, Ano Dimnik in njeno družino nekateri avtorji (Mlakar Adamič 

2012: 2) omenjajo tudi v zvezi z nastajanjem romana Alojza Kraigherja 

Kontrolor Škrobar (Kraigher 1914). Po njihovem mnenju je tako kakor Levstik 

tudi Kraigher prav v Trbovljah zbiral motive in like glavnih junakov za roman. 

Vendar tudi pri Kraigherju tega literarni zgodovinarji izrecno ne omenjajo. 

Ugotavljajo le, da je Kraigher, »ker je izhajal iz trgovske družine« in »ga ni 
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vezalo nobeno globlje čustvo s kmečkimi ljudmi … izbiral pripovedne in 

dramatične motive ter osebe skoraj izključno v trškem in malomestnem 

uradniškem ter pridobitniškem svetu« (Slodnjak 1975: 264). Te like je 

spoznaval v svoji rojstni Postojni kot tudi v krajih na Štajerskem, kjer je 

služboval kot zdravnik in zobozdravnik. V romanu so poleg živahnih zgodb o 

spolnem življenju junakov predstavljeni še nekateri značilni motivi, med njimi 

npr. tudi, da je glavni junak kontrolor Škrobar neko družbo prepričal, da je 

pela slovenske pesmi, čeprav je bilo med njimi veliko nemškutarjev, da je k sv. 

Jederti je prišel koncipient38 Rupnik, navdušen Slovenec, da se je med Slovenci 

razširil razdor med klerikalci in liberalci, ki pa se je pred volitvami zgladil 

(prav tam), in podobni dogodki, ki seveda spominjajo tudi na razmere v 

predvojnih Trbovljah. A literarni zgodovinarji teh povezav s Trbovljami nikjer 

posebej ne poudarjajo, kar pa bi zagotovo storili v primeru nespornih 

pričevanj.  

 

 

Zadnja leta Aninega življenja 
 

Začetek 20. stoletja so pretresale balkanske vojne, ki so jih narodno 

zavedni Slovenci spremljali z naklonjenostjo. To se je poznalo tudi v 

kulturnem življenju Trbovelj, kjer so v »Pevskem in tamburaškem zboru 

Zvon« radi peli pesem 'Šumi Marica…Onam, onamo!' in s tamburaškim 

orkestrom odigravali »hrvatske skladbe« (Orožen 1958: 714). Z izbruhom prve 

svetovne vojne so se gospodarske in politične razmere hitro poslabšale, 

življenje je postajalo težje za vse in pesem je zamrla (prav tam).  

 

Tudi v težkih vojnih razmerah je gostilna Ani Dimnik prinašala dovolj 

denarja za znosno življenje. Po najboljših močeh je pomagala znancem, sinu 

Ivanu in njegovim dunajskim prijateljem. Sicer pa vojna ni prizanesla 

nikomur, niti Trbovljam, saj so zgolj od dohodkov v rudniku odvisne družine 

trpele pomanjkanje, številne pa je prizadela še izguba mladeničev, ki so za 

ideale buržoazije velike monarhije padli v Galiciji ali na soški fronti. Toda 

kljub navideznemu nesmislu takratnega vojskovanja žrtve slovenskih vojakov 

vendarle niso bile zaman. Zgodovinar Repe meni, je prav soška fronta 

»preprečila, da bi italijanske čete zasedle osrednji del slovenskega ozemlja, 

zaradi česar bi bilo razkosanje slovenskega narodnostnega ozemlja ob koncu 

vojne lahko še bolj hudo, kot je zaradi interesov velikih sil že sicer bilo« (Repe 

1995: 37). Ohranitev enovitosti vsaj dveh tretjin slovenskega ozemlja pa je bilo 
                                                
38 Je bil ta koncipient morda Kraigherjev prijatelj Ivan Dimnik!?  
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dovolj, da so Slovenci po podpisu rapalskega miru lahko vstopili v skupno 

državo južnoslovanskih narodov, kar je bil med drugim tudi glavni politični 

cilj Ane Dimnik.  

  

 
 

Slika 23: Izrez iz oljne slike Ane Dimnik okrog leta 1920 v Muzejski zbirki Dimnik (foto: V. 

Hazler, 18. 7. 2012).  

  

 

Ker se je Ani tudi v najtežjem vojnem času posrečilo obdržati gostilno, je 

ta še naprej ostajala zavetišče in središče narodno zavednih Slovencev v 

Trbovljah. Spomladi leta 1919 so obnovili »Zvon«, ki je pod istim in enotnim 

vodstvom deloval še naslednji dve desetletji (Orožen 1958: 714). Ana se je 

navduševala nad novo državo, povsem pa se je zavedala tudi političnih krivic 

in volje velikih držav, ki so grobo zarezale v celovitost slovenskega etničnega 

ozemlja. V omenjenem nekrologu je Vladimir Levstik zapisal, da jo je »globoko 

… bolela nesreča primorskih in koroških Slovencev. Na dan koroškega 

plebiscita se kar ni mogla umiriti; zaman jo je tolažil sin – njeno ljubeče srce je 
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slutilo črno usodo. Te čase je jela upadati njena odporna sila« (Levstik 1922: 

46).  

 

Da je res »jela upadati njena odporna sila«, je mogoče razbrati tudi iz 

pregleda in analize različnih pisnih virov. Z nastankom nove jugoslovanske 

države naj bi se Ani Dimnik uresničili glavni cilji njenega političnega 

delovanja. Zdi se, da je ob tem pozabila na lastno zdravje in 16. januarja 1921 

se je v hladnem petkovem popoldnevu prehladila na pogrebu prijateljice 

Rozalije Roš v Hrastniku. Zbolela je za neozdravljivo pljučnico (ZK OŠ 

Trbovlje 1995) in umrla je čez šest dni, v četrtek, 27. januarja 1921, v svoji hiši v 

Trbovljah. O njeni smrti (Nepodpisano 1921b; 39 1921a40) in pogrebu 

(Nepodpisano 1921c41) so poročali vsi pomembnejši časniki in časopisi. Prvi 

                                                
39 Zapis v Slovenskem narodu, 29. 1. 1921: »— Smrt vrle narodnjakinje, V Trbovljah je umrla 

gospa A n a D i m n i k o v a, ki jo je »Družba sv. Cirila in Metoda« štela med svoje najbolj 

vnete in vztrajne sotrudnice. Udeleževala se je z navdušenostjo vsake njene skupščine in bila 

je pravo središče trbovljske C. M . podružnice. Bila je preprosta kmečka žena, a oduševljena 

Jugoslovenka, zlasti odkar se je udeležila l. 1910. izleta pevskega društva 'Ljubljanski Zvon' v 

Beograd. Njen pogreb bo v nedeljo ob 3. popoldne. Blag ji spomin!«  
40 Zapis v Jutru, 29. 1. 1921: »Ana Dimnik + V Trbovljah je umrla gostilničarka in posestnica 

gospa Ana Dimnik, znana v najširših narodnih krogih ped imenom 'slovenska mati''. Bila je 

preprosta žena; tem večja je njena zasluga, da je v časih ko je v Trbovljah vladal popolnoma 

nemški duh, visoko dvigala prapor narodne zavesti in naprednega mišljenja. Z nezlomljivo 

energijo in vztrajno pridnostjo je sodelovala pri prvih poiskusih narodne organizacije, glavne 

svoje moči pa je posvetila Ciril Metodovi družbi, katere neumorna podpornica in agitatorica 

je ostala do svoje smrti. Snovala je podružnice, sama je bila odbornica in pozneje dolgoletna 

predsednica trboveljske ženske podružnice naše šolske družbe in ni je bilo menda glavne 

skupščine C M., na katero bi ne bila prišla gospa Dimnikova. Njena posebna zasluga je, da je 

znala pridobivati za narodno stvar priproste ljudi. Vzgojila ja v težkih razmerah celo vrsto 

vnetih narodnih delavk. Ko je bila v hišah trboveljskih purgarjev slovenska knjiga še redkost, 

si našel pri gospej Dimnikovi lepo slovensko knjižnico, ki je bila takorekoč vsakomur na 

razpolago, v njeni gostilni ve dobre slovenske liste. Kakor je v početkih narodnega 

prebujenja v ožji domačiji delovala za slovensko zavest, tako je pokojnica pozneje z vnemo 

širila jugoslovensko misel. Pogumna in odločna je ostala tudi v času vojne in ko je vse 

obupavalo, je 'slovenska mati' trdno verovala v zmago narodnega ujedinjenja. Pred desetimi 

leti se je udeležila izleta slovenskih pevcev v Beogradu in spomin na lepe dni v takratni 

srbski prestolnici je ostal neizbrisan. 'Mi« 
41 Zapis v Domovini (Ljubljana), 4. 2. 1921: »* Iz Trbovelj nam poročajo dne 30. t. m: Veličasten 

pogreb je pričal, kako spoštovanje je uživala pokojna gospa Ana Dimnikova v najširših 

krogih naroda. Od blizu in daleč so prihiteli zastopniki narodnih organizacij, da izkažejo 

zadnjo čast odlični rodoljubkinji. Iz Ljubljane so prišle gdčna. Roblekova in ga. Maša 

Gromova kot zastopnici osrednjega vodstva Ciril Metodove družbe, nadalje ge. Ludvikova, 

Potočnikova, Keršmančeva in Knajžlova kot odposlanice šentpetrske ženske, gospodje 

nadinspektor Ludvik in nadrevident Keršmanc pa kot zastopniki moške Ciril Metodove 

podružnice. Iz vseh krajev ob Savi so poslala narodna društva zastopnike, Sokoli iz Posavja 
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temeljitejši pisec o njenem življenju, družinski prijatelj Vladimir Levstik, pa je 

o pogrebu zapisal: 

  

Kaj je bila »Slovenska mati« Trbovljam, je pokazal njen veličastni 

pogreb; Trbovlje še niso videle enakega. Nesli so jo sokoli, spremljala pa so jo je 

na poslednji poti vsa narodna društva, med njimi nekatera z zastavami, 

narodno ženstvo iz Ljubljane v imenu ljubljanskih podružnic in vodstva 

Družbe sv. Cirila in Metoda, ki ga je zastopala gospa Ana Podkrajšekova, ter 

nad 10.000 prijateljev iz vseh ljudskih slojev. Solze so zalile oči tej nepregledni 

množici, ko so se razlegle nad božjo njivo besede slovesa od hrabre in blage 

»Slovenske matere«. (Levstik 1922: 46).  

