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Karlovac, 18. prosinca 2020. 

Poštovane dame i gospodo, poštovani voditelju UŠP Karlovac, poštovane kolegice i kolegi te 

predstavnici medija, 

okupili smo se na kraju ove čudne godine u kojoj cijeli svijet vodi bitku s pandemijom bolesti 

COVID-19, ali u kojoj ni kao udruga ni kao građani nismo sasvim stali sa životom i aktivnostima. 

Šumarska struka u Hrvatskoj, a posebno u Karlovcu, imala je ove godine velikih razloga za 

podsjećanje na svoju dugu i ponosnu prošlost. Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Karlovac i 

Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Karlovac započeli su krajem ožujka aktivnosti 

na obilježavanju 255 godina od osnutka prve poznate Uprave šuma u Hrvatskoj otkrivanjem 

spomen-ploče Upravi šuma Karlovačkog generalata u zgradi Veleučilišta u Karlovcu koja je 

nekad bila sjedište generalata. Osim toga planirane su i druge aktivnosti kojim se željelo 

zahvaliti našim prethodnicima u šumarstvu za djela i šume koje danas baštinimo. Nažalost dio 

aktivnosti je, zbog već spomenute pandemije koja je dosta toga usporila i onemogućila, morao 

biti prolongiran za sljedeću godinu. Ipak, danas ćemo svečanim otkrivanjem spomen-ploče 

šumarskom savjetniku Stjepanu Frkiću povodom 160 godina od njegovog rođenja odati počast 

jednom karlovačkom šumaru. 

Stjepan Frkić bio je rodom s Kamenskog, pohađao je Gimnaziju u Karlovcu do 1877. godine, a 

nakon toga upisao Gospodarsko-šumarsko učilište u Križevcima na kojem je diplomirao 1880. 

godine te se iste godine zaposlio u Slunjskoj imovnoj općini sa sjedištem u Rakovcu nasuprot 

zgrade Gimnazije. Radio je 42 godine kao šumar i 33 godine kao upravitelj Slunjske imovne 

općine.  

Na njegovom posljednjem ispraćaju rečeno je između ostaloga i ovo: „Bio je vrlo savjestan i 

marljiv činovnik, a idealan i požrtvovan šumar. Slunjsku imovnu općinu, siroticu od rođenja, 

koja bi kraj slabije brige odavno propala, podizao i sačuvao je Frkić samo svojom velikom 

stručnom spremom, svojom nesebičnošću i štedljivošću i svojom velikom ljubavi za šumu i 

tamošnji narod. (...) znao je odoljeti svim, upravo nasrtajima i nalozima bivših vlastodržaca te 

da nije dao niti jedan filir imetka imovne općine za ratne zajmove bivše propale Austro-Ugarske 

monarhije.“ Iz ovih malo riječi vidljivo je da je osim stručnosti Stjepan Frkić pokazao i 

karakternost što ni u jednim vremenima nije bilo lako. Zahvaljujući njemu i njegovim 

suradnicima danas raspolažemo kvalitetnijim šumama u područjima gdje su oni iskazali svoje 

znanje i trud. 

Djelovanje Stjepana Frkića bilo je vezano za ulicu Rakovac kako na poslovnom tako i na 

privatnom planu. Za vrijeme svog službovanja priskrbio je i kupio za Slunjsku imovnu općinu u 

Karlovcu (Rakovcu) dvije kuće za gospodarstveni ured, šumariju i činovnike (današnje zgrade 

Rakovac 2 i Rakovac 13) i k tome prikladno zemljište za više gradilišta (današnji prostor zgrade 

Rakovac 3 s okućnicom u kojoj je djelovala Kraljevska šumska uprava Karlovac / Šumarija 

Karlovac od 1926. do 1945. godine, a od 1947. do 1968. godine bila je u funkciji Srednje 

šumarske škole Karlovac kao i zgrada Rakovac 2). Osim tih zgrada vezane uz poslovanje 

Slunjske imovne općine te stanovanje njenih službenika, Stjepan Frkić posjedovao je kuću na 

adresi Rakovac 39, a njegov sin Zlatko na adresi Rakovac 10 i kći Ana Ercegović, r. Frkić na 

adresi Rakovac 8. 
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Budući se ove godine navršilo 100 godina kako postoji šumarija u Karlovcu koja gospodari 

državnim šumama, a prvu vlastitu zgradu imala je baš u kući na kojoj smo postavili spomen-

ploču Stjepanu Frkiću, obilježavamo i prvo stoljeće njenog djelovanja. Danas Šumarija 

Karlovac djeluje kao organizacijska jedinica unutar UŠP Karlovac, jedne od 17 podružnica 

koliko ih ima u jedinstvenom trgovačkom društvu za gospodarenje državnim šumama. 

Hrvatske šume d.o.o. za dva tjedna, točnije 1. siječnja 2021., imat će svoj 30. rođendan pa im 

ovom prilikom čestitam na toj lijepoj obljetnici i želim puno uspjeha u daljnjoj brizi i 

unaprjeđenju hrvatskih šuma koje danas, a još više i sutra svim svojim gospodarskim i 

općekorisnim funkcijama doprinose građanima Lijepe naše, ali i Europske unije i svijeta. 

Također, upućujem čestitke voditelju Marinu Svetiću i svim zaposlenicima UŠP Karlovac koja 

neprekidno sa svojim prednikom Šumskim gospodarstvom Karlovac neprekidno djeluje 60 

godina, kao i upravitelju Šumarije Karlovac Željku Šimunoviću, njegovom izaslaniku Hrvoju 

Stavljeniću i svim djelatnicima šumarije na njihovih 100 godina brige o državnim šumama oko 

grada Karlovca. 

Na kraju zahvaljujem se stanarima zgrade Rakovac 3 koji su dali suglasnost na postavljanje 

spomen-ploče na njihovoj kući, Klesarstvu Stanković za izradu i postavljanje ploče, 

Konzervatorskom odjelu u Karlovcu na izdanim uvjetima građenja kao i voditelju UŠP Karlovac 

Marinu Svetiću na financijskoj i organizacijskoj pomoći u ovoj aktivnosti. 

Predsjednik HŠD-a ogranka Karlovac 

Mr.sc. Ivan Grginčić, dipl.ing.šum. 


