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Zakaj razstava?
Letošnje leto se bo v naš spomin in v zgodovino 
zapisalo z marsičem. V Velenju si ga bomo 
nedvomno posebej zapomnili tudi po tem, da 
zaradi pandemije bolezni covid–19 dneva rudarjev 
nismo mogli praznovati tako, kot smo navajeni že 
desetletja. Leto 2020 bo v velenjski kroniki zapisano 
kot leto, v katerem prvič po letu 1961 ni bilo ene 
največjih in najbolj priljubljenih velenjskih prireditev 
– skoka čez kožo ob rudarskem prazniku. 

Skok čez kožo je v Velenju torej odpadel ravno v letu, 
ko bi moral biti še bolj slovesen – bil bi namreč jubilejni, 
šestdeseti velenjski sprejem novincev v rudarski stan. 

V šestih desetletjih je tradicionalni dogodek nesporno 
postal del velenjske kulturne dediščine in identitete 
kraja, zato naj bo v letu, ko ga ne moremo doživeti, 
z nami drugače. Obudite spomine, poiščite kakšno 
zanimivost in – prisrčno povabljeni, da z nami delite 
vašo izkušnjo skoka čez kožo! 

Veseli bomo vsake 
fotografije, zapisa ali 
predmeta, ki bi ga bili 
pripravljeni deliti z nami in 
ga tako ohraniti tudi za tiste, 
ki pridejo za nami! Pokličite 
nas, pišite nam ali nas 
poiščite v Muzeju Velenje na 
Velenjskem gradu! 
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Skok čez kožo je 
naša kulturna dediščina!
Glavna akterja skoka čez kožo sta Premogovnik Velenje in Šolski center Velenje, a 
z rudarskim praznikom nesporno živi vse mesto. Rudarska tradicija je pomemben 
del kulturne dediščine Šaleške doline, zato smo v Muzeju Velenje ob sodelovanju 
Premogovnika Velenje in Šolskega centra Velenje pripravili pobudo za vpis skoka 
čez kožo v Register nesnovne kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo 
Republike Slovenije. Priprava za vpis v sodelovanju s Slovenskim etnografskim 
muzejem kot koordinatorjem varstva nesnovne kulturne dediščine že poteka. 

Po Unescovi Konvenciji o varovanju 
nesnovne kulturne dediščine 
nesnovna kulturna dediščina 
“pomeni prakse, predstavitve, 
izraze, znanja, veščine in z njimi 
povezane orodja, predmete, izdelke 
in kulturne prostore, ki jih skupnosti, 
skupine in včasih tudi posamezniki 
prepoznavajo kot del svoje kulturne 
dediščine. Skupnosti in skupine 
nesnovno kulturno dediščino, 
preneseno iz roda v rod, nenehno 
poustvarjajo kot odziv na svoje 
okolje, naravo in zgodovino, kar 
zagotavlja občutek za identiteto 
in neprekinjenost s prejšnjimi 
generacijami, ter spodbuja 
spoštovanje do kulturne raznolikosti 
in človeške ustvarjalnosti.”

Del tradicije ob skoku čez kožo 
je tudi rdeč nagelj, ki ga dekleta 
mladim rudarjem pripnejo kot simbol 
slovenstva in delavskega razreda.
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Kaj je skok čez kožo?

V Velenju, kjer se je šega ukoreninila v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja, 
skočijo čez kožo in s tem v rudarski stan dijaki in študentje, ki so končali šolanje za 
geostrojnike rudarje, geotehnike ter inženirje rudarstva in geotehnologije ter dijaki 
strojnih in elektro-programov, ki so praktični pouk opravljali v premogovniku.

Vsaki dve leti skok čez kožo poteka na naravoslovno tehniški fakulteti ljubljanske 
univerze, priložnostno pa tudi v različnih slovenskih krajih, ki so bili v preteklosti 
povezani z rudarstvom.

S skokom čez kožo …

… novinci …

… vstopajo med rudarsko bratovščino.Novinci v rudarskih uniformah gredo na prizorišče skoka čez kožo v gosjem redu, s 
čimer se ohranja tudi spomin na ozke jamske rove. Na fotografiji novinci iz leta 1967.

