Vabimo vas, da ugasnete telefon in se
odpravite na pot po čudoviti neokrnjeni
naravi Gorenje Kanomlje, kjer so travniki
polni pisanega travniškega cvetja, kjer
tišino zmoti le petje ptic, brenčanje čebel
in žuborenje bližnjega potočka. Prostrani
gozdovi nudijo mirno zavetje mnogim
živalim. Tu so doma srne, jeleni, gamsi,
pa tudi divje zveri, kot so risi in medvedi.
Prisluhnite zvokom narave.
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Za devet kilometrsko krožno pot boste
potrebovali dve do tri ure, odvisno od
hitrosti vašega koraka.
Na poti si lahko ogledate zbirko mineralov

TKD Kanomlja
www.tkd-kanomlja.si

in fosilov Janeza Klemenčiča, Kanomeljske
klavže, 40 metrov visok Ovčjaški slap,
domačijo Šturmajce, kovačijo Pr’ Ivaniš,
sušilnico sadja na kmetiji Zaklavže in
čebelnjak z nasadom medovitih rastlin in
dreves.

Želimo vam obilo užitkov!

Za vsebino je odgovorno Turistično kulturno društvo Kanomlja.
Organ upravljanja pristojen za izvajanje Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
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Kovačija
Pr’ Ivaniš
4

Sušilnica sadja
Zaklavže

3

Čebelnjak in
vrt medovitih
rastlin
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Domačija
Šturmajce
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Posebnost samotne kmetije
Pr’ Ivaniš je mala kmečka
delavnica, v kateri je kmet z
ročnim delom ob uporabi oglja
zadovoljeval potrebe lastne
kmetije in bližnje okolice po
kovaških izdelkih in storitvah.
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Nedaleč stran od Kanomeljskih
klavž stoji mogočna domačija
Šturmajce, na kateri je v času
njenega razcveta živelo preko
sedemdeset ljudi.
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Domačija je ohranjena v
prvotni obliki. V njenih prostorih
se izvajajo različne dejavnosti in
razstave, zelo zanimiva je tudi
peka kruha na tradicionalen
način.

Zbirka mineralov
in fosilov
Janeza Klemenčiča
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Ob opazovanju čebel in
panjskih končnic na čebelnjaku
in pomirjujoči apiterapiji se
spomnimo, da smo del narave.
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Kanomeljske
klavže
Posebno doživetje za
obiskovalce je ogled
Kanomeljskih klavž in slapa
Ovčjak.
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Na ogled je bogata zbirka
mineralov, rud, fosilov in
kamnin ljubiteljskega zbiratelja,
nekdanjega idrijskega rudarja
Janeza Klemenčiča.

