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NAJMLAJŠI SPOZNAVAJO NAJMANJŠE SLOVENSKE PIRAMIDE 

 

Vsako leto v jeseni potekajo dnevi evropske kulturne dediščine. Letošnji 
so posvečeni dediščini vodnega gospodarstva, dediščini njenega 
upravljanja – dediščini njunih medsebojnih interakcij. Rdeča nit  je: voda 
– od mita do arhitekture. 

Voda je povsod in razvoj družbe je tesno povezan z njenimi različnimi 
oblikami upravljanja. 

Izrek – brez vode ni življenja, še kako drži. Človek vodo potrebuje za 
življenje, zaščito, transport in okras. 

Zaposleni v vrtcu v Spodnji idriji se zavedamo pomena prenosa znanja o 
kulturni dediščini kraja na otroke, zato smo konec septembra z vabili na 
katere so otroci z različnimi likovnimi tehnikami narisali klavže, povabili 
starše in sorodnike na ogled kako so v bližnji okolici uporabljali vodo za 
transport. 

Zbirno mesto je bilo pri bližnji kmetiji z domačim imenom Pr'Rvenu od 
koder smo se peš, po gozdni poti podali do najmanjših slovenskih piramid, 
tak vzdevek se jih je opijel zaradi monumentalnosti. Kanomeljske klavže 
so delovale med letoma 1813 in 1912, leta 2005 pa so jih ponovno 
obnovili. 

Pot se vije po ozki soteski potoka Klavžarice imenovan tudi Ovčjaški 
potok. Od tod izvira tudi drugo poimenovanje Kanomeljskih klavž, torej 
Ovčjaške klavže. 

Ob družbi vrstnikov so otroci z veseljem prestopali kamenje in veje. 
Opazovali smo čudovite barve jeseni, na jasi so nas presenetile 
najrazličnejše vrste gob. 

Čeprav so klavže v naši okolici, so dokaj nepoznane. Da bi o njih izvedeli 
več, smo medse povabili predsednico Turističnega društva Kanomlja, 
gospo Danico Markič. 



Gospa je predstavitev prilagodila mešani starostni skupini poslušalcev. 
Izvedeli smo da so klavže zidane in da so služile za zajezitev velike 
količine vode, tudi do 120.000m3. 

Moč vode je v dolino, do lesene pregrade imenovane grablje, ki so se 
nahajale na Poklonu pri Spodnji Idriji, odplavila 1.500m3 lesa za potrebe 
idrijskega rudnika. 

Zaradi estetske gradnje, izjemnih dimenzij, starosti in svojevrstnega 
načina delovanja spadajo klavže med najpomembnejše objekte tehniške 
dediščine. 

Popoldne se je zaključevalo in po dolini Klavžarice je zapihala hladna 
sapica. Ob povratku smo si ogledali še informativno tablo, kjer so 
fotografije, ko so klavže še delovale.. Otrokom smo tako omogočili 
realizirati cilj, ki je zapisan v Kurikulumu za vrtce: Otrok spoznava 
značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost, ter pridobiva 
izkušnje o zgodovinskih spremembah. 
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