Skok čez kožo je tradicionalni rudarski obred, s katerim novinci vstopajo v 
rudarsko bratovščino. Iz rudnikov se je šega prenesla na rudarske šole in danes 
je skok čez kožo obred, s katerim rudarji v svoje vrste sprejmejo dijake in 
študente zaključnih letnikov.
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Od kod izvira skok čez kožo?
Korenine skoka čez kožo segajo na Slovaško, v rudarsko 
okolje Banske Štiavnice, kjer je šega prvič izpričana v 
16. stoletju. Obred so kasneje prenesli na tamkajšnjo 
rudarsko akademijo, od tam pa na druge rudarske šole v 
nekdanji habsburški monarhiji.

Zgodovina skoka pa naj bi segala še dalj v preteklost. 
Skok preko urezanega kosa telečje ustrojene kože, ki so 
ga rudarji nosili kot zaščito pred vlago, naj bi nadomestil 
dotedanje iniciacijske skoke preko rudarskih jaškov 
(šahtov), ki so s časom postali preširoki.

V rudarski paradi že od vsega začetka nastopa rudarska godba. Na fotografiji parada leta 1968.

Delavci velenjskega premogovnika v Škalah leta 1905. Med njimi je bil tudi 
Jurij oz. Georg Pustatičnik s Plešivca.

Skok čez kožo na kotalkališču leta 1972.

Podoba rudarja v 16. stoletju 
v delu De re metallica avtorja 
Georgiusa Agricole. Iz knjige 
Zwölf Bücher vom Berg= und 
Huttenwesen, Berlin 1928.
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Usnje kot del 
rudarske oprave
Rudarska koža, polkrožno odrezan obdelan kos navadno telečje 
kože, je bila nekdaj sestavni del rudarske opreme. Služila je kot 
zaščita pred vlago in hladom, uporabljali pa so jo tudi za drčanje 
po nagnjenih jamskih prostorih, zaradi česar so jo imenovali tudi 
kar ritno usnje (Arschleder). 

Poleg rudarjev so kožo nosili tudi metalurgi. Prvi so jo imeli pod zadnjico, drugi pa 
pred životom. Ker je bila koža del opreme samo v tem stanu, je postala tudi njegov 
zaščitni znak in častni simbol. Včasih je služila tudi kot simbol upornih rudarjev.

Rudarji iz Schladminga, ki so v 16. stoletju oblegali štajerskega deželnega glavarja, 
so se napotili proti Gradcu s kožo na drogu namesto zastave.

Rudarska koža je bila zunanje znamenje časti. Če je kdo prekršil pravila stanu, je bil 
izključen iz rudarske bratovščine, koža pa mu je bila odvzeta.

S simbolnim skokom čez kožo novinci vstopajo med rudarje. 
Skok čez kožo leta 1970, ko je zaradi dežja potekal v Domu kulture Velenje.

… do slavnostne uniforme, ki jo sestavljajo črne 
hlače in suknjič, črna kapa in bele rokavice. 28 
zlatih gumbov na suknjiču simbolizira starost 
zaščitnice rudarjev sv. Barbare ob smrti.

Od navadne delavske oprave …

Usnjena rudarska čelada 
in rudarska svetilka iz 
premogovniške zbirke 
Muzeja Velenje.
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Začetki skoka  
čez kožo v Sloveniji
Po koncu prve svetovne vojne in razpadu Avstro-ogrske monarhije 
so na novoustanovljeno slovensko univerzo, za ustanovitev katere je 
imel veliko zaslug velenjski rojak Karel Verstovšek, šego skoka čez 
kožo prinesli študenti rudarstva iz krajev, kjer so Slovenci študirali 
pred ustanovitvijo univerze v Ljubljani.

Prvi skok kot sprejem brucev v študentske vrste 
se je na ljubljanski montanistiki odvil v šolskem 
letu 1923/24 in 17. decembra 1927 je potekal 
že peti skok po vrsti. Pred vojno se je zvrstilo 
vsega 11 skokov, jubilejni deseti je potekal leta 
1937. Leta 1930 so skok čez kožo združili s 
praznovanjem godovnega dne zavetnice rudarjev 
sv. Barbare, 4. decembrom.

Po koncu druge svetovne vojne in nastanku nove 
jugoslovanske države so rudarska praznovanja 

ob godu sv. Barbare opustili. Slovenski rudarji 
so leta 1952 stanovski praznik začeli praznovati 
3. julija. Dan rudarjev je bil izbran v spomin 
na tridnevno gladovno stavko, ki so jo 3. julija 
leta 1934 začeli zasavski rudarji. Leta 1951 je 
bila na ljubljanski montanistiki obnovljena tudi 
šega skoka čez kožo. Medtem ko so skok sprva 
prirejali na začetku šolskega leta ob sprejemu 
brucev med študente montanistike, so ga po 
vojni prenesli na konec študija.