 

Nekrologu je Levstik dodal še govor Nilke Potočnikove, blagajničarke 

šentpeterske ženske podružnice Družbe Cirila in Metoda iz Ljubljane, sicer pa 

izkušene pianistke (Prelovec 1917: 2). Prvi odstavek čustveno nabitega govora 

se glasi takole:  

 

Tu stojimo ob odprtem grobu blagopokojne ge. Dimnikove. Kaj je bila ta 

žena slovenskemu narodu in zakaj nam danes v bolesti joka srce, to ve le oni, ki 

jo je poznal; to pove njeno ime, s katerim smo jo nazivali; bila je širom Slovenije 

znana pod imenom »Slovenska mati«. (Levstik 1921: 46)  

 

In na koncu je še dodala:  

 

Sedaj je ni več! Tu v mirni jamici počiva zlato slovensko srce. Čuj nas, 

»Slovenska mati«! Prihitele smo iz bele Ljubljane, da te spremimo na Tvoji 

zadnji poti; prišle smo, da s Ti v največjem spoštovanju še enkrat poklonimo in 

sicer v imenu Slovenskega ženskega društva, Društva kluba Primork, posebno 

pa v imenu Družbe sv. Cirila in Metoda, katero si v življenju tako ljubila in za 

katero si toliko storila. Bog Ti plačaj Tvoj trud! Po tvojem zgledu hočemo 

delovati; kot Tvoje vredne naslednice hočemo hoditi po poti, kojo si nam začrtala 

Ti, zlata »Slovenska mati«! Dočakala si vstajenja dan in mirno si zaprla oko k 

                                                                                                                                                   

so se zbrali v velikem številu. Sprevoda se je udeležilo na tisoče domačega ljudstva, gospode, 

kmetov in delavcev, domača narodna društva so prišla korporativno. Delavska godba je 

igrala žalostinke, krsto so nosili Sokoli. Pevski zbor je pred hišo in na pokopališču krasno 

zapel «slovenski materi» v slovo. Ob odprtem grobu so se v lepih govorih poslovili od 

pokojnice ga. Potočnikova iz Ljubljane v imenu Ciril-Metodove družbe, g. učitelj Velkavrh v 

imenu domačih narodnih organizacij in narodnih delavcev, g. Kos pa za Sokolstvo. Pokojnici 

ostane ohranjen trajen lep spomin v analih našega narodnega življenja.« 
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večnemu počitku. Naj počiva Tvoje zlato slovensko srce sladko pod osvobojeno 

domačo grudo! Blag Ti bodi spomin!  

 

 
 

Slika 24: Grob družine Dimnik v zaselku Draga nad Hrastnikom, ob cerkvi Matere božje. V 

grobu so pokopani Ana Pintar (Anina mati), Franc Dimnik (Anin mož), Paula Dimnik 

(Anina in Frančeva hči), Ana Dimnik (roj. Pintar) - »slovenska mati«, dr. Ivan Dimnik (Anin 

in Frančev sin) in Julijana Dimnik (roj. Volk, Ivanova soproga). Vrh nagrobnika je nameščen 

Ivanov doprsni kip kiparja Franca Bernekerja (foto: V. Hazler, 2. 12. 2013) 
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Slika 25: Ana Dimnik, slika z nagrobnika (foto: V. 

Hazler, 2. 12. 2013). 

  

 

Pogreb Ane Dimnik je bil nabit s čustvi, pozornost javnosti in medijev 

pa je zbudila množica, ki se ga je udeležila. Ljubljanska Domovina je ocenila, da 

se ga je udeležilo »na tisoče domačega ljudstva, gospode, kmetov in delavcev«, 

medtem ko je Levstik v esejističnem nekrologu navedel, da je bilo na pogrebu 

»nad 10.000 prijateljev iz vseh ljudskih slojev«. To je bil dejansko pogreb, 

kakršnega v Trbovljah ni bilo ne prej ne pozneje. Z množično udeležbo se je 

slovenska in trboveljska javnost oddolžila osebnosti, ki so jo »za 'slovenska 

mati' naredila njena dela, ne zastava«, kakor je zapisala Jana Mlakar Adamič 

(2012: 1). 
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Slika 26: Uokvirjena Sprejemnica v Družbo sv. Cirila in Metoda v Ljubljani z 

datumom 30. 10. 1921 priča o družbenem ugledu Ane Dimnik v društvu in v 

Trbovljah tudi po smrti. V lepem rokopisu je pojasnjeno, da je ženska podružnica 

CMD v Trbovljah »plačala v spomin gospe Ane Dimnikove 200 K v CM. o. s., ter 

poklonila pokroviteljstvo njenemu sinu gospodu dr. Ivanu Dimniku« (foto: V. 

Hazler, 18. 7. 2012). 

 

Podobno kakor pogreb leta 1921 je pozornost javnosti zbudilo svečano 

odkritje spominske plošče Ani Dimnik na njeni hiši – gostilni v Trbovljah, v 

nedeljo, 29. julija 1923.  

 

Dnevnik Jutro je o dogodku poročal prvi (Nepodpisano 1923a) in na 

drugi strani, pod rubriko »Dopisi«, objavil sporočilo in vabilo ženske 

podružnice Ciril-Metodove družbe iz Trbovelj42 o načrtovanem odkritju 

spominske plošče na Dimnikovi hiši.  
                                                
42 Napoved dogodka v Jutru: »TRBOVLJE. Kakor že poročano bo odkrila ženska podružnica 

C. M. D. v nedeljo dno 29. julija na hiši g. dr. Dimnika svoji dolgoletni prezaslužni 

predsednici, daleč na okoli znani 'Slovenski materi', pokojni gospe Ani Dimnikovi 

spominsko ploščo z njenim reliefom. Vse, ki so poznali to zlato 'Slovensko mater', prosimo, 

da se v kar največjem številu udeleže odkritja, da tako še enkrat počastimo njen spomin. 

Slavnost so bo vršila po sledečem sporedu: Sprejem gostov pri dopoldanskih vlakih ob 9. uri 
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Pozneje so o dogodku poročali še nekateri drugi slovenski časniki in 

časopisi, med njimi ponovno dnevnik Jutro, 31. julija (Nepodpisano 1923b), ki 

je podrobno opisal potek svečanosti,43 in tri dni pozneje še ljubljanski tednik 

Domovina (Nepodpisano 1923c).44 Tudi iz teh poročil je razbrati še vedno svež 

spomin na delo »slovenske matere«, kakor sta jo tudi tokrat imenovala 

omenjena dnevnik in tednik.  

 

 

 

                                                                                                                                                   

dopoldne, pohod od hiše slavnosti na grob pokojnice; ob pol 11. uri maša; slavnostno 

odkritje spominske plošče, koncert rudniške godbe in ljudska veselica. Da bo mogoča 

razvrstitev, se naprošajo vsa društva naj prej ko mogoče javijo število udeležencev odboru 

ženske podružnic M. D. v Trbovljah.« 
43 Poročilo v Jutru, 31. 7. 1923: »Slavnostno odkritje spominske plošče Ani Dimnikovi v 

Trbovljah. V nedeljo se je vršilo v Trbovljah ob veliki udeležbi domačinov in tujcev iz vseh 

krajev Slovenije slavnostno odkritje spominsko plošče 'slovenski materi', Ani Dimnlkovi. 

Dospeli so zastopniki in zastopnice žen. podružnic Ciril-Metodove družbe, Splošnega žen. 

društva, Kola jugoslovan. sester, delegati sokolskih društev, člani Orjune, številni pevci in 

zastopniki raznih narodno-kulturnih društev. Pri prihodu dopoldanskih vlakov je 

pozdravila številne goste predsednica C. M. D. iz Trbovelj, ga. Jožica Sentjurc. Tekom 

dopoldneva je šla številna množica občinstva na grob blagopokojnice, kjer je govorila ga. 

Potočnikova, spominjajoč so velikih zaslug 'slovenske matere'. Ženska društva iz Ljubljane 

so položila lep venec. Domače pevsko društvo 'Zvon' in pevci iz Hrastnika so pod vodstvom 

g. Oskarja Mola zapeli večno lepo 'Vigred se povrne'. Po svečani službi božji so šli vsi pred 

hišo vrlo pokojne Slovenke, kjer so je izvršilo slavnostno odkritje spominsko plošče. Plošča je 

iz krasnega belega mramorja. Delo je izvršil kipar g. Berneker in nosi napis: 'Naši slovenski 

materi Ani Dimnikovi '. Pred svečanim odkritjem je v lepo zasnovanem govoru ga. Franja 

Tavčarjeva slikala plodonosno delovanje pokojne Ane Dimnikove, ki je delovala za sveto 

slovensko stvar tudi v najtemnejši dobi naše zgodovine. V imenu občine je še govoril učitelj 

g. Velkavrh, ki je poveličeval narodno delovanje slovensko matere in njene uspehe za 

trboveljsko dolino in za našo domovino sploh. Po lepem govoru gdč. Čarga in deklamaciji 

šolske deklice Pavličeve so pevci zapeli mogočno pesem 'Na dan, Slovan' s samospevom g. 

učitelja Kuharja, godba pa je zaigrala državno himno. Nato je potegnila dveletna hčerka g. 

dr. Dimnika zaveso in spominska plošča jo bila odkrita. Zadoneli so frenetični klici 'Slava 

slovenski materi'. Prizor je bil tako ganljiv, da so mnogim zarosile solze v očeh. Popoldne se 

je vršila velika ljudska veselica. ki je minula ob splošnem veselem razpoloženju. Govorili so 

ga. Maša Gromova. Fr. Škulj in razni domačini. Slavnost jo potekla častno ta Trbovlje.«  
44 Poročilo v Domovini, 3. 8. 1923: »Slovenska mati. Prošlo nedeljo se je v Trbovljah vršila 

znamenita slavnost. Vršilo se je odkritje spominske plošče pokojni gospe Ani Dimnikovi, ki 

si je z ogromno požrtvovalnostjo in plodonosnim delom za slovensko narodno stvar in za 

Ciril-Metodovo družbo pridobila naslov 'slovenske matere'. Slavnosti so se udeležila mnoga 

narodna in prosvetna društva, številni odlični gostje in velika množica ljudi iz mnogih 

slovenskih krajev.« 
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Slika 27: Kokarda ob odkritju spominske plošče Ani Dimnik (Gradivo 

iz spominske sobe Ane Dimnik v Trbovljah, foto: V. Hazler, 27. 6. 

