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Ovom knjigom obilježavamo dugogodišnji razvoj 
Šumskog gospodarstva — Delnice. Zasnovana šire i 
ambicioznije nego što bi mogla biti publikacija ove 
vrste — ova knjiga sadrži: 

•Ä- povijesni pregled šumarstva u Gorskom kotaru i 
Riječkom primorju od najranijeg razdoblja 
pisanih spomenika tj. od druge polovice 13. 
stoljeća do godine 1941; 

-ft pregled okupatorske eksploatacije goranskih 
Šuma u drugom svjetskom ratu, borbu partizana 
i narodne vlasti za očuvanje naših Šuma, te 
početke šumskog gospodarenja i šumarske 
organizacije posljednjih ratnih godina i nakon 
oslobođenja; 

•ft pregled razvitka šumskog gospodarenja od 
godine 1945. do osnutka Šumskog gospodarstva 
— Delnice — godine 1960. 

•ft- pregled dvadeset godina rada i razvitka 
goranskog šumarstva u Šumskom gospodarstvu 
— Delnice. 

Proširivanje sadržaja ove knjige povijesnim 
pregledom, makar prividno izlazi iz okvira proslave 
20-godišnjice Gospodarstva, najbolje označava temeljne 
postavke znanstvenih i stručnih radova organiziranog 
šumarenja i šumskog gospodarenja u Gorskom kotaru od 
najstarijih vremena do danas. Budući pak da su šume 
i šumarstvo glavno bogatstvo i od prošlosti osnovni izvor 
narodnog života, te do danas i osobito danas suvremenog 
gospodarstva — ovo traganje u prošlosti Šumarstva 
Gorskoga kotara nema samo prvorazrednu 
šumarskogospodarsku, nego i kulturno-povijesnu 
vrijednost za cijeli Gorski kotar. 

Dosad su u našoj znanstvenoj literaturi objavljivana 
istraživanja dra inž. Šum. Stjepana FranČiškovića 
najstarije i stare povijesti gorskokotarskog i dijela 
primorskog šumarstva — koji je rezultate toga svog 
rada sažeo i za knjigu »Gorski kotar«. 

Prvi puta u našoj povijesnoj znanosti ovdje 
objavljujemo i prikaz našeg suvremenog povjesničara 
mr Vitomira Grpca o pljačkaškoj eksploataciji goranskih 
šuma u razdoblju drugoga svjetskog rata — osobito 
fašističkog talijanskog okupatorskog razdoblja. Tom sit 
se nasrtaju, nasilju i pljački suprotstavili partizani. 
Njima se pasivnim i aktivnim otporom pridružio i cio 
narod Gorskog kotara. Ništa nismo ni u Šumarstvu ni u 
ratnim ni u poratnim godinama stekli slučajno ni olako. 
Još u ratnim godinama narodnooslobodilačka vlast — 
od najviših tijela naše nove države socijalističke 
Jugoslavije i Hrvatske — AVNOJ-a i ZAVNOH-a, do 
narodnooslobodilačkih odbora po oslobođenim 
područjima i mjestima — obraćala je najveću moguću 
brigu šumama i šumarstvu, uspijevši da ga organizira 
kao jedno od osnovnih vrela obnove popaljene i porušene 
zemlje i gospodarskog života. 

Pisac temelji svoj pionirski rad na izvorima, koj* 
dosad za Šume i Šumarstvo općenito u nas, osobito pak 
u Gorskom kotaru, nije nitko još proučio. Njegovim 
tragom moći će se i valjat će dalje istraživati naše 
šumarstvo tog razdoblja. Upravo zahvaljujući ovom 



znanstvenom doprinosu, koji za nas ima i prvorazrednu 
društvenu dimenziju i vrijednost — u Gorskom kotaru, 
pa i u Riječkom primorju prvi put smo znanstveno-
-stručno osvijetlili prazninu razdoblja godine 
1941—1945, još više zato što je, velik dio nas i kao 
ratna generacija, osjećamo po neposrednoj prethodnoj 
važnosti za našu današnjicu. Bez ovoga rada mr V. Grpca 
i bez daljega sličnog znanstvenog rada i istraživanja neće 
se moći ni smjeti više pisati povijest općenito Gorskoga 
kotara, pogotovo gorskokotarskog šumarstva. 