Ob skoku čez kožo mladi rudarji podajo ob praporu svečano zaobljubo in 
nazdravijo novemu stanu. Skok čez kožo leta 1970.

Razglednica iz marca 
1924 s fotografijo 
študentov rudarstva, 
ki so imeli v Velenju 
jamomerske vaje.

Skakalci prvih skokov 
čez kožo v Ljubljani. 

Evidentirano gradivo, 
originali last Viktorja 

Kersniča in Zmaga 
Tančiča iz Ljubljane. 1924

1925

1926

1927
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Tradicija praznovanja 
rudarskega praznika v Velenju

Rudarski praznik so v Velenju tako kot po drugih slovenskih krajih prvič obeležili 3. julija 
1952. Takrat so velenjski rudarji praznik počastili z izletom na Mrzlico, praznovali pa so tudi v 
rudarskem domu in še kje drugje, saj je bila »proslava prvega stanovskega praznika v Velenju 
precej razdrobljena,« kot je leta 1953 povzel lokalni časnik Velenjski rudar.

Leto kasneje, v soboto, 4. julija 1953, so v Velenju dan rudarjev že 
proslavili s prireditvijo ob Velenjskem jezeru, kjer je nastopil tudi 
pihalni orkester. Zelo slovesno je bilo v Velenju leta 1955, ko so ob 
rudarskem prazniku odprli mestni stadion, prvič pa so nastopili tudi 
člani novoustanovljenega 70-članskega pevskega zbora Svoboda 
pod vodstvom Riharda Beuermana. Od leta 1961 je sestavni del 
velenjskega rudarskega praznika tudi skok čez kožo, ceremonial 
sprejema dijakov in študentov rudarske smeri v rudarski stan.

Podoba Jaška Škale v prvih desetletjih delovanja premogovnika.

Pred skokom novinci povedo svoje generalije ter geslo. Skok čez kožo leta 
1964, ko se je dogodek odvijal pred Domom kulture Velenje.

Praznovanje rudarskega dne 
pred Domom kulture Velenje  
v šestdesetih letih 
20. stoletja.

Kip sv. Barbare iz 
premogovniške zbirke 
Muzeja Velenje.
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Prvi skok 
čez kožo v Velenju

Dan rudarjev se je tega leta v Velenju, kot vsa leta poprej, pričel ob zvokih godbe 
na pihala ter s povorko rudarjev v črnih uniformah, nadaljeval pa s kulturnim 
programom in prvim skokom čez kožo pred domom kulture. Program so 
najavile fanfare, sledil je dvig rudarske zastave ter pozdravni govor predsednika 
delavskega sveta Rudnika lignita Velenje in ravnatelja Rudarskega šolskega 
centra Ludvika Malija. Dogodku je po zgledu ljubljanskega skoka predsedoval 
častni prezidij. Kožo, čez katero so skakali novinci, sta držala obratovodja ter 
poslovodja jame. Po skoku se je kolona skakalcev pomikala k mizi, kjer so vsi 
hkrati dvignili čaše in nazdravili, pevski zbor pa je zapel zdravico. 

Skakalci so se nato v polkrogu postavili okoli praporov, člani častnega 
predsedstva so jim pripeli rdeče nageljne z rudarskimi znaki, rudarji pa so jih 
s stiski rok sprejeli v svoje vrste. Sledila je rudarska himna v izvedbi pevskega 
zbora, program pa se je zaključil z razvitjem prapora, ki so ga prejeli učenci 
drugega letnika rudarske šole.

Dogodek skoka čez kožo se zaključi s predajo simbolov šole mlajši 
generaciji, ki ga je danes zamenjala razglasitev najboljših petih dijakov v 

generaciji. Zaključek skoka s predajo ključa in svetilke leta 1964.

▲▼ Skok čez kožo na Titovem trgu pred kulturnim domom leta 1964.

Rudarska parada v Velenju ob prvem skoku čez kožo leta 1961.