2013).  

 

 

Pripravam na prireditev je v dnevniku sledil sin Ivan. Zapisal je, da je bila 

»26.7. 'Slovenska mati' v jutranjih novicah« (ZK OŠ Trbovlje 1995).45 V 

nadaljevanju dnevniškega zapisa si kronološko sledijo napovedi nekaterih 

dogodkov, na primer (zapis 27. 7. 1923), da bo veselica na rudniškem prostoru 

in da so vse priprave prireditve na njegove stroške, da je (zapis 28. 7. 1923) 

»direndaj s pripravami«, da so »hiša, ograje, škarpe končane« in da »Berneker 

pripelje spomenik matere in ga vzidajo. Nekateri ga imajo za lepega, drugi, da 

mati ni zadeta, da je predebela in premlada« (ZK OŠ Trbovlje 1995). Ivanov 

prijatelj kipar Franc Berneker46 je dejansko izdelal dva globoka reliefa v 

marmorju z likom Ane Dimnik. Prvi, ki je danes shranjen v Muzejski zbirki 

Dimnik, očitno Trboveljčanom ni bil všeč, zato so na pročelje vzidali drugega, 

ki ima na gladkem okvirju napis: SLOVENSKA MATI (zgoraj); ANA 

DIMNIK-ova Zvesti Slovenki trajen spomin (spodaj). 

 

 

                                                
45 Glej 42. opombo. 
46 Franc Berneker (4. 10. 1874, Legen pri Slovenj Gradcu, 16. 5. 1932, Ljubljana), slovenski 

kipar, ki si je kiparsko znanje začel pridobivati v podobarskih delavnicah, nadaljeval pa na 

dunajski akademiji upodabljajočih umetnosti. Tam se je med drugim seznanil s študentom 

prava Ivanom Dimnikom in slovenskimi literati, Cankarjem, Kraigherjem, Župančičem, 

Levstikom in drugimi. Veliko se je ukvarjal z javnimi spomeniki (kip Primoža Trubarja v 

ljubljanskem Tivoliju) in nagrobno plastiko (Ivan Dimnik). Umrl je v revščini (spletni vir: 

Franc Berneker 2012). 

http://sl.wikipedia.org/wiki/16._maj
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Odsev lika Ane Dimnik v sodobnem kulturnem, 

gostinskem in političnem življenju Trbovelj 

 

Lik neutrudne borke za t. i. narodno stvar in enakopravnost in 

enakovrednost Slovencev ni zbledel niti v času med svetovnima vojnama. Pod 

Bernekerjevim reliefom se je najprej raztezal napis GOSTILNA PRI 

SLOVENSKI MATERI nato pa GOSTILNA DIMNIK. Med okupacijo so Nemci 

Bernekerjev relief samo prekrili, niso pa ga odstranili. Po drugi svetovni vojni 

je hiša skupaj z likom Ane Dimnik ostala bolj ali manj v osami. Oblast je 

stavbo nacionalizirala in v pritličju dopustila obratovanje zgolj manjšemu 

gostinskemu lokalu. Okrog leta 1980 so na pročelje vgradili takrat zelo modni 

svetlobni napis BIFE, ki se je obdržal vse do leta 1994, ko je bila hiša v 

denacionalizacijskem postopki vrnjena Dimnikovi družini.  

 

Razlog za dokaj načrtno izločitev Dimnikovih iz javnega življenja v času 

socialistične Jugoslavije je verjetno povezan z Orjuno,47 ki je bila že od 

ustanovitve v sporu s komunisti. Člani Orjune so se udeležili svečanega 

odprtja spominske plošče Ane Dimnik, kar je omenil dnevnik Jutro 31. julija 

1921 v predstavitvi udeležencev pogreba.48 Ta, tudi v Trbovljah zastopana 

organizacija, je sprva v Sloveniji utemeljila svoje delovanje na podlagi 

narodnoprogramskih načel, sčasoma pa je bila za uveljavitev političnih in 

nacionalnih ciljev pripravljena tudi v Sloveniji uporabljati silo. To je pokazala 

1. junija 1924 prav v Trbovljah, kjer je v spopadu med orjunaši in komunisti 

življenje zgubilo več udeležencev na obeh straneh.49 Med najbolj znanimi 

žrtvami je bil rudar in komunist Franc Fakin, ki so ga najprej mučili za gostilno 

Križanec (pozneje Španec), nato pa ustrelili v bližnjem kamnolomu.50  

 

                                                
47 Ustanovljena 1921 v Splitu, med letoma 1923 in 1926 dejavna tudi v Sloveniji. Sprva je 

delovala narodnoobrambno – primer napetosti med Orjuno in četo italijanskih alpincev 

zaradi Triglava (Domovina, petek, 3. 8. 1923).  
48 Glej 43. opombo.  
49 Do naslednjega oboroženega nastopa Orjune na Slovenskem je prišlo ob peti obletnici 

sprejema unitaristične in centralistične vidovdanske ustave 28. 6. 1926 v Ljubljani. Četa okrog 

100 uniformiranih in oboroženih pripadnikov Orjune se je na Prešernovi (zdaj Čopovi) ulici 

spopadla s policijo, ki orjunašem, večinoma Vojvodincem in Beograjčanom, ni dovolila 

obhoda po mestnem središču (ES 1994: 57–158).  
50 Tam so rudarji »v čast sodruga Franca Fakina pripeli trnov venec« (spletni vir: Trbovlje 

proti Orjuni 2012). Po 2. svetovni vojni so po Fakinu poimenovali eno od osrednjih 

trboveljskih ulic in krajevno skupnost. O njegovem življenju in delu so pripravljali razstave, 

izdajali brošure, snemali dokumentarne filme idr.  
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Slika 28: Propagandno gradivo za kongres Orjune v Beogradu leta 1925 (spletni vir: Orjuna, 

plakat iz leta 1925 (2013)).      

 

 

Upravičeno lahko torej domnevamo, da je bil lik Ane Dimnik v 

socialistični Jugoslaviji v ozadju družbenih in kulturnih dogodkov tudi zaradi 

omenjenih junijskih dogodkov leta 1924. Z Orjuno Ana ni imela pravzaprav 

ničesar, saj je umrla pred njeno ustanovitvijo. Sorodna pa so bila orjunašem 

narodnoprogramska načela Ane Dimnik, saj je Ana v bistvu delovala 

narodnoobrambno in si prizadevala za osvoboditev Slovencev spod zastarelih 

spon avstro-ogrske monarhije in za priključitev slovenskih dežel k Jugoslaviji. 

Orjunaši so narodnoobrambno dejavnost izražali precej radikalneje, pogosto v 

uniformiranih in oboroženih skupinah, zlasti v sporih s tujci, npr. Italijani. Ob 

tem so se zapletali še v konflikte s prav tako radikalnimi komunisti.  
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Slika 29: Spopad Orjune s komunisti je leta 1953 upodobil slikar Tone Kralj (spletni vir: 

Orjuna v revirju – grafika iz leta 1953 (2013)).      

 

 

Zavod za spomeniško varstvo Celje 

 

Lik Ane Dimnik je postal v Trbovljah ponovno zanimiv šele z 

osamosvojitvijo Slovenije, po letu 1991. Vendar je treba poudariti, da je Zavod 

za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje njeno hišo na Obrtniški 1 

vključil v svoje evidence že desetletje prej, ko je leta 1981 pripravil 

Spomeniškovarstvena izhodišča za izdelavo Prostorskega načrta občine Trbovlje.51 

Zavodovi sodelavci so prvi opisno in fotografsko dokumentirali tako hišo kot 

nagrobnik Ane Dimnik – »slovenske matere« na pokopališču v Trbovljah. 

 

Iz strokovnih osnov za prostorsko načrtovanje je tako kakor v podobnih 

primerih nastal akt o razglasitvi kulturnih in naravnih spomenikov v občini 

Trbovlje. Leta 1986 je Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje 

pripravil dva elaborata: najprej Predlog za razglasitev kulturnih in zgodovinskih 

spomenikov v občini Trbovlje52 in nekaj mesecev pozneje še Predlog za razglasitev 

                                                
51 Dokument je v arhivu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota 

Celje: NC 91/81-I, II; (02-91/3-81). 
52 Dokument je v arhivu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota 

Celje: NC 191/86 I, II; (02-45/2-86). 
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naravnih znamenitosti v občini Trbovlje.53 Oba predloga sta bila, po vsaj treh 

vmesnih popravkih zaradi zastarelosti, leta 1996 naposled pravno potrjena z 

odlokom,54 hiša pa je s tem postala zaščiten kulturni spomenik.  

Strokovnjaki so jo označili za značilno trško-mestno hišo iz let 1875–

1876. Pozornost je zbujala predvsem zaradi postopno oživljenega lika Ane 

Dimnik – »slovenske matere« in zaradi Bernekerjevega reliefa iz leta 1923, ki je 

bil likovno in tematsko povsem drugačen od prevladujoče samostojno stoječe 

in arhitekturne figuralne plastike v takratnih Trbovljah. Ta je bila vrsto 

povojnih let po osnovni vsebinski in likovni izraznosti zasnovana povsem 

skladno z idejami »revolucionarnih in delavskih Trbovelj«.55  

 

 
 

Slika 30: Dvodelna informativna označba na pročelju 

Dimnikove hiše (foto: V. Hazler, 18. 7. 2012). 

