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POKROVITELJEVA PORUKA 
D anim a hrvatskog šum arstva

Uspješnost prve manifestacije, održane 
1994. godine na Bilogori i Virovitici, snažan 
je  poticaj da se ove godine održe drugi susre
ti Dani hrvatskog šumarstva, ovaj put u Pri
morju, na jadranskoj obali. Dok su lanjski 
susreti održavani u uvjetima okupiranosti 
trećine državnog ozemlja, ova je  godina u 

znaku oslobađanja cijele Domovine. Hrvatske šume, kao jedinstve
no javno poduzeće, imaju temeljnu zadaću trajne skrbi i djelotvor
nog gospodarenja našim šumama u skladu s propisima 
šumskogospodarskih osnova.

Dužnost je  Hrvatskih šuma uspostaviti normalan rad na oslo
bođenim područjima, opskrbiti pučanstvo ogrjevom, domaću drvnu 
industriju potrebnim drvom, a za obnovu porušenih domova i gospo
darskih objekata osigurati građevno drvo.

Sve ove zadaće nužno je obaviti uz očuvanje šuma, tog našeg 
najvrednijeg ekosustava. Izrazito je to značajno baš na Mediteranu, 
jer su šume vrlo važan čimbenik za turistički i svaki drugi gospodar
ski razvoj. Upravo je to bio razlog za izbor mota ovih drugih susreta 
-  Mediteranske šume zeleno oko Jadrana.

Na savjetovanju će sudjelovati istkanuti šumarski stručnjaci i 
znanstvenici i tako pridonijeti razvoju šumarske misli i struke.

U sklopu Dana održat će se i Drugo državno natjecanje šumar
skih radnika, gdje će radnici pokazati radne vještine na poslovima 
uzgajanja i iskorištavanja šuma.

Očekujem da će sadržaji biti obogaćeni i predstavljanjem likov
nog i književnog stvaralaštva djelatnika Hrvatskih šuma.

U ovim presudnim vremenima trebaju nam ljudi volje, uporno
sti, vještine i znanja, ali i odricanja radi gospodarskog preporoda i 
duhovne obnove Domovine i da što prije zacijele teške ratne rane.
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