Leta 1961 je na velenjski Industrijski rudarski šoli (IRŠ), ki je s svojim 
delovanjem pričela leta 1958, šolanje zaključila prva generacija dijakov.
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ČASTNI SKAKALCI ČEZ KOŽO 1994–2019
Zap. št. Datum skoka Ime in priimek Funkcija

1. 3. 7. 1994 Dragica Kotnik direktorica za gospodarsko področje

2. 3. 7. 1995 Ciril Grebenšek in  
mag. Franc Avberšek

vodji parade

3. 3. 7. 1996 Anton Seher avtor knjige Zgodovina premogovnika Velenje

4. 3. 7. 1997 Milan Kučan predsednik Republike Slovenije

5. 3. 7. 1998 Peter Robida direktor Šolskega centra Velenje

6. 3. 7. 1999 Jože Stanič direktor delniške družbe Gorenje

7. 1. 7. 2000 Karl Drago Seme upokojeni vodja rud. prak. pouka rudarjev strojnikov, vodja novincev 

8. 30. 6. 2001 Nestl Žgank nekdanji direktor premogovnika in graditelj Velenja

9. 29. 6. 2002 Tone Turnšek direktor Pivovarne Laško

10. 28. 6. 2003 mag. Anton Rop predsednik vlade Republike Slovenije

11. 3. 7. 2004 mag. Drago Fabijan generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne

12. 2. 7. 2005 Jože Škoflek najstarejši rudar (93 let)

13. 1. 7. 2006 dr. Jože Zagožen generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne

14. 30. 6. 2007 dr. Milan Medved namestnik generalnega direktorja Holdinga Slovenske elektrarne

15. 28. 6. 2008 dr. Uroš Rotnik direktor Termoelektrarne Šoštanj

16. 3. 7. 2009 dr. Danilo Türk predsednik Republike Slovenije

17. 2. 7. 2010 Borut Pahor predsednik Vlade Republike Slovenije

18. 1. 7. 2011 mag. Marjan Kolenc dolgoletni tehnični direktor in glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje

19. 29. 6. 2012 Oto Gradišnik dolgoletni vodja in član Rudarskega okteta Velenje

20. 29. 6. 2013 Bojan Kontič župan Mestne občine Velenje

21. 20. 9. 2014 mag. Ivan Ivč Kotnik direktor Šolskega centra Velenje

22. 3. 7. 2015 mag. Anton Planinc dolgoletni vodja Rudarskega inšpektorata Republike Slovenije

23. 2. 7. 2016 mag. Ivan Marin dolgoletni vodja in dirigent Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje

24. 1. 7. 2017 mag. Ivan Marin Častni skakalec je bil vnovič mag. Ivan Marin, ki zaradi bolezni skoka ni 
opravil v letu 2016.

25. 30. 6. 2018 prof. dr. Uroš Bajželj dolgoletni profesor na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani, 
Oddelku za geotehnologijo in rudarstvo

26. 29. 6. 2019 mag. Stojan Nikolič generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne

VODJE RUDARSKE PARADE 1961–2019
Zap. št. Vodenje parade Ime in priimek

1. 1961–1978 Ciril Grebenšek

2. 1979–1988 mag. Franc Avberšek

3. 1989–2003 dr. Milan Medved

4. 2004–2008 Marjan Lampret

5. 2009–2017 mag. Matjaž Koželj

6. od 2018 Boris Sotler
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Častni skakalci

Čisto prvi častni skok pa se je v Velenju odvil že dobra tri desetletja preden je častni skok 
postal vsakoletni del praznovanja rudarskega praznika. Ko je 31. avgusta 1963 Velenje v 
spremstvu Tita in številnih drugih pomembnih gostov obiskal predsednik Sovjetske zveze 
Nikita Hruščov, je bil ta na svečani seji delavskega sveta imenovan za častnega člana 
kolektiva Rudnika lignita Velenje. Pred kulturnim domom je zbrane nagovoril v uniformi 
velenjskih rudarjev, nato pa je  skočil čez kožo in prejel diplomo častnega člana. 

Leta 1975, ko je praznovanje dneva rudarjev potekalo v povezavi s praznovanji 100-letnice 
premogovnika, 30. obletnice osvoboditve ter 25-letnice samoupravljanja, je častni skok 
na svečani seji delavskega sveta v Domu kulture opravil predsednik Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Slovenije France Popit.

Od leta 1994 je sestavni del velenjskega skoka čez kožo tudi častni skok. Prva je bila 
s skokom čez kožo v častni rudarski stan sprejeta Dragica Kotnik, takrat direktorica 
Premogovnika Velenje za gospodarsko področje. Častni skok so do danes opravili številni 
zaslužni posamezniki, predvsem iz sveta politike in gospodarstva.

Ob 50. skoku čez kožo leta 2010 je častni skok opravil 
današnji predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Sovjetski predsednik Nikita Hruščov je čez kožo skočilob svojem obisku 
Velenja leta 1963.

Leta 1997 je čez kožo skočil 
prvi predsednik Republike 

Slovenije Milan Kučan.