Nastavljajući prikaz o šumarenju i šumskom 
gospodarenju u Gorskom kotaru i na području kojim 
je gospodarilo i gospodari Šumsko gospodarstvo — 
Delnice, naš poznati stručnjak dipl. inž. šum. Ivo 
Navratil dao je u svom radu u ovoj knjizi također velik 
doprinos našoj šumarskoj i općenito gospodarskoj 
poslijeratnoj povijesti. Istražujući dugo vremena 
kretanje goranskoga šumskog gospodarenja u godinama 
mnogobrojnih poslijeratnih zamisli o organizaciji i 
reorganizaciji — on je iznio iz arhiva bivših 
šumskogospodarskih organizacija ovoga područja 
mnoge dragocjene podatke o razvijanju šumarske 
prakse na ovom području, ali i o doprinosu šumarskih 
stručnjaka iz Gorskog kotara našoj šumarskoj znanosti, 
i konačno argumentirano o ogromnom doprinosu 
Gorskoga kotara prvih poslijeratnih godina obnove 
zemlje i gradnje socijalizma velikim količinama drva i 
drvene grade. 

Četvrti, gospodarski-radno pa i društveno 
najaktuelniji dio ove knjige bavi se 
šumarskogospodarskom djelatnošću na većem dijelu 
područja Gorskog kotara i dijelu područja Riječkog 
primorja proteklih 20 godina — u vrijeme 
postojanja Šumskog gospodarstva — Delnice. 

Tek je ovaj posljednji, najopsežniji dio uistinu naša 
spomen-knjiga u povodu 20-godišnjice. On se u određenom 
smislu nadovezuje na sličnu knjigu o Šumskom 
gospodarstvu — Delnice, u povodu njegove 10-godišnjice, 
koju smo objavili godine 1970. Zato će čitaoci koji budu 
bili u mogućnosti i više stručno zainteresirani morati 
prelistati i tu knjigu — zbog nekih temeljnih ili pak 



komparacijskih podataka o Šumskom gospodarstvu — 
Delnice, i o našem šumarenju u tom razdoblju. 
Napomenuti valja tek da se od knjige »Deset godina 
razvitka Šumskog gospodarstva — Delnice«., dio ove 
knjige, o 20-godišnjici, mnogo razlikuje. 

Svi šumskogospodarski sadržaji ovdje su prikazani 
tematski, a mnogo manje po šumarijama, čime smo, 
vjerujemo, pokazali i temeljnu značajku organizacijsko-
-gospodarske promjene i napretka i u goranskom 
šumarstvu upravo na osnovama ustavnih promjena. 
Dakle, težili smo prikazivati cjelinu našega šumskog 
gospodarenja, više zadatke, sadržaje, napore, uspjehe i 
rezultate rada, prelazeći sažeto, ali dovoljno, 
organizacijska pitanja ili dijelove — Šumarije kao 
organizacije udruženog rada. 'Pokazujemo tako i 
utvrđujemo da nas upravo naši zadaci — tim više 
zajednički što su veći i važniji i za naše lokalne 
društveno-političke zajednice, i za našu širu zajednicu 
— vežu u našem Šumskom gospodarstvu — Delnice, na 
najbolji mogući način, radno; i da smo u njoj to čvršće 
povezani što su nam veći radni uspjesi. 

Po rezultatima našega rada u proteklih 20 godina, 
po temama koje i- kako ih ovdje obrađujemo, vjerujemo 
da je vidljivo kako Šumsko gospodarstvo — Delnice, ima 
dobre osnove rada i jasne ciljeve razvitka, i da ima i 
dobre stručnjake, od radnika u neposrednoj proizvodnji, 
drvosječa i drugih, do vrsnih tehničara i inžinjera 
šumarstva, ekonomista, pravnika, koji nose naš rad i 
Život pa i pridonose našoj šumarskoj praksi i znanosti 
općenito. 

Značajno je, a tek će se u budućnosti vidjeti koliko 
može biti vrijedno, što je naša prva spomen-knjiga — 
»Deset godina razvitka Šumskog gospodarstva — 
Delnice« bila poticaj da se radi na knjizi »Gorski kotar«, 
čije se tiskanje dovršava. —, a budući pak da je donekle 
isto Uredništvo prionulo i na ovu knjigu, te da je i dio 
pisaca isti — upavo su mnoga iskustva rada na knjizi 
»Gorski kotar« dobro poslužila i ovdje — pri izradi 
sadržaja, pa donekle i u načinu obrade pojedinih tema. 

Uredništvo 


