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Ophodari na Rektoratu Sveučilišta u ZagrebuOphodari na Rektoratu Sveučilišta u ZagrebuOphodari na Rektoratu Sveučilišta u ZagrebuOphodari na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu    

 

Brucoši Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji se primaju u rudarski stalež, u 

pratnji predstavnika Udruge Sretno! i predstavnika Fakulteta, posjetit će u četvrtak 4. prosinca 2014. u 16 u četvrtak 4. prosinca 2014. u 16 u četvrtak 4. prosinca 2014. u 16 u četvrtak 4. prosinca 2014. u 16 

satisatisatisati Rektorat Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Uz rektora prof. dr. sc. Damira Borasaprof. dr. sc. Damira Borasaprof. dr. sc. Damira Borasaprof. dr. sc. Damira Borasa, ophodare s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta primit će 

prorektori Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Svake godine na blagdan Sv. Barbare, zaštitnice rudara i opasnih zanimanja, kada se obilježava i Dan 

Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ophodari dolaze u posjet rektoru ophodari dolaze u posjet rektoru ophodari dolaze u posjet rektoru ophodari dolaze u posjet rektoru kako bi kako bi kako bi kako bi 

iskazali svoju zrelost i pripadnost iskazali svoju zrelost i pripadnost iskazali svoju zrelost i pripadnost iskazali svoju zrelost i pripadnost akademskoj zajedniciakademskoj zajedniciakademskoj zajedniciakademskoj zajednici. Tom prigodom, ispred Rektorata svake godine 

otpjevaju akademsku himnu Gaudeamus igitur, a tijekom prijama prigodne rudarske pjesme. 

 

Ovogodišnji posjet ophodara organizira se u okviru Tjedna Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu koji se održava od 1. do 5. prosinca. U okviru programa Tjedna obilježit će se 50 godina 50 godina 50 godina 50 godina 

od osnivanja Rudarskood osnivanja Rudarskood osnivanja Rudarskood osnivanja Rudarsko----geološkogeološkogeološkogeološko----naftnog fakultetanaftnog fakultetanaftnog fakultetanaftnog fakulteta te 95 godina od osnivanja Stolice i Zavoda za 95 godina od osnivanja Stolice i Zavoda za 95 godina od osnivanja Stolice i Zavoda za 95 godina od osnivanja Stolice i Zavoda za 

mineralogiju i geologijumineralogiju i geologijumineralogiju i geologijumineralogiju i geologiju.  

 

Uz predavanja hrvatskih i svjetskih stručnjaka u području rudarstva, gpredavanja hrvatskih i svjetskih stručnjaka u području rudarstva, gpredavanja hrvatskih i svjetskih stručnjaka u području rudarstva, gpredavanja hrvatskih i svjetskih stručnjaka u području rudarstva, geoleoleoleologije i naftnog inženjerstvaogije i naftnog inženjerstvaogije i naftnog inženjerstvaogije i naftnog inženjerstva    

koji se pripremaju za sve zainteresirane, u četvrtak 4. prosinca u 11 satičetvrtak 4. prosinca u 11 satičetvrtak 4. prosinca u 11 satičetvrtak 4. prosinca u 11 sati održat će se pppproslava Dana roslava Dana roslava Dana roslava Dana 

fakultetafakultetafakultetafakulteta. 

 

U petak 5. prosinca u 19.30 sati petak 5. prosinca u 19.30 sati petak 5. prosinca u 19.30 sati petak 5. prosinca u 19.30 sati u Kristalnoj dvorani hotela Westin održat će se tradicionalna rudarska 

manifestacija Skok preko kožeSkok preko kožeSkok preko kožeSkok preko kože, svečana ceremonija primanja mladih kandidata u rudarski stalež. Nekada 

su davno mladi rudari nakon uspješno položenog ispita dokazivali spretnost i odvažnost skokom preko 

rudarskog okna. Kako su okna razvitkom tehnike postajala sve šira, nije ih bilo moguće preskočiti te se 

umjesto toga uveo skok preko kože, odnosno kožne rudarske pregače koja je neophodni dio radnog odijela 

rudara u jami.  

 

 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku na spomenuta događanja. 

 

 

 

S poštovanjem, 

 

mr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 

 