Ob 100-letnici Premogovnika Velenje leta 
1975 je kot posebni gost čez kožo skočil 
tedanji predsednik CK ZKS France Popit.
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Skok čez kožo  
v samostojni Sloveniji

Promenadnemu koncertu godbe na pihala in nastopu Moškega pevskega zbora Kajuh je 
sledil program, ki ga je vodil Milan Medved. Po prireditvi je potekalo družabno srečanje 

delavcev in upokojencev ter njihovih družinskih članov. Tisto 
leto rudarji niso dobili običajne krače in vina, temveč golaž.

Od leta 2000 naprej se skok čez kožo, kadar pade dan rudarjev 
na dan med tednom, odvija v petek ali soboto pred 3. julijem. 
Tako je sedemdeset novincev leta 2000 čez kožo skočilo v 
soboto, 1. julija. 

Po osamosvojitvenem letu je bil skok čez kožo v september 
prestavljen še enkrat, leta 2014. Takrat zaradi stavke rudarjev. 
Tudi tega leta je namesto 3. julija potekal 20. septembra, na 
praznik mestne občine Velenje.

Leta 1987 
je čez kožo skočilo 

prvo dekle.

Praznovanje rudarskega 
praznika s skokom je 

priložnost za podelitev 
nagrad zaslužnim 

delavcem Premogovnika 
Velenje. Fotografija s 

podelitve nagrad leta 2010.

Vodja ceremoniala 
Milan Medved leta 2010.

Novincem ob skoku v nov stan stojijo ob strani botri, izkušeni rudarji, ki 
opravijo ponovni skok pred novinci. Kožo držijo starešine, ki nosijo lento.

V času rudarskega praznika leta 1991 je potekala vojna za osamosvojitev Slovenije, 
zato so tega leta praznovanje s skokom čez kožo pripravili 20. septembra. Prireditev 
se je takrat s kotalkališča preselila na prostor ob Restavraciji Jezero.
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SKOKI ČEZ KOŽO 1961–2019
Št. skoka Datum Lokacija Št. novincev
1. 3. 7. 1961 Titov trg 68
2. 2. 7. 1962 Titov trg 54
3. 3. 7. 1963 Titov trg 89
4. 3. 7. 1964 Titov trg 52
5. 3. 7. 1965 Kotalkališče 57
6. 3. 7. 1966 Titov trg 122
7. 3. 7. 1967 Kotalkališče 125
8. 3. 7. 1968 Kotalkališče 97
9. 3. 7. 1969 Kotalkališče 57
10. 3. 7. 1970 Dom kulture – dež 54
11. 3. 7. 1971 Kotalkališče 67
12. 3. 7. 1972 Kotalkališče 67
13. 3. 7. 1973 Kotalkališče 59
14. 3. 7. 1974 Kotalkališče 43
15. 3. 7. 1975 Mestni stadion 57
16. 3. 7. 1976 Kotalkališče 41
17. 3. 7. 1977 Kotalkališče 46
18. 3. 7. 1978 Kotalkališče 74
19. 3. 7. 1979 Rdeča dvorana – dež 81
20. 3. 7. 1980 Kotalkališče 58
21. 3. 7. 1981 Kotalkališče 46
22. 3. 7. 1982 Kotalkališče 48
23. 3. 7. 1983 Kotalkališče 68
24. 3. 7. 1984 Kotalkališče 80
25. 3. 7. 1985 Kotalkališče 67
26. 3. 7. 1986 Kotalkališče 85
27. 3. 7. 1987 Kotalkališče 88
28. 3. 7. 1988 Kotalkališče 65
29. 3. 7. 1989 Kotalkališče 92
30. 3. 7. 1990 Kotalkališče 76
31. 20. 9. 1991 Ob Restavraciji Jezero 65
32. 3. 7. 1992 Kotalkališče 60
33. 3. 7. 1993 Kotalkališče 93
34. 2. 7. 1994 Kotalkališče 85
35. 3. 7. 1995 Mestni stadion 60
36. 3. 7. 1996 Mestni stadion 60
37. 3. 7. 1997 Mestni stadion 50
38. 3. 7. 1998 Mestni stadion 64
39. 3. 7. 1999 Mestni stadion 71
40. 1. 7. 2000 Mestni stadion 70
41. 30. 6. 2001 Mestni stadion 52
42. 29. 6. 2002 Mestni stadion 67
43. 28. 6. 2003 Mestni stadion 45
44. 3. 7. 2004 Mestni stadion 67
45. 2. 7. 2005 Mestni stadion 69
46. 1. 7. 2006 Mestni stadion 70
47. 30. 6. 2007 Mestni stadion 66
48. 28. 6. 2008 Mestni stadion 51
49. 3. 7. 2009 Mestni stadion 61
50. 2. 7. 2010 Mestni stadion 64
51. 1. 7. 2011 Mestni stadion 41
52. 29. 6. 2012 Mestni stadion 66
53. 29. 6. 2013 Mestni stadion 62
54. 20. 9. 2014 Mestni stadion 56
55. 3. 7. 2015 Mestni stadion 57
56. 2. 7. 2016 Mestni stadion 46
57. 1. 7. 2017 Mestni stadion 49
58. 30. 6. 2018 Mestni stadion 37
59. 29. 6. 2019 Mestni stadion 38
60. Odpovedan zaradi COVID-19

