
Kanalska dolina (it. Valcanale, nem. Kanaltal, furl. Valcjanal) 
 

Kanalska dolina se nahaja na stičišču treh dežel: Koroške, Slovenije in Furlanije Julijske krajine. Prav 

tromeja in prisotnost štirih jezikov označujejo ta del Julijskih Alp, saj se prav tu srečujejo tudi tri velike 

evropske jezikovne družine: romanska (z italijanščino in furlanščino), germanska (z nemščino) in slovanska 

(s slovenščino). 

 
Trbiž (it. Tarvisio, nem. Tarvis, furl. Tarvis)  

Trbiž, na meji z Avstrijo in Slovenijo, geografsko ne pripada 
jadranskemu prostoru, saj leži na drugi strani razvodja pri Žabnicah in 
torej pripada porečju Donave, ki se steka v Črno morje. Reka Ziljica, 
ki z Rablja teče skozi Trbiž, se namreč izteka v Ziljo pri Podkloštru. 
Trbiž je dal ime tudi naravnemu rezervatu Trbiški gozd (Foresta di 
Tarvisio), ki je največji državni gozdni kompleks v Italiji in obsega tudi 
naravne rezervate Rio Bianco, Kokava ter mali rezervat Bela peč. 
Trbiški gozd spada med bolje ohranjene živalske habitate v alpskem 
območju in je bil razglašen za naravni biogenetski rezervat. 

 
 

Žabnice (it. Camporosso, nem. Saifnitz, furl. Cjamparos)  

V Žabnicah se nahaja najnižje razvodje v Alpah: na eni strani je reka Bela, ki teče 
proti Jadranskemu morju, na drugi Trebiža (Rio Bartolo) in potok Ziljica, ki se 
iztekata v Ziljo in z njo tečeta v Donavo in Črno morje. 

Na jugovzhodnem delu vasi (Case Lussari v italijanščini in Za mline v slovenščini) 
se začenja stara romarska pot proti Sv. Višarjem 
Župnija sv. Egidija èe hrani Križev pot s slovenskimi napisi. 
 
 
 
 
 

 
 

Malborghetto (it.), Malborgeth (t.), Naborjet (sl.), Malborghet 
(friul.) 
V Naborjetu je zanimiva predvsem Beneška palača, kjer ima 
sedež etnografski muzej. 
Zbirka obsega več razdelkov in prikazuje Kanalsko dolini z 
različnih etnografskih vidikov: en oddelek prikazuje verske običaje 
in druge tradicije, med temi krampuže. Prisotni so tudi geologija, 
prazgodovina in krajevno gospodarstvo z dejavnostjo rudnika v 
Rablju in značilnimi obrtnimi dejavnostmi s konca 19. In začetka 
20. stoletja. 
 

 

Svete Višarje (it. Monte Lussari, nem. Luschariberg, furl. Mont 
Sante di Lussari, 1.790 m)  

je gora Julijskih Alp, na vrhu katere je postavljena cerkev, 
imenovana tudi svetišče “treh narodov”, saj je sem romalo 
slovensko, germansko in romansko prebivalstvo. Cerkev je bila 
večkrat obnovljena. Kip Marije z Jezusom je delo avstrjiske gotike, 
medtem ko je za freske na slavoloku in križev pot  poskrbel 
slovenski slikar Tone Kralj (1930),  

Do svetišča pridemo peš po stari romarski poti ali pa z žičnico iz 
Žabnic.  



Rabelj, (it. Cave del Predil, nem. Raibl, furl. Rabil/Predil) 
V Rablju se nahajata Rudarski muzej, ki je bil ustanovljen po zaprtju 
rudnika leta 1991, in Zgodovinski vojaški muzej.  

V bližini vasi je prelaz Predel (it. Predil, nem. Predilpass, 1.165 m), 
ki povezuje Trbiž s Soško dolino. Rabeljsko jezero je ledeniškega 
izvora.  
 
 

  
Bela Peč, (it. Fusine in Valromana, nem. Weissenfels, furl. 
Fusinis)  
Belopeški jezeri, ki jim domačini pravijo Klanška jezera, sta 
ledeniškega izvora.  Dolina pod pogorjem Mangarta je od leta 1971 
zaščitena z imenom Naravni Park Belopeških jezer.  
 
 
 
 

 
Ovčja vas (it Valbruna, nem. Wolfsbach, furl. 
Valbrùne)  
Dolina Zajzera (it. Val Saisera, nem. Seisseratal) je 
ledeniška dolina, skozi katero teče istoimenska rečica, 
ki se izteka v Belo. Ovčja vas leži ob prehodu doline v 
Kanalsko dolino.  
Jurij Prešeren, slovenski  duhovnik, eden 7 bratov 
pesnika Franceta Prešerna, ( Vrba 1805-Ovčja 
vas 1868). Služboval je v raznih krajih in zadnja štiri 
leta v Ovčji vasi, kjer je pokopan. Ob vhodu cerkve Sv. 

     Trojice spominja nanj kamnita nagrobna plošča. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Peči (it. Monte Forno, nem. Dreiländereck/Ofen, furl.. Cjavalâr; 
1508 m) je tromeja Med Italijo, Slovenijo in Avstrijo. 

 
 
Lužnice (Ušce v slovenskem narečju, it. Bagni di Lusnizza, nem. 
Lussnitz ali Luschnitz ali Bad Lussnitz, furl. Lusniz  

Lužnica je prvo naselje občine Naborjet-Ovčja vas, ki ga srečamo, če 
prihajamo iz Tablje proti Trbižu. V 19. stoletju in v začetku 20. stoletja 
je bil kraj zelo znan v avstro-ogrskem cesarstvu zaradi izvira termalne 
vode, bogate z žveplom. 

 
 

 
 

Ukve, (it. Ugovizza, nem. Uggowitz, furl. Ugovize) 

Ukve so ena od najstarejših vasi v Kanalski dolini, omenjajo se že v 
13. stoletju.Od drugih vasi se ločijo tudi po naselbinski strukturi, saj 
so hiše postavljene v vzporednih vrstah, mnoge od njih pa kažejo 
značilnosti slovenske kmečke arhitekture. V farni cerkvi sv. Filipa in 
Jakoba, ki je ena od nastarejših v Kanalski dolini, je slovenski križev 
pot. Pokopališče leži ob cerkvi že od leta 1723. 


