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LOVSKI DRUŽINI SORICA
(Spodnja Sorica 16, Sorica).

U T E M E L J I T E V:
Po razpadu državnega lovišča »Triglav« je bila 10. maja 1959 v Sorici na ustanovnem
občnem zboru ustanovljena Lovska družina Sorica, kar je bila dolgoletna želja
domačinov. Da se je cilj ustanovitve svoje Lovske družine dosegel, je bil potreben
pogum, vztrajanje, sodelovanje in usklajevanje, a na koncu so dogovori prinesli željene
rezultate.
Lovišča Lovske družine Sorica se štejejo kot visokogorska lovišča, nahajajo se na
območju Krajevne skupnosti Sorica in Krajevne skupnosti Davča, kjer lovci gospodarijo z
vso divjadjo, ki je poznana v Sloveniji. Lovska družina Sorica s svojimi člani deluje na
5.537 ha lovne površine. S prostovoljnim delom so za svoje delovanje zgradili dve lovski
koči, eno na Hirnu in drugo na Robu, ki ju redno vzdržujejo in uporabljajo za potrebe
lovske dejavnosti.
Lovstvo danes ni več samo lov in tega se v Lovski družini Sorica zavedajo. Ena glavnih in
trajnih dolžnosti je, da skrbijo za naravno ravnovesje števila divjadi glede na bivalne in
prehranske možnosti. Skladno s potrebami glede na pogoje prostora, kraja in zemljišč,
zgledno sodelujejo z lastniki, prav tako pa jim finančno in fizično pomagajo pri
odpravljanju škode, ki jo povzroča divjad. V krajih Davče in Sorice v zimskem času
zapade velika količina snega, zato imajo lovci postavljene krmilnice, ki jih redno polnijo s
hrano, da živali preživijo dolge in mrzle zime. Člani vsako leto opravijo preko 1.000
delovnih ur in s čiščenjem poskrbijo, da planinski pašniki ostajajo, s čimer pripomorejo k
ohranjanju kulturne krajine.
Člani se srečujejo z otroki podružničnih šol Sorice in Davče, pa tudi s šolarji iz drugih
krajev in s tem skrbijo za del vzgoje prihodnjih rodov, jim prenašajo svoje znanje, odnos
do živali in narave.

Lovska družina Sorica sodeluje z ostalimi lovskimi družinami na področju občine
Železniki in izven nje. V domačem okolju pušča sledi kulturne prepoznavnosti po svojih
lovskih običajih, kot so lovski krst, lovski ropot, lovski pogreb, zelena smrekova vejica za
klobukom…
Visokogorsko lovišče, raznovrstna divjad, lepa narava, sodelovanje s ponudniki
gostinskih uslug, strokovno usposobljeni lovci - vse to prinaša rezultate tudi na lovskem
turizmu, ki je dodatna vrednost celotne turistične ponudbe v kraju in občini.
Lovska družina Sorica, ki šteje 46 članov, v letošnjem letu praznuje 60 let ustanovitve in
aktivnega delovanja. Delna pomladitev članstva, aktivnost članov skozi celotno obdobje v
smeri varovanja favne in flore, je delček v mozaiku ohranjanja narave v življenjskem
okolju za naslednje generacije.
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