SKUPAJ 3.825

59 skokov 
čez kožo

Dogodek je v tem času doživel nekaj manjših sprememb, a v 
svojem bistvu ostaja enak. Glavni akterji so novinci, imenovani 
tudi zelenci, ki ob zaključku šolanja vstopajo v rudarski stan. 
Vstop med rudarsko druščino opravijo s skokom čez kožo s 
pivskega sodčka. Ob tem povedo svoje generalije ter geslo, 

ki je pogosto šaljivo. Kožo držijo starešine, ki nosijo lente, novince pa kot opora pri dogodku pa tudi v 
nadaljnjem življenju spremljajo botri, ki prihajajo iz vrst izkušenih rudarjev. Mladi rudarji, ki ob skoku 
nazdravijo z vrčkom piva, podajo svečano zaobljubo ob praporu, vodja parade pa jih sprejme v druščino 
z besedami: »Zdaj niste več zelenci, postali ste rudarji. Nazdravljam vam, ki boste z nami šli v korak, 
nazdravljam tebi, rudar, ki temnih si globin postal junak. Dvignimo vrče, nazdravimo na srečo. Naj živi 
nam večno, naš rudarski SREČNO!«

Nato sledi zadnji del programa, v katerem je predajo ključa ter svetilke kot simbolov rudarske šole 
mlajši generaciji nadomestila razglasitev najboljših petih dijakov v generaciji.

Od leta 1961, ko se je v Velenju 
odvil prvi skok čez kožo, se jih je 
zvrstilo že 59. 

Glavni akterji dogodka so novinci, ki s skokom čez kožo vstopajo v rudarski stan. Ob skoku s sodčka piva se vsak 
novinec  predstavi in pove geslo, moto svojega poklicnega usposabljanja in delovanja.
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Veličastna praznovanja

Posamezna leta so rudarski praznik obeležili še slovesneje kot drugikrat. 
Veliko praznovanje je tako potekalo leta 1975 ko je Rudnik lignita Velenje 
RLV praznoval stoletnico delovanja. Slavnostni govornik je bil predsednik 
Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije France Popit, ki je opravil 
tudi častni skok. Leta 1983 je dogajanje zaznamovalo preimenovanje 
Rudarskega elektroenergetskega kombinata REK po častnem občanu 
Velenja in stalnem gostu rudarskih praznovanj Francu Leskošku Luki, ki je 
umrl tistega leta. Leta 1987 je čez kožo skočilo prvo dekle, Staška Krnel s 
Primorske, ki je končala srednjo tehniško rudarsko šolo.

Zelo slovesno je bilo na tradicionalnem skoku čez kožo leta 2010, ko je bil 
ta že 50. po vrsti. Jubilejnega skoka se je udeležil tudi predsednik Republike 
Slovenije, tedaj predsednik vlade, Borut Pahor, ki je opravil častni skok.

Rudarski praznik Velenje praznuje že od leta 1952, leta 1961 pa je bil v dogajanje ob 
prazniku vključen tudi obred skoka čez kožo. Udeleženci 50. skoka čez kožo leta 2010.

▲▼  Slavnostna parada leta 1964 in danes.

Dogodka so se vedno udeležili tudi vidnejši 
predstavniki različnih področij javnega in 

političnega življenja. Med pogostejšimi obiskovalci 
dogodka je bil tudi častni občan Velenja Franc 

Leskošek Luka. Fotografija prireditve leta 1964.