 

                                                
53 Dokument je v arhivu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota 

Celje: NC 211/86 I, II; (02-455/1-86). 
54 Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in 

zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96-10, 

14/2006-23, 35/2008-49.  
55 To je bila značilna in poznana reklamna krilatica v številnih besedilih in geslih, ki so v 

mestu in »rdečih revirjih« nastajale po 2. svetovni vojni. Tudi to je del zgodovine mesta in 

Slovenije, zato utegne sedanji prislini ali prostovoljni »molk« nekdanjih revolucionarjev 

Trbovljam prej škoditi kot koristiti. Tudi o tem segmentu slovenske in trboveljske zgodovine 

in načina življenja rudarjev, delavcev in revolucionarjev v času socializma je mogoče razviti 

izvrstne zgodbe za t. i. »kulturni turizem« in turizem nasploh. Predvsem pa je velika škoda, 

da se zgublja kulturni, socialni in zgodovinski spomin.    
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Treba je poudariti, da je bila uvrstitev Dimnikove hiše v prve evidence 

kulturne in naravne dediščine v občini Trbovlje pravzaprav »revolucionarno 

dejanje« pogumnih konservatorjev.  

 

 
 

Slika 30: Trbovlje, Obrtniška 1. Dimnikova hiša okrog leta 1990 (Gradivo iz spominske sobe 

Ane Dimnik v Trbovljah).  

 

 

Delovali so v dokaj trdih »trboveljskih časih«, ko je bila občinska oblast 

povsem v rokah edine dovoljene stranke, Zveze komunistov Slovenije, in 

njene osrednje sodelavke, Zveze združenj borcev NOB Slovenije. Zaradi 

poznanih političnih razmer so imeli prednost v spoznavanju in vrednotenju 

predvsem t. i. spomeniki delavskega gibanja in ljudske revolucije. Zato 

domnevamo, da je bila morda uvrstitev Dimnikove hiše v Zavodove predloge 

za razglasitev ena od skrivnih zavor, da je občina z razglasitvijo odlašala 

natanko desetletje, kar je slovenski rekord v občinskem razglašanju kulturnih 

spomenikov in naravnih znamenitosti. Občina iz nepojasnjenih razlogov med 

svojimi zaposlenimi ni našla dovolj kompetentnih ljudi, ki bi jim uspelo akt o 

razglasitvi v razumnem času spraviti skoz razpravo v Skupščini občine in nato 

še v Občinski kulturni skupnosti Trbovlje56 ter ga nazadnje potrditi z objavo v 

                                                
56 Velikanske zamude z razglasitvijo so namreč Zavodovim sodelavcem nakopale ogromno 

dodatnega dela – na teren so se morali zaradi istih reči vračati v več letih po dvakrat ali 
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odloku v Uradnem listu Socialistične republike Slovenije. To se je leto po uvedbi 

novih občin končno posrečilo opraviti novemu občinskemu svetu, da je bil 

omenjeni odlok57 uradno potrjen v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

  

Slika 31: Trbovlje, Obrtniška 1. Dimnikova hiša, ob svečani obnovi, 10. 9. 1995 (Gradivo iz 

spominske sobe Ane Dimnik v Trbovljah).  

 

 

Kljub nerazumnim zamudam z razglasitvijo so se konservatorji 

celjskega Zavoda z Dimnikovo hišo znova srečali v letih 1993 in 1994, ko 

formalno hiša še ni bila razglašena za kulturni spomenik, sta se pa lastnika, 

Julija in Alfred Petrič, takoj po denacionalizaciji zavzela za njeno celovito 

obnovo. Možnosti za pridobitev državnih in občinskih sredstev so bile zelo 

skromne, zato sta obnovo hiše v celoti omogočila lastnika. Nekaj let pozneje so 

na stavbo privili še informativno dvodelno ploščo v treh jezikih, da je kulturni 

spomenik, in napis »V tej hiši je živela Ana Dimnik – 'Slovenska mati'«.  

 

 

 

                                                                                                                                                   

trikrat – pa ne zaradi nadzora nad spomenikom, temveč zato, da so preverjali morebitne 

spremembe v lastništvu. Šele z omenjenim odlokom so se začele razmere urejati, čeprav sta 

ga časovno prehitela tako obnova hiše kot postavitev Muzejske zbirke Dimnik.  
57 Za poln naslov odloka glej 54. opombo.  
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Muzejska zbirka Dimnik 

 

Leta 1995 so sodelavci Revirskega muzeja Trbovlje v sobi v nadstropju 

hiše uredili muzejsko zbirko o življenju in delu Ane Dimnik in njene družine. 

Zbirka je opremljena z vrsto izvirne opreme in pohištva, stenskega okrasja in 

predvsem izvirnih dokumentov, od preprostih izrezkov osmrtnic iz časopisov 

do osebnih dokumentov najpomembnejših družinskih članov, kakršna sta bila 

Ana in njen sin Ivan Dimnik. Po stenah so med drugimi predmeti razobešeni 

oljna slika s portretom Ane Dimnik, dva Bernekerjeva osnutka reliefnega 

portreta Ane Dimnik v mavcu, slika Valentina Vodnika, uokvirjen dokument o 

promociji Ivana Dimnika na dunajski univerzi, ogledalo, več povečanih slik 

družinskih članov, uokvirjena Sprejemnica v družbo sv. Cirila in Metoda v 

  

 
 

Slika 32: Trbovlje, Obrtniška 1. Spominska soba Ane Dimnik v nadstropju Dimnikove hiše 

(foto: V. Hazler, 27. 6. 2013).  

 
 

 

 



 56 

 
 

Slika 33: Trbovlje, Obrtniška 1. Spominska soba Ane Dimnik v nadstropju Dimnikove hiše 

(foto: V. Hazler, 27. 6. 2013).  

 

Ljubljani in drugo okrasje. Ob stenah je postavljenih nekaj stolov, predalnik za 

posteljnino, trosed, visok podstavek za rože pri oknu, umivalnik, orodje za 

delo pri ognjišču v črni kuhinji, železni podstavek z emajliranim umivalnikom 

in drugi manjši predmeti. Sredi prostora je po tleh pogrnjen »bosanski« tepih 

in na njem je postavljena podolgovata vitrina z več izvirnimi dokumenti. 

Zbirka daje poučen pogled v življenje in delovanje Ane Dimnik in njene 

družine. Ogled muzejske zbirke je mogoč po predhodni napovedi lastnikom 

(Mlakar Adamič 2012: 3).  

 

 

Dimnikova hiša – kulturni spomenik lokalnega pomena 

 

Dimnikova hiša je v Zbirni register dediščine Republike Slovenije 

vpisana pod evidenčno številko enote 7841. Kot vrsta dediščine je označena za 

nepremično kulturno dediščino, kot tip enote pa memorialna dediščina. Z 

Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in 

zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje je dobila status spomenika 
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lokalnega pomena in s tem stalno razglasitev do preklica (ZRD: OT Dim. h. 

2012).  

 

 
 

Slika 34: Dimnikova hiša, zdaj gostilna in picerija, Obrtniška 1, Trbovlje (foto: V. Hazler, 

18. 7. 2012). 

 

 

Gostilna in picerija Dimnik 

 

Neprekinjeno obratovanje gostinskih lokalov se je v Dimnikovi hiši 

obdržalo vse od leta 1876, ko sta mladoporočenca Ana in Franc Dimnik v 

novozgrajeni hiši odprla gostilno, pa do danes, ko v pritličju in večjem delu 

nadstropja obratuje Gostilna in Picerija Dimnik. Za hišo je letni vrt, čez cesto 

pa gostilniško parkirišče, kjer ima sedanji najemnik gostilne parkiran dostavni 

avtomobil58 z oznakami PIZZERIJA Dimnik – HALO PIZZA. V gostilni 

namreč gostom postrežejo s cenovno sprejemljivimi malicami, kosili in jedmi 

po naročilu, mladim pa s picami.  

                                                
58 Med nalaganjem hrane v avtomobil tudi pred gostilno.  



 58 

 

 
 

Slika 35: Dimnikova hiša, Trbovlje, Obrtniška 1 (foto: V. Hazler, 18. 7. 2012). 

 

 

 

Ženski odbor Slovenske demokratske stranke Trbovlje 

 

Med odseve lika Ane Dimnik v sodobnosti kaže omeniti še njen položaj 

v današnjem političnem razmišljanju in življenju. V počastitev dneva 

državnosti 25. junija 2012 so članice Ženskega odbora Slovenske demokratske 

stranke Trbovlje predstavile vseslovenski projekt »Slovenija dežela velikih 

žensk«. Med drugim so predstavile tudi delo in lik Ane Dimnik, plemenite 

Trboveljčanke in zavedne Slovenke (SDS OD 2012). Sodeč po fotografijah 

organizatorjev in oglaševalcev, objavljenih na spletnih straneh, prireditev ni 

bila deležna množičnejšega odziva Trboveljčanov. Zanimive pa ostajajo 

nekatere vzporednice med tokratnimi organizatorkami in delom Ane Dimnik, 

dolgoletne predsednice Ženske podružnice Družbe Cirila in Metoda Trbovlje. 

Vendar je to posebna tema, primernejša za družboslovne raziskave. 
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Slika 36: Občinski odbor Trbovlje Slovenske demokratske stranke je ob dnevu državnosti, 

25. 6. 2012 postavil stojnico v središču Trbovelj. Prireditev naj bi se ujela s predstavitvijo 

vseslovenskega projekta »Slovenija dežela velikih žensk«, kjer se je govorilo tudi o 

znameniti Trboveljčanki Ani Dimnik (spletni vir: SDS, 2012).  
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Slika 37: Člani in članice Občinskega odbora Trbovlje Slovenske 

demokratske stranke pred stojnico v središču Trbovelj ob dnevu 

državnosti, 25. 6. 2012 (spletni vir: SDS, 2012).  
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Povzetek   

 

Zasavje, rudarski revirji, rdeči revolucionarni revirji in podobne 

geografske in politične oznake za svet med Kumu pripadajočimi hribi na 

desnem in Zasavskim hribovjem na levem bregu Save so že več kot dve stoletji 

pomembno središče rudarskega, gospodarskega in tudi političnega življenja 

na Slovenskem. Že od začetkov rudarstva, industrije in z njima povezanih 

obrti ob koncu 18. in še posebej v 19. stoletju je bilo na območju zelo veliko 

gospodarskih, demografskih in predvsem poselitvenih sprememb in 

posodobitev. To še posebej velja za tri osrednja mesta, Hrastnik, Trbovlje in 

Zagorje ob Savi, ki so zrasla na osnovah rudarstva in deloma tudi steklarske, 

strojne, pohištvene in druge industrije in obrti.  

