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Moje želje. 
Veselim se, da se je naporu naših gozdarjev in lovcev posrećilo to 

leto prirediti v Ljubljani gozdarsko-lovsko razstavo. Njena naloga je, 
opozoriti prebivalstvo Jugoslavije kakor tudi vsega sveta na naše bogastvo 
v gozdovih in na vlogo in važnost lova v našem narodnem gospodarstvu. 

Jugoslavija je glede gozdnate površine na šestem mestu med evrop-
skimi državami, a kako važen činitelj je v našem domaćem gospodarstvu, 
se razvidi iz tega, da znaša vsa površina Jugoslavije 24,850.000 ha, a da 
je gozdov 7,586.000 ha, torej preko 30%. 

Trenutno preživlja naše gozdarstvo zopet kritično dobo. V Bosni 
nam je plemenit les napadel škodljivec, vendar upamo, da bomo obra-
nili bosanske gozdove preteče katastrofe. A za naše gozdne produkte 
je prišel v trgovini velik zastoj zaradi ruske konkurence in splošne gospo-
darske krize, toda prepričani smo, da borno prebrodili tudi to težkočo, 
čeprav z velikimi in občutljivimi ranami. 

Za lovstvo v vsej državi bo prinesel velik napredek novi lovski 
zakon, kateri potrebuje zaradi različnosti dosedanje lovske zakonodaje 
še samo zadnje redakcije, Če ne nastanejo nove, sedaj še nepredviđene 
težave, bo novi lovski zakon še pred novim letom lahko stopil v veljavo. 

Novi gozdarski zakon stoji že mesece v veljavi, sedaj se dovršavajo 
in publicirajo še potrebni pravilniki in s tem bo uvedena enotnost in 
enoličnost v admininistracijo jugoslovanskega gozdarstva. 

Literatura o gozdarstvu in lovstvu Jugoslavije je še sicer v prvih 
povojih, kar bo nam pokazala tudi razstava, vendar bodo gozdarske 
fakultete na naših vseučiliščih in nastajajoče gozdarske šole odpravile v 
bližnji bodočnosti tudi ta nedostatek. 

Želim, da bi imela gozdarsko-lovska razstava v Ljubljani, pod visokim 
pokroviteljstvom Nj. VeL kralja, srečne dni in da bo našemu gozdarstvu 
in lovstvu pripomogla k novemu razvoju in napredku! 

Mrzli S tudenec , 10. avgusta 1930. 

Dr. Anton Korošec. 
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