Dogajanje ob rudarskem prazniku in tradicionalnem skoku čez kožo je 
od vsega začetka povezano z mestom in njegovimi prebivalci. 
Ob prazniku se v Velenju vedno zvrstijo tudi številni kulturni, športni 
in drugi dogodki. 
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Od Titovega trga 
do mestnega stadiona

Od tega, kje poteka skok čez kožo, je odvisna tudi pot, ki jo opravi rudarska povorka. 
Prva leta je parada krenila na pot od Rudarskega doma do mestnega središča, nato 
s Titovega trga proti Sončnemu parku in kotalkališču, danes pa parada rudarje izpred 
doma kulture vodi do mestnega stadiona ob Škalskem jezeru. 

Če je velenjski skok čez kožo v prvih letih še sledil ljubljanskemu zgledu, je sčasoma 
razvil svoj lasten, sicer v osnovi podoben ceremonial. V prvih letih se še omenja 
prezidij, danes pa poleg novincev in njihovega vodje v dogajanju sodelujejo še vodja 
ceremoniala in vodja parade, botri in starešine ter častni skakalec.

Današnje prizorišče skoka čez kožo je 
mestni stadion. Prihod na prizorišče 
dogajanja leta 2010 ob jubilejnem 50. 
skoku čez kožo.

Dolga leta je bilo 
glavno prizorišče 

skokov kotalkališče v 
Sončnem parku. 

Parada ob skoku čez kožo leta 1968.

Prvi velenjski skok čez kožo je potekal 
na Titovem trgu, skozi leta pa so se 
prizorišča slavnostnega dogodka 
spreminjala. Leta 1965 je bil skok čez 
kožo prvič na kotalkališču, zadnja leta pa 
je glavno prizorišče dogajanja stadion 
Ob jezeru.
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Rudarska povorka,  
budnica in kanonada

V paradi so včasih poleg rudarjev v slavnostnih 
uniformah sodelovali tudi člani številnih društev in 
drugih organizacij ter pogosto še priložnostni gostje.

Parado je vedno spremljala rudarska godba, 
sedanji Pihalni orkester Premogovnika Velenje, ki 
pri dogodku sodeluje od začetkov, enako kot Moški 
pevski zbor Kajuh. Repertoar godbe na pihala je 
vedno enak: rudarska himna Stan rudarski, bodi 
nam pozdravljen, velenjska himna Graditeljem 
Velenja, slovenska himna Zdravljica in pesem So 
knapje skup zbrani. Do konca osemdesetih let 
20. stoletja je bila stalnica skoka čez kožo tudi 
Internacionala.

Rudarska povorka se tudi danes odvija po velenjskih ulicah. Godbeniki nastopajo v paradi že od samega začetka, enako kot pevci ter 
nosilci znakov, praporov in zastav.

◀▼▶ Paradi so se v preteklosti 
pogostokrat pridružili tudi športniki, 
predstavniki različnih društev ter 
priložnostni gostje. Parada leta 1967.

Sestavni del praznovanja rudarskega praznika v Velenju so bile vedno tudi 
parada, budnica in kanonada z Velenjskega gradu.
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»Zdaj niste 
več zelenci ...

… postali ste 
rudarji.«

Prvo geslo, ki ga pove najboljši 
dijak, se vedno glasi:

Praznik danes jaz slavim,
med vas rudarje si želim,
dober rudar bi rad postal, zato 
izpil bom čašo to, da lažje bo 
čez kožo šlo.

2009
Cel svet  je recesija prizadela,
a nam tradicije ne bo vzela.
Bom čez kožo skočil,
in vrček piva si naročil.
Pozdravljen zdaj rudarski stan,
do smrti ti bom vdan.
 U. Pilih
 
Svetilka sveti v temni jami,
se sliši vrtanja ropot,
premoga kupi pod nogami,
rudarje pa obliva pot.
Sveta Barbara nad nami naj bedi,
da se čim manj nesreč zgodi.
 M. Brunet
 
Če se komu nič ne ljubi,  naj gre za 
sodnika. Kamor pojdem jaz, so vsi kot se 
le šika, tam se dela, nič ne  štrajka
pobi moji »Šaht je majka«.
 M. Petek
 

2010
Že petdeset let se s tega soda skače,
pri nas v Velenju pač ne gre drugače.
Zato zelenci za mano dobro skočite,
in tradicijo našo obdržite.
 A. Rajh
 
Knapovščina ni za ženske,
to poklic za moške je jeklene,
ki se ne bojijo teme.
To je za tiste, ki jim je poraz neznan,
ki črno noč spreminjajo v dan.
 J. Špegel
 
2011
Pred pol stoletja so knapi skupaj stopili,
udarniško so Velenje gradili. 
Še danes složno stopimo vsi skupaj,
in blok 6 kmalu bo tukaj.
 T. Pušnik
 