Z razvojem rudarstva se je večinoma nenačrtno preurejena prvotna 

agrarna pokrajina zlila v večplastno neorgansko rastoči urbani svet, ki si je 

zlepa ali zgrda širil pot po ozkih dolinah in pri tem posrkal majhna tržna 

središča, vasi in zaselke ter uničeval najplodnejšo zemljo. Pod pritiskom hitrih 

sprememb so v kratkem propadli mali in srednji kmetje in rojevala se je 

povsem nova obrtniška in delavska plast.  

Vmes so se kot prežitki stoletij ohranjale redke gospodarsko uspešne 

velike kmetije, toda sčasoma se je tudi zanje razvoj ustavil in so se, podobno 

kakor drugi pred njimi propadli agrarni obrati, utopile v nasilni urbanizaciji 

območja. Kdor se med kmečkim prebivalstvom ni pravočasno prelevil v 

trgovca, gostilničarja, mlinarja ali iskanega rokodelca (npr. krojač, šivilja, 

čevljar, urar, kovač, kolar – še posebej izdelovalec jamskega orodja), je kmalu 

postal odvisen rudniški ali industrijski delavec, skratka proletarec, pogosto 

brez ustrezne izobrazbe in povsem odvisen od rudniških delodajalcev. Pa 

vendar je tudi težak in nevaren rudarski poklic omogočal življenje ali vsaj 

preživetje številnim domačim delavskim družinam, ki so že v 19. stoletju, še 

pogosteje pa v letih vse do 2. svetovne vojne, dobivale za tiste čase povsem 

primerna stanovanja in bivalne ugodnosti v blokovskih delavskih kolonijah in 

delavskih kasarnah, kar je marsikaterega novega proletarca odvrnilo od selitve 

v tujino.  

 

V takšnem socialnem okolju velikih sprememb je vse življenje prebivala 

poznana trboveljska gostilničarska Ana Dimnik. Kot Ana Pintar se je rodila 12. 

julija 1852 na gospodarsko trdni Peklarjevi kmetiji v Hrastniku. V starosti 69 

let je po kratki bolezni umrla 27. januarja 1921 v Trbovljah. Otroštvo in 

mladost je preživljala v zaselku Boben, kamor se je s stare hrastniške kmetije 
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priženil njen oče Anton Pintar. Ana je šolo obiskovala v Trbovljah, kjer je bila 

deležna rodoljubnih spodbud tamkajšnjega župnika Jožefa Hašnika. Skupaj z 

bratom Alojzijem je že v mladosti redno zahajala na slovenske tabore na 

Štajerskem in Kranjskem. V znani Roševi gostilni v Hrastniku sta si v branje 

sposojala Kmetijske in rokodelske novice in različne slovenske knjige, kar je Ani 

utrjevalo znanje in jo kot narodno zavedno Slovenko v boju proti nemštvu in 

nemškutarstvu določilo za vse življenje. Leta 1875 se je poročila s Francem 

Dimnikom, nekdanjim rudniškim strojevodjem, in leto pozneje sta na današnji 

Obrtniški cesti 1 v Trbovljah kupila hišo in odprla gostilno. Istega leta se jima 

je rodil sin Ivan (Janez), kmalu zatem še hči Paula, ki pa je pri treh mesecih 

umrla zaradi neznane bolezni. Vso materinsko skrb je zato usmerila v sina 

Ivana, ki je leta 1904 na Dunaju promoviral iz prava in v narodnostno 

zavednem delovanju tesno sledil materi. Služboval je v različnih odvetniških 

pisarnah, nazadnje do smrti leta 1928 kot samostojni odvetnik v Krškem.  

Ana se je od prvih dni življenja v Trbovljah vključila v tamkajšnje javno 

življenje. Z možem sta z varčnostjo in premišljenim gospodarjenjem ustvarila 

ekonomsko trden dom, ki je postal tudi pribežališče zavednega slovenstva v 

Trbovljah. V mestu, ki je bilo takrat povsem v nemških rokah, sta gostilničarja 

spodbujala pogovore v slovenskem jeziku in v branje ponujala slovenske 

časopise. Ana je kupovala slovenske knjige, jih hranila v urejeni hišni knjižnici 

in jih posojala znancem . Sama si je pridobila znanje z različnih področij in kot 

vsestransko razgledana ženska je prijateljicam svetovala pri gospodinjskih in 

hišnih opravilih, pri delu na vrtu in drugem. Ljudem v stiski je pomagala s 

hrano, stanovanjem in denarjem. Pogosto je v svoji hiši gostila osirotele 

družine, pomagala je potujočim dijakom, beguncem in ujetnikom. Le berače in 

lenuhe je redno spodila spred praga svojega doma. Goste je znala privabiti 

tudi z iskrivim in izvirnim pogovorom, humorjem in splošno razgledanostjo v 

politiki in gospodarstvu, zato so jo spoštovali pravzaprav vsi, Slovenci, v 

gospodarstvu vladajoča nemška manjšina in povzpetniški nemškutarji.  

Anina slava se je pravzaprav širila že v dekliških letih, še posebej pa po 

poroki in delu v gostilni ter v javnem življenju. Ko je bila stara 35 let, je bila za 

njeno pot prelomna regionalna razstava podružnice Štajerske kmetijske 

družbe leta 1887. Edina si je upala na svojo lipo pred gostilno izobesiti 

slovensko belo-modro-rdečo trobojnico, ko so povsod drugod visele le črno-

rdeče-rumene nemške frankurterice in belo-zelene štajerske zastave. Anino 

dejanje je zbudilo tolikšno pozornost, da so jo od takrat prav zaradi dogodkov 

z omenjeno razstavo, njene dobrosrčnosti, rodoljubja in odkritega boja za 

uveljavljanje Slovencev in slovenske besede, častno imenovali »slovenska 

mati«.  
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Kot goreča privrženka panslovanskega gibanja se je leta 1891 udeležila 

izleta v starodavno moravsko mesto Velehrad in v Pragi obiskala še Jubilejno 

deželno razstavo s področja vseh vrst obrti, umetnosti, stavbarstva, ribištva, 

turizma, šolstva, ženskih ročnih del in tako naprej. Leta 1910 se je udeležila 

tudi odmevnega obiska Ljubljanskega zvona pri kralju Petru I. Osvoboditelju 

v Beogradu. Domnevno je kralj minuto svojega govora namenil Ani, kar ji je 

ostalo v spominu za vse življenje.  

Ob koncu 19. stoletja je postajalo Anino javno delovanje vse odmevnejše. 

Leta 1891 je sodelovala pri prestavitvi Moške podružnice Ciril-Metodove 

družbe iz Zidanega mosta v Trbovlje in leta 1901 se ji je posrečilo ustanoviti 

Žensko podružnico Ciril-Metodove družbe v Trbovljah. Tega leta ji je umrl 

mož. Zagospodarila je sama in gostilna je še hitreje rasla kot narodno zavedno 

središče. Ana je že leta 1894 pomembno prispevala k zmagi Slovencev na 

občinskih volitvah in takrat je občina prvič delovala pod slovenskim 

vodstvom. Po devetnajstih letih je leta 1913 ponovno prešla v nemške roke, kar 

je Ano Dimnik močno prizadelo. Zato se je še bolj zavzemala za pobude o 

odcepitvi Slovenije iz vse bolj nepriljubljene avstro-ogrske monarhije in za 

združitev Slovencev v skupnost jugoslovanskih narodov. V Anini gostilni kot 

središču narodno zavednih ljudi so prepevali in leta 1893 ustanovili prvo 

slovensko pevsko društvo, Pevsko društvo Zvon. V njegovem pevskem in 

tamburaškem zboru so radi peli »Šumi Marica … Onam, onamo!« in druge 

južnoslovanske skladbe.  

Tudi med prvo svetovno vojno je Ani Dimnik gostilna prinašala dovolj 

denarja za znosno življenje. Po najboljših močeh je pomagala znancem, sinu 

Ivanu in njegovim nekdanjim dunajskim prijateljem. Med prvo svetovno vojno 

je družabno in kulturno življenje društva Zvon nekoliko zamrlo, a je z vso 

močjo razživelo po njej. Ana se je navduševala nad novo državo, povsem se je 

zavedala tudi političnih krivic in moči velikih držav, ki so grobo zarezale v 

celovitost slovenskega etničnega ozemlja. Zelo jo je prizadel izid koroškega 

plebiscita. Zato so takrat nekateri njeni sodobniki že zaznavali upadanje njene 

uporne življenjske moči. Zdi se, da je ob tem pozabila na lastno zdravje in 16. 

januarja 1921 se je v hladnem petkovem popoldnevu prehladila na pogrebu 

prijateljice Rozalije Roš v Hrastniku. Zbolela je za neozdravljivo pljučnico in 

čez enajst dni, v četrtek, 27. januarja 1921, je umrla na svojem domu v 

Trbovljah. O njeni smrti in pogrebu so poročali vsi pomembnejši časniki in 

časopisi. Po poročanju takratnih tiskanih glasil se je veličastnega pogreba 

udeležilo nad deset tisoč ljudi. 

 

Podobno kakor pogreb je pozornost javnosti v nedeljo, 29. julija 1923, 

zbudilo slovesno odkritje spominske plošče Ani Dimnik na pročelju gostilne v 
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Trbovljah. Tudi o tem dogodku so podrobno poročali pomembni slovenski 

časopisi in časniki, kar priča o velikem Aninem ugledu v takratnem javnem 

življenju na Slovenskem.  

Po drugi svetovni vojni je lik Ane Dimnik, »slovenske matere«, zbledel 

in skoraj utonil v pozabo. Med prvimi, ki so po osamosvojitvi Slovenije 

ponovno prepoznali njen nekdanji družbeni pomen, so bili konservatorji 

Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine iz Celja, ki so Aninim 

vnukinjam pomagali s strokovnimi nasveti pri obnovi Dimnikove gostilne na 

Obrtniški cesti 1 v Trbovljah. Po obnovi je gostilna ponovno zaživela. V 

nadstropju je stavba bogatejša za spominsko sobo Ane Dimnik, z več kosi 

opreme, dragocenimi predmeti, listinami in slikovnim gradivom o življenju 

znamenite Slovenke.  
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Summary 

 

The area that is located between the hills adjacent to the Kum mountain 

on the right and the Zasavje hills on the left bank of the Sava river and which 

is also known under the names of Zasavje, the mining district, the red 

revolutionary district or under any other similar political or geographical 

name, has been an important centre of the mining, economic and political life 

in Slovenia for over two centuries. Due to the emergence of the mining and the 

industry, as well as the trades related thereto, this area underwent a number of 

economic, demographic and especially settlement related changes and 

modernizations at the end of the 18th and throughout the entire 19th century. 

