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Kreće obnova rudnika 

Gradonačelnik Antun Dubravko Filipec  i predstavnik tvrtke Titaneks d.o.o. Velimir Seražin jučer su u Gradskoj vijećnici 

potpisali "Ugovor za izvođenje radova na obnovi rudarskih rovova” dijelova rudnika Kokel i Sveto Trojstvo u Rudama. 

Početkom 2007. potpisan je  ugovor s Ministarstvom financija o korištenju sredstva iz PHARE predpristupnog fonda 

Europske Unije za projekt "Sveta Barbara", a otvaranje za javnost, u obliku rudarskog muzeja, očekuje se sljedeće 

godine za Dan Grada. Na svečanom potpisivanju bili su prisutni i zamjenica gradonačelnika Marica Jelenić, ujedno i 

voditeljica projekta,  inicijator projekta Josip Lebegner, članice projektnog tima Silvija Koščica i  Lovorka Vlahović te 

Tatjana Milek, ravnateljica Osnovne škole Rude, budući da će zbirka minerala biti izložena u školi.  
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Grad Samobor- službene vijesti 11.12.2007. 

Potpisan ugovor o obnovi 250 metara okna rudnika Kokel  

Otvorenje rudarskog muzeja na Dan Grada Samobora  
Projekt rudnika u Rudama polako, ali sigurno ulazi u završnu fazu. Nakon što je 
9. ožujka ove godine Grad Samobor potpisao ugovor s Ministarstvom financija 
Republike Hrvatske o korištenju sredstava iz Phare predpristupnog fonda 
Europske Unije za projekt rudnika Sveta Barbara, 10. prosinca okončan je 
postupak izbora izvođača radova. U listopadu je raspisan natječaj na kojem je 
pobijedila tvrtka Titaneks iz Zagreba. Prema projektu, slijedi obnova 250 metara 

okna rudnika Kokel – Sveto Trojstvo u Rudama i osnivanje rudarskog muzeja u prirodi, za što je 
predviđeno 221.648 eura, istaknuo je u uvodu Josip Lebegner.  
Otvorenje rudarskog muzeja planira se na Dan Grada Samobora 26. srpnja 2008. godine, rečeno 
je još 10. prosinca na svečanosti potpisivanja ugovora. Taj čin obavili su samoborski 
gradonačelnik Antun Dubravko Filipec i Velimir Seražin iz tvrtke Titaneks d.o.o. Osim 
gradonačelnika na svečanosti je bila zamjenica gradonačelnika Marica Jelenić, ujedno i voditeljica 
projektnog tima, koja je istaknula buduću ulogu rudnika u obogaćivanju turističke ponude ovog 
područja i kao kotača zamašnjaka razvoja mjesta kada se dovrši cijeli projekt koji predviđa 
uređenje i poučne staze. U timu su i Josip Lebegner, Silvija Koščica, Lovorka Vlahović, Štefica 
Lustek i Lidija Miščin. Potpisivanju ugovora nazočila je i ravnateljica Osnovne škole Rude Tatjana 
Milek, budući da će zbirka minerala biti izložena u vitrinama škole.  
M.Š.  

 