2013
Nikoli ne bom se sekiral, če od dela bom 
utrujen in prepoten, saj vem, da po šihtu 
mi dekle bo padlo v objem.
V svojem in njenem imenu vas vse skupaj 
rotim, dajte mi možnost, da se čim prej 
zaposlim.
 M. Brodnik
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»Praznik danes 
jaz slavim!«
Toda račune nam je prekrižala epidemija 
koronavirusa. Naše tradicionalne prireditve 
nismo odpovedali niti v letu osamosvojitvene 
vojne niti pred šestimi leti, ko je v Premogovniku 
Velenje potekala stavka, letos pa smo se ji bili 
zaradi varovanja zdravja zaposlenih in naših 
upokojencev, ki se množično udeležujejo parade, 
ter drugih obiskovalcev primorani. Javnost 
je našo odločitev sprejela z razumevanjem 
in zavedanjem, da sta za Premogovnik 
Velenje varnost in zdravje pri delu vedno 
najpomembnejša dejavnika pri vseh naših 
aktivnostih in ravnanju. 

Rudarstvo je nekaj posebnega in kljub temu 
da so stoletja ta poklic tehnološko popolnoma 
spremenila, so ostali rudarji zavezani prvotni 
tradiciji in običajem. Rudarji namreč nikoli 
ne delajo sami. Delo v skupini poleg znanja 
in napora zahteva solidarnost, pripadnost in 
tovarištvo, zato so svoje sodelavce izbirali na 
osnovi različnih stanovskih preizkušenj na delu 
in v družbi. 

Skok čez kožo je najbolj znan rudarski običaj 
sprejemanja novincev v rudarski stan, ki izvira iz 
16. stoletja in je v Velenju od leta 1961 povezan 
s praznovanjem dneva rudarjev. S prireditvijo 
dajemo poseben pomen rudarskemu poklicu – 
poklicu, ki je našo dolino še posebej zaznamoval, 

saj je praktično nastala iz dela naših rok. 
Rudarjevo delo je delo v zahtevnih razmerah in 
ves čas v stalnem dvoboju z naravo. Prav je, da 
je cenjeno in spoštovano tudi danes in to kljub 
temu da se že pripravljamo na prestrukturiranje 
premogovnih regij.

Rudarji in vsi, ki smo povezani s 
premogovništvom, na dan rudarjev še močneje 
začutimo ponos in vrednote, ki jih z negovanjem 
tradicije prenašamo iz roda v rod. V šestdesetih 
letih je čez kožo skočilo 3.825 novincev, v 
letošnjem letu pa bi se jim jih pridružilo še 
34, ki bodo čez kožo skočili prihodnje leto. 
Čeprav prireditve letos nismo mogli izpeljati, 
verjamemo, da bo naša dolina ostala rudarska 
– tudi letos smo namreč 3. julij simbolično 
obeležili s kanonado z Velenjskega gradu in 
budnicami rudarske godbe, saj nismo želeli 
prekiniti tradicije, ki je v tem okolju prisotna že 
več kot 145 let in bo del te sredine še dolgo.

SREČNO!

dr. Janez Rošer 
generalni direktor Premogovnika Velenje

S tem prvim verzom 
tradicionalnega in najbolj 
značilnega gesla, ki ga 
vsako leto ponavljamo na 
prireditvi Skok čez kožo, bi 
tudi v letošnjem, jubilejnem 
letu napočil trenutek, ki 
je za »novince«, mlade 
skakalce, in vse, ki smo 
se zbrali v njihovo čast, 
najpomembnejši.
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Vsebina: Mateja Medved, Mojca Ževart (Muzej Velenje)

Strokovna pomoč: Tadeja Jegrišnik (Premogovnik Velenje), Peter Rozman (Šolski center Velenje)

Slikovno gradivo: Muzej Velenje in Premogovnik Velenje

Oblikovanje: Opa!celica (Sebastjan Kurmanšek)

Tisk: Birt, d. o. o.

Vsebina povzeta po: Mateja Medved, Skok čez kožo, v: Usnjarstvo na Slovenskem. Zbornik referatov 
5. simpozija o kulturni dediščini s področja usnjarstva na Slovenskem (Gradiva 8), Šoštanj: Muzej 
Velenje, Muzej usnjarstva na Slovenskem, 2019, str. 87−111.

Muzej Velenje, oktober 2020

Zanj: Mojca Ževart, direktorica

Šest desetletij 
velenjskega skoka 
čez kožo
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