This is especially true of three central towns in the region, Hrastnik, Trbovlje 

and Zagorje near Sava, that were erected on mining and, to some extend, also 

on glass, mechanical, furniture and other industries or trades. With the 

development of mining, the once rural area that was later randomly 

reorganised blended with a multilayered inorganically growing urban world 

that by fair means or foul paved its way through the narrow valleys 

consuming, on its way, the small market centres, villages and hamlets, and 

destroying the best arable land. Small and medium size farmers soon yield 

under the pressure of rapid changes. As a result a new trade was born and 

with it, a new proletarian social class was introduced.  

 

Somewhere in between the two worlds certain rare economically 

successful large farms were preserved as remains of the past centuries. 

However, in time, their development came to a standstill and they too, 

similarly as other agricultural installations that went bankrupt before them, 

were consumed by the violent urbanization of the area. Anyone from the 

peasant population who did not become a merchant, an innkeeper, a miller or 

a sought-after craftsman (e.g. tailor, dressmaker, shoemaker, watchmaker, 

blacksmith, wheelwright – or, above all, a manufacturer of cave tools) in due 

time, soon became a dependant mine or industrial worker or in other words a 

proletarian lacking adequate education which made him completely 

dependant on the mine employers. However, even the difficult and dangerous 

mining profession enabled a life or at least a survival to a number of local 

working class families. Already in the 19th century, but more often in all the 

years up to the Second World War, the families were granted apartments 

entirely appropriate for that time as well as received other accommodation 
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benefits in working class colonies and barracks. These benefits dissuaded 

many proletarians from moving abroad.  

 

This was a social environment of great changes in which the central 

personality of our research spent her entire life. Ana Dimnik was a famous 

innkeeper in Trbovlje. She was born as Ana Pintar on 12 July 1852 at the 

economically strong Peklar's farm in Hrastnik. She died following a short 

illness at the age of sixty-nine on 27 January 1921 in Trbovlje. She spent her 

childhood and her youth in the Boben hamlet whereto her father Anton Pintar, 

coming from an old farm in Hrastnik, married. Ana, who visited a school in 

Trbovlje, was encouraged in her patriotism by the there priest Jožef Hašnik. 

She and her brother Alojzij regularly visited Slovenian camps in the Štajerska 

and Kranjska regions. They used to borrow the Kmetijske in rokodelske novice 

newspaper (Farming and crafting news) and red numerous Slovenian books in 

the famous Roš inn in Hrastnik. This not only enriched Ana's knowledge, but 

also made her become even an even more nationally aware Slovenian and 

encouraged her to fight against all things German and the pro-Germans. In 

1875, she married Franc Dimnik, a former mine engineer. A year later, they 

bought a house in Trbovlje at the street nowadays called Obrtniška cesta 1 

where they opened an inn. In the same year, their son Ivan (Janez) was born. 

oon afterwards she gave birth to her daughter Paula who died at the age of 

three months due to an unknown illness. Ana devoted all her motherly 

attention to her son Ivan. He graduated from law in 1904 in Vienna and closely 

followed his mother's example in his national awareness activities. He worked 

at different law firms. At the end, he worked as an independent lawyer in 

Krško until his death in 1928.   

 

Since the very first day Ana was actively involved in the Trbovlje public 

life. As efficient and sound managers of the estate, she and her husband 

created an economically strong home that became a sanctuary of the nationally 

conscious Slovenians in Trbovlje. At the time, the town was under German 

rule; nonetheless, the two innkeepers encouraged conversations in the 

Slovenian language and offered Slovenian newspapers for reading. Ana, who 

was constantly buying Slovenian books, set up a home library, and started 

lending books to her acquaintances. She gained knowledge from a variety of 

different fields; as a sophisticated woman she advised her female friends on 

household and house chores, on work in the garden and other things. She 

helped people in distress by supplying them with food, shelter and money. 

She often accepted families without a home in her house. She helped travelling 

students, refugees and prisoners. The only ones that she refused to help were 
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beggars and layabouts. Ana attracted customers with her witty and original 

conversations, with her humour and her rich general knowledge about politics 

and the economy. She was respected by everyone; the Slovenians, the German 

minority, governing the economy, and the pro-German social climbers.  

 

Ana became famous already as a young girl. However, her reputation 

strengthened after she got married, started her own business and became 

actively involved in the public life. At the age of thirty-five she reached a 

turning point in her life; at that time, in 1887, a regional exhibition was 

organised by a subsidiary of the Štajerska region agricultural society (Štajerska 

kmetijska družba). She was the only one who had the courage to hang out a 

Slovenian white-blue-red tricolour flag placing it on a lime tree that stood in 

front of her inn, while everywhere else black-red-yellow German flags called 

frankurterice and the white-green Štajerska region flags were hung out. Ana's 

courageous act did not go by unobserved. It was due to the very events linked 

to the exhibition and due to her kind-heartedness, patriotism and an open 

promotion of Slovenians and the Slovenian language that Ana was given the 

honourable nickname "the Slovenian mother".  

 

As a devoted fan of the Pan-Slavic movement, she went on a trip to the 

ancient Moravia town called Velehrad in 1891 and at the same time visited a 

jubilee provincial exhibition of all types of trades, arts, architecture, fishery, 

tourism, educational system, women's handicraft etc. that was held in Prague. 

In 1910, she attended the visit of the managers of the Ljubljanski zvon magazine 

at King Peter I., the Liberator, in Belgrade. Allegedly the king devoted a 

minute of his speech to Ana which was a lasting memory for her.  

 

At the end of the 19th century, Ana's public operation became more and 

more well-known. In 1891, she attended the presentation of the Male 

subsidiary of the Ciril and Metod association (Ciril in Metodova družba) from 

Zidani most in Trbovlje. In 1901, she succeeded in establishing a female 

subsidiary of the same association in Trbovlje. In that same year, her husband 

died. She became an independent manager of the inn that grew into an even 

more important centre nationally conscious Slovenians. Already in 1894 Ana 

significantly contributed to the victory of Slovenians at the municipal 

elections. For the first time ever the municipality operated under Slovenian 

management. After nineteen years of Slovenian administration, the 

municipality once again came under German management in 1913. Ana 

Dimnik was crushed and thus started to promote Slovenia's secession from the 

ever less popular Austria-Hungary. She also encouraged the adhesion of 
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Slovenians to a community of Yugoslavian nations. In Ana's inn that served as 

a central gathering place for all nationally aware Slovenians, there has always 

been a lot of singing. Therefore in 1893, the first Slovenian singing association 

Pevsko društvo Zvon was established. The most popular songs of its choir and 

tambura choir were Šumi Marica … Onam, onamo! and other southern Slavic 

songs.   

 

Even during the First World War, with her inn Ana created enough 

income to provide for herself a bearable life. To the best of her ability, she 

always helped her acquaintances, her son Ivan and his former Vienna friends. 

During the First World War, the social and cultural life of the Zvon association 

slightly died down, but came back into life in full force after the war. Ana was 

thrilled about the new country, she was also fully aware of political injustices 

and the power of large countries that roughly cut in the integrity of the 

Slovenian ethnic environment. She vas severely devastated by the outcome of 

the Carinthian plebiscite. Some of her contemporaries have already noticed 

that her rebellious nature diminished. It also seemed as if she has forgotten to 

take care of her own health, because on a cold Friday afternoon of 16 January 

1921 while attending a funeral of her friend Rozalija Roš in Hrastnik, she 

caught a cold. Ana was diagnosed with an incurable pneumonia and died in 

her home in Trbovlje eleven days later, on Thursday, 27 January 1921. All 

important newspapers and journals wrote of her death and her funeral. 

Reportedly over ten thousand people attended her funeral. 

 

The unveiling of her memorial plaque, on the façade of her inn in Trbovlje, on 

Sunday 29 July 1923, received just as much attention as her funeral. All 

important Slovenian newspapers and journals reported of this event. That was 

a clear sign of Ana's great reputation in the then public life in Slovenia.  

 

After the Second World War, the character of Ana Dimnik also known 

as »the Slovenian mother« faded and was even almost lost in oblivion. Among 

the first who recognised her importance and her former social significance 

after Slovenia's independence were the conservators of the Institute for the 

Protection of Cultural Heritage of Slovenia (Zavod za varstvo naravne in 

kulturne dediščine). They assisted Ana's grandchildren in the renovation of 

the Dimnik's inn at the Obrtniška cesta 1 street in Trbovlje by providing expert 

advice. After the renovation, the inn came back to life. Now, the inn is richer 

for Ana Dimnik's memorial room located in the first floor. The room contains 

several pieces of equipment, valuable artefacts, document and pictorial 

material, including the equipment from the life of this famous Slovenian.   



 69 

 

 

Viri in literatura   
 
Legenda okrajšav daljših in večkrat navedenih naslovov med besedilom: 

 

Viri in literatura 

ES - Enciklopedija Slovenije 

SG - Slovenski gospodar 

SN - Slovenski narod 

ZK OŠ Trbovlje - Zgodovinski krožek Osnovne šole Trbovlje 

ZS - Zgodovina Slovencev 

 

Spletni viri 

A. H. SH 2012 - Aleksander Hribovšek, Slovenska heraldika 

NSK (M. H.) 2012 - Novejša slovenska književnost (Miran Hladnik) 

OH 2012 - Okrepčevalnica Harambaša 

SBL 2012 - Slovenski biografski leksikon 

SDS ODT 2012 - Slovenska demokratska stranka, Občinski odbor Trbovlje  

Zg. PGD Tr. 2012 - Zgodovina Prostovoljnega gasilskega društva Trbovlje 

ZRD: OT Dim. h. 2012 - Zbirni register dediščine: Občina Trbovlje, Dimnikova hiša 

ZRD: OT Sav. c. 8 2012 - Zbirni register dediščine: Občina Trbovlje, Savinjska cesta 8, 

Grahekova hiša 

ZRD: OT Lov. dv. 2012 - Zbirni register dediščine: Občina Trbovlje, Lovski dvorec 

 

 

 

Viri in literatura 
 

Apih, Josip 

1988 Slovenci in 1848. leto. Ljubljana: Matica slovenska. 

 

A. S.  

1891 'Šolstvo v jubilejni izložbi v Pragi.' Učiteljski tovariš, 1. julija, str. 193–195.  

 

Benkovič, Josip (Benko, J.) 

1891 'Velehrad.' Dom in svet, št. 4, str.  192.  

 

Bogataj, Janez 

2011 Mojstrovine s kranjsko klobaso iz Slovenije. Ljubljana: Založba Rokus Klett. 

 

Bohinjec, Peter 

http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=2047237225110548&PF=AU&term=%22Apih,%20Josip%22


 70 

1889 Valentin Vodnik, prvi slovenski pesnik. Ljubljana: Družba sv. Cirila in 

Metoda. 

 

Borko, Božidar 

1958 'Spremna beseda.' V: Levstik, Vladimir, Gadje gnezdo. Ljubljana: 

Cankarjeva založba. Str. 341–345. 

 

Cankar, Ivan 

1902 'Mater je zatajil.' Zvonček, 1. maj, let. 3, št. 4, str. 89–91.  

1920 Moje življenje. Ljubljana: Zvezna tiskarna.  

 

Enciklopedija Slovenije 

1994 Enciklopedija Slovenije 8. Ljubljana: Mladinska knjiga. Str. 157–158. 

 

Gostl, Franc (Protoslav) 

1891 'Jubilejna razstava v Pragi.' Dom in Svet, št. 7, str. 332–334. 

 

Gossleth vitez Werkstätten, Jurij, Ferdo Roš in Mart Terpotitz 

1887 'Načrt kmetijske krajne razstave v Trbovljah od 24. do 28. dne meseca 

septembra t. l. ' Slovenski gospodar, 30. junija, str. 546–547. 

 

Govekar, Minka 

1926 Slovenska žena. Ljubljana: Splošno slovensko žensko društvo. 

 

Koblar, France 

1924 'Vladimir Levstik: Gadje gnezdo. 2. izdanje. ' Dom in svet, št. 1, str. 45–46.  

 

Kočevar, Štefan 

1882 Slovenska mati. Podučna knjiga materam, kakó naj sebe in svoje otroke zdrave 

obvarjejo. Celje: Narodna Tiskarna, založil Kočevar. 

 

Kraigher, Alojz  

1914 Kontrolor Škrobar. Ljubljana: L. Schwentner. 

1975–1989 Zbrano delo (uredil in opombe napisal Dušan Moravec). Ljubljana: 

Državna založba Slovenije. 

2005 Kontrolor Škrobar. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

 

Krajevni leksikon Slovenije III.  

1976 Občina Trbovlje. V: Krajevni leksikon Slovenije III.Ljubljana. Državna 

založba Slovenije. 

http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=2044407575184121&PF=AU&term=%22Kočevar,%20Štefan%22
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=2301281022523904&PF=AU&term=%22Kraigher,%20Alojz%22


 71 

 

Kranjc, Janez 

1996 Dimnikova mama. Pozabljena slovenska mati. Trbovlje: Odbor za pripravo 

spominske sobe.  

 

Leskošek, Vesna  

2007 'Ana Dimnik (1852–1921). Gostilničarka in neumorna delavka.' V: 

Pozabljena polovica. Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem (ur. Alenka 

Šelih). Ljubljana: Tuma, Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Str. 61–64.  

 

Levstik, Vladimir 

1918 Gadje gnezdo. Povest iz trpljenja in nad. Ljubljana: Tiskala in založila 

Zvezna tiskarna.  

1922 'Slovenska mati!' V: Koledar družbe Sv. Cirila in Metoda za navadno leto 

1922. Ljubljana: Izdalo in založilo vodstvo, str. 39–48. 

1923 Gadje gnezdo. 2. izdaja. Ljubljana: Založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. 

Bamberg. 

1958 Gadje gnezdo. Ljubljana: Cankarjeva založba.  

1974 Gadje gnezdo (ur. in spremno besedo napisal Bruno Hartman; ilustr. 

Janez Vidic). Maribor: Obzorja.  

 

Mlakar Adamič, Jana 

2006 'Dimniki.' Razvoj, št. 1. Trbovlje: Regionalni center za razvoj, str. 31–33.  

2012 Dimniki. Tipkopis. Elektronska pošta avtorju, 12. julija 2012. 

 

Nepodpisano 

1893 'V Trbovljah snujejo pevsko društvo.' Domovina, 5. januarja, let. 3, št. 1 

(priloga), str. 1. 

1921a  'Ana Dimnik +.' Jutro, 29. januarja, str. 2.  

1921b  'Smrt vrle narodnjakinje.' Slovenski narod, 29. januarja, str. 3.  

1921c  'Iz Trbovelj…' Domovina, 4. februarja, str. 6. 

1923a  'Trbovlje.' Jutro, 26. julija, str. 2. 

1923b  'Slavnostno odkritje spominske plošče Ani Dimnikovi v 

Trbovljah.' Jutro, 31. julija, str. 2. 

1923c  'Slovenska mati.' Domovina, 3. avgusta, let. 6, št. 31, str. 2.  

 

Orožen, Janko 

1958 Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola. Trbovlje: Občinski ljudski odbor. 

 

 



 72 

Polet 

magazin Dela in Slovenskih novic, 19. julija 2012, leto 11, št. 14, str. 14–15. 

 

Prelovec, Zorko 

1917 'Iz umetniškega sveta.' Učiteljski tovariš, 29. junija, str. 1–2. 

 

Remec, Alojzij 

1914 'Kontrolor Škrobar, roman.' Dom in svet, št. 7, str. 238–239.  

 

Repe, Božo 

1995 Naša doba. Oris zgodovine 20. stoletja. Ljubljana: Državna založba 

Slovenije. 

 

Slodnjak, Anton 

1975 'Vladimir Levstik, 1886–1957.' V: Obrazi in dela slovenskega slovstva. 

Ljubljana: Mladinska knjiga. Str. 282–283. 

 

Slovenec (političen list za slovenski narod), v Ljubljani,  

sobota, 24. septembra 1887, let. 15, št. 217, str. 3.  

 

Slovenski gospodar (podučiven list za slovensko ljudstvo), V Mariboru,  

29. septembra 1887, let. 21, št. 39, str. 311.  

 

Slovenski narod, v Ljubljani,  

ponedeljek, 26. septembra 1887, let. 20, št. 218, str. 4–5.  

torek, 27. septembra 1887, let. 20, št. 219, str. 3.  

petek, 30. septembra 1887, leto 20, št. 222, str. 3.  

sobota, 1. oktobra 1887, let. 20, št. 223, str. 3. 

ponedeljek, 3. oktobra 1887, leto 20, št. 224, str. 3.  

torek, 4. oktobra 1887, leto 20, št. 225, str. 3.  

 

Štebl, Alojzija 

1926 'Aktivnost slovenske žene.' V: Slovenska žena (ur. Minka Govekarjeva). 

Ljubljana: Splošno žensko društvo (ob priliki razstave »Slovenska žena« na 

velesejmu v Ljubljani). Str. 161–185. 

 

Vrhovnik, Ivan 

1885 Tisočletnica Metodova. Ljubljana: Narodna tiskarna, Odbor za priredbo 

vlaka v Velegrad in v Prago. 

 



 73 

ZK OŠ Trbovlje (Zgodovinski krožek Osnovne šole Trbovlje) 

1995 Iz družinskega arhiva družine Dimnik. Raziskovalna naloga. Trbovlje: 

Osnovna šola Trbovlje.  

 

 

Spletni viri 

 

Aleksander Hribovšek, Slovenska heraldika 

http://www.grboslovje.si/novice/article_2011_05_25_0003.php (17. 8. 2012).  

 

Aleš Ušeničnik 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ale%C5%A1_U%C5%A1eni%C4%8Dnik (20. 8. 

2012).  

 

Ana Dimnik – wikipedia 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ana_Dimnik (12. 7. 2012).  

 

Ana Dimnik – hrastnik.moj form 

http://hrastnik.mojforum.si/hrastnik-about1546.html (12. 7. 2012). 

 

Družba svetega Cirila in Metoda 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEba_svetega_Cirila_in_Metoda (6. 8. 

2012).  

 

Franja Tavčar 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Franja_Tav%C4%8Dar (18. 8. 2012).  

 

Franc Berneker  

http://www.rav.sik.si/e_knjiznica/biografki_leksikon/seznam/b/berneker_franc

/ (6. 8. 2012).  

 

Gostilna in pizzerija Dimnik 

http://hrastnik.mojforum.si/hrastnik-about1546.html (12. 8. 2012).  

 

Ivan Cankar, Moje življenje 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Moje_%C5%BEivljenje (4. 8. 2012).  

 

 

Ivan Hribar 

http://www.dnevnik.si/nedeljski_dnevnik/aktualno/1042365532 (7. 8. 2012).  

http://www.grboslovje.si/novice/article_2011_05_25_0003.php%20(17
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ale%C5%A1_U%C5%A1eni%C4%8Dnik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ana_Dimnik%20(12
http://hrastnik.mojforum.si/hrastnik-about1546.html%20(12
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEba_svetega_Cirila_in_Metoda
http://www.rav.sik.si/e_knjiznica/biografki_leksikon/seznam/b/berneker_franc/
http://www.rav.sik.si/e_knjiznica/biografki_leksikon/seznam/b/berneker_franc/
http://hrastnik.mojforum.si/hrastnik-about1546.html%20(12
http://sl.wikipedia.org/wiki/Moje_%C5%BEivljenje
http://www.dnevnik.si/nedeljski_dnevnik/aktualno/1042365532%20(7


 74 

 

Ivan Tavčar 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Tav%C4%8Dar (7. 8. 2012).  

 

Janez Mencinger 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Janez_Mencinger (8. 8. 2012).  

 

Jožef Hašnik 

http://nl.ijs.si/fedora/get/sbl:0737/VIEW/ (18. 8. 2012).  

 

Jožef Hašnik 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEef_Ha%C5%A1nik (12. 8. 2012).  

 

Mati noč 

Vir: http://prodamo.si/Mati-noc-o105464 (4. 8. 2012).  

 

Mati proza 

Vir: http://www.si21.com/?action=news&nid=75209 (4. 8. 2012).  

 

Novejša slovenska književnost (Miran Hladnik) 

http://slovenistika.files.wordpress.com/2008/05/nsk-2-obnove.doc (20. 8. 2012).  

 

Okrepčevalnica Harambaša 

http://arhiv.njena.si/kulinarika/tuja_kuhinja/cevapcici_in_nekaj_nostalgije/me

nu_id_137.html (8. 8. 2012).  

 

Orjuna – plakat iz leta 1925  

http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:ORJUNA_poster_1925.png (1. 12. 2013)  

 

Orjuna v revirju – grafika iz leta 1953  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ORJUNA_anticommunist_poster.png 

(1. 12. 2013)  

 

SBL 

Franc Berneker 

http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:0117/VIEW/ (6. 8. 2012).  

Jožef Hašnik 

http://nl.ijs.si/fedora/get/sbl:0737/VIEW/ (18. 8. 2012).  

Andrej Kalan 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Andrej_Kalan (8.8.2012).  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Tav%C4%8Dar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Janez_Mencinger%20(8
http://nl.ijs.si/fedora/get/sbl:0737/VIEW/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEef_Ha%C5%A1nik
http://prodamo.si/Mati-noc-o105464%20(4
http://www.si21.com/?action=news&nid=75209
http://slovenistika.files.wordpress.com/2008/05/nsk-2-obnove.doc%20(20
http://arhiv.njena.si/kulinarika/tuja_kuhinja/cevapcici_in_nekaj_nostalgije/menu_id_137.html%20(8
http://arhiv.njena.si/kulinarika/tuja_kuhinja/cevapcici_in_nekaj_nostalgije/menu_id_137.html%20(8
http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:ORJUNA_poster_1925.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ORJUNA_anticommunist_poster.png
http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:0117/VIEW/
http://nl.ijs.si/fedora/get/sbl:0737/VIEW/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Andrej_Kalan


 75 

Vladimir Levstik 

http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:1446/VIEW/ (6. 8. 2012).  

Ivan Tavčar 

http://nl.ijs.si/fedora/get/sbl:3735/VIEW/ (7. 8. 2012).  

 

Skrivnostna mati  

Vir: http://prodamo.si/Skrivnostna-mati-o106337 (4. 8. 2012).  

 

Slovenska demokratska stranka, Občinski odbor Trbovlje  

http://www.trbovlje.sds.si/news/37576 (12. 7. 2012).  

 

Slogaštvo 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Sloga%C5%A1tvo (7. 8. 2012).  

 

Taborsko gibanje 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Taborsko_gibanje (7. 8. 2012).  

 

Trbovlje proti Orjuni  

http://www.youtube.com/watch?v=kL_KDxK4tuk (7. 8. 2012). 

 

Vladimir Levstik 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Levstik (12. 8. 2012).  

 

V tri krasne 

http://www.v3krasne.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=403:ana-

dimnik&Itemid=194 (12. 7. 2012).  

 

Zedinjena Slovenija 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Zedinjena_Slovenija (7. 8. 2012).  

 

Zgodovina Občine Trbovlje 

http://www.trbovlje.si/vsebina/zgodovina/15 (17. 8. 2012). 

 

Zgodovina Prostovoljnega gasilskega društva Trbovlje 

http://www.pgdtrbovlje-mesto.si/drustvo/zgodovina/ (17. 8. 2012).  

 

Zbirni register dediščine: Občina Trbovlje 

Dimnikova hiša 

http://www.arhiv.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/regi

ster_nepremicne_kulturne_dediscine/ (6. 8. 2012).  

http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:1446/VIEW/
http://nl.ijs.si/fedora/get/sbl:3735/VIEW/
http://prodamo.si/Skrivnostna-mati-o106337%20(4.%208.%202012
http://www.trbovlje.sds.si/news/37576%20(12
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sloga%C5%A1tvo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Taborsko_gibanje%20(7
http://www.youtube.com/watch?v=kL_KDxK4tuk
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Levstik%20(12
http://www.v3krasne.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=403:ana-dimnik&Itemid=194
http://www.v3krasne.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=403:ana-dimnik&Itemid=194
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zedinjena_Slovenija%20(7
http://www.trbovlje.si/vsebina/zgodovina/15%20(17
http://www.pgdtrbovlje-mesto.si/drustvo/zgodovina/
http://www.arhiv.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_kulturne_dediscine/
http://www.arhiv.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_kulturne_dediscine/


 76 

Savinjska cesta 8, Grahekova hiša 

http://rkd.situla.org/?uid=2375 (17. 8. 2012).  

Lovski dvorec  

http://rkd.situla.org/?uid=2375 (17. 8. 2012).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rkd.situla.org/?uid=2375
http://rkd.situla.org/?uid=2375


 77 

 
 

Stvarno kazalo 
 

 

B 

baron Washington  22 

Belgrade   67  

Beograd  32, 63 

Berneker, Franc  34, 37, 44, 47, 48    

Bernekerjev relief  49, 52, 55 

Brenčič, Alojz  35, 38 

 

C 

Cankar, Ivan  34, 48 

celjska Domovina  33  

Ciril in Metod  31 

 

Č 

Čeč, Tončka  36 

'češka halupa'  31 

 

D 

Dimnik, Ana  6, 7, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68 

Dimnik, Franc  26, 44, 57, 62, 65 

Dimnik, Ivan  6, 26, 31, 32, 34, 35, 38, 44, 46, 47, 48, 55, 62,  65 

Dimnikova hiša v Trbovljah  7, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 

'Dom in sve't  31 

Draga nad Hrastnikom  44 

Družba svetega Cirila in Metoda  19, 32, 33, 38, 42, 46, 55 

Družba sv. Mohorja iz Celovca  27, 30, 67 

družina Volk  32, 37, 44 

Dunaj  6, 10, 62 

 

F 

Fakin, Franc  49 

frankfurterica  22, 28, 29, 62, 66 

 

 



 78 

 

G 

Gasilsko društvo Trbovlje-trg  20 

Gostilna Dimnik v Trbovljah  6, 12, 27, 30, 46, 49, 64, 68 

gostilna Ane Dimnik  12, 13 

Gostilna in picerija Dimnik  57 

'GOSTILNA PRI SLOVENSKI MATERI'  49 

 

H 

Hašnik, Jožef  23, 62, 65 

Hrastnik  6, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 42, 44, 47, 63, 64, 67  

Hribar, Dragotin  33 

Hribar, Ivan  30 

 

J 

Jubilejna deželna razstava v Pragi  31, 63  

Jugoslavija  10 

'Jutro'  31, 42, 46, 47 

 

K 

Košenini, Franja  30 

Kraigher, Alojz  34, 39, 48 

kralj Peter I. Osvoboditelj  63, 67 

Krško  35, 36, 37, 62, 66 

 

L 

Laibacher Zeitung  21 

Lakonca  10 

lakonški kmetje  10 

Levstik, Vladimir  23, 31, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 48 

ljubljanska 'Domovina'  31, 45, 47 

'Ljubljanski zvon'  31, 63, 67 

 

M 

Marija mati zavetnica  8 

mati  6, 7, 8 

         božja mati  8 

         božja mati Marija  8  

         dobra mati  7, 

         mati božjega zveličarja  8 



 79 

         »Mati fabrika – Železarna Ravne«  8 

         mati in hči  7 

         mati in otroci  7 

         mati in sin  7 

         mati noč  9 

         mati odrešenika  8 

         mati poezije  9 

         mati proza  9 

         moja mati  7 

         slovenska mati  6, 7, 20, 22, 29, 32, 44, 47, 48, 52, 54, 62 

         nezakonska mati  7 

»Mat´kurja, je mrzl´«  8 

Mencinger, Janez  35, 36 

Moška podružnica Ciril-Metodove družbe  33, 42, 63 

Muzejska zbirka Dimnik v Trbovljah  23, 34, 35, 41, 55, 56 

 

N  

Nemci  6, 10, 15, 28 

nemška manjšinska skupnost  6 

nemškutarji  28 

 

O 

Občinski odbor Trbovlje Slovenske demokratske stranke  59, 60 

Okrepčevalnica Harambaša  31 

Orjuna  47, 49, 50 

 

P 

Peklar, Ana  23 

Pevsko društvo Zvon  20, 32, 33, 40, 41, 47, 63, 67 

Pintar, Ana  23, 25, 44, 61 

Pintar, Anton  23, 24, 25, 61, 65 

Podkrajšek, Fran – Harambaša  31 

podružnica Štajerske kmetijske družbe  20, 22,  62, 66 

Potočnik, Nilka  43 

 

R 

Revirski muzej Trbovlje  55, 56 

Roš, Ferdinand  20, 21, 22 

Roš, Franc  23 

 



 80 

Roš, Rozalija  42, 63, 67 

rudarstvo  10 

 

S 

Slovenci  6, 32, 40, 63, 66 

'Slovenec'  21 

'Slovenski gospodar'  20, 21 

'Slovenski narod'  20, 31, 42 

Sokol  33, 43 

spominska soba Ane Dimnik v Trbovljah  12, 13, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 35, 36, 38, 

41, 48, 53, 54, 55, 56 

 

T 

Tavčar, Franja  30 

Tavčar, Ivan   30 

the Slovenian mother  66  

Trbovlje  6, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 

41, 42, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68   

Trboveljčani  20 

Trboveljska premogokopna družba  10 

 

U 

'Učiteljski tovariš'  31 

Ušeničnik, Aleš  31 

 

V 

Velehrad  31, 63, 66 

 

Z 

Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje  51, 64, 68 

Zveza komunistov Slovenije  53 

Zveza združenj borcev NOB Slovenije  53  

 

Ž 

žalostna božja mati  8  

Ženska podružnica Ciril-Metodove družbe (v Trbovljah)  19, 20, 33, 43, 46, 47, 

58, 63 

Ženski odbor Slovenske demokratske stranke Trbovlje  58 

Župančič, Oton  48 

 



 81 

 


