
TURŠKE ŠANCE NA PREŽKEM VRHU   

V torek, 6. 10. 2020, smo se prebudili v oblačno jutro.  

Misel na naš pohod je bila manj navdihujoča,  

saj smo pričakovali lepo sončno vreme. 

Okrog enajste ure so so oblaki pretrgali in posijalo je sonce.  

Veselili smo se našega pohoda. 

 

Pred šolo se nas je zbralo enaindvajset. Pregledali smo našo opremo, se pogovorili o varni 
hoji po pločniku, se še enkrat prešteli in se odpravili proti Prežihovini.  

 

             

 

Na koncu Čečovja smo prečkali potok Suha in se podali na gozdno stezo proti Šancam in 
Prežkemu vrhu. Zavzeto smo iskali planinske markacije, ki so nam kazale pot. Opazovali 
smo gozd in rastje v njem ter prisluhnili zvokom v gozdu. Pot je bila ponekod mokra in 
blatna, zato smo bili še posebej pozorni, kod stopamo.  

Ob asfaltni cesti med Prežihovino in Šrotnekom smo našli leseno tablico, z napisom 
TURŠKA ŠANCA. Pot nas je vodila v gozd in prišli smo do Turških šanc. Od takratne 
Turških šanc lahko danes vidimo le globok jarek s hribčkom na sredini. Težko si je 
predstavljati, kako je bilo nekoč. Obhodili smo jih in videli, da so v jarku podrta drevesa, 
voda in smeti, katere so vanj nametali neodgovorni ljudje. 



 

     

Pot smo nadaljevali do Prežihovega spomenika, kjer smo občudovali kotuljsko-koroško  
pokrajino z Uršljo goro. Seveda brez malice in igre ne bi bil pravi planinski pohod.    

 

Vsak udeleženec je dobil Dnevnik 1, 

mladi planinec, mlada planinka.  

Vanj si bodo lahko zapisovali pohode,  

ki jih bodo opravili s starši.  

Na 52. strani pa si zapišite naše šolske 
pohode.  

1. Pohod na Poseko, 23. 9. 2020. 
2. Turške šance na Prežkem vrhu, 6. 

10. 2020. 

 

   

    



      

Zadovoljni smo se vrnili do šole. Med potjo smo spet iskali markacije in jim sledili. 

 

NASVET:  

Če vas zanima kaj več o Turških šancah, si lahko v Pokrajinskem muzeju na Ravnah v 
stalni razstavi GUŠTANJ ZA JUTRNO preberete zgodovinsko razlago in ogledate 3D-
model Šanc, ki so ga fotografirali z dronom. 

https://www.kpm.si/razstave/gustanj-za-jutrno/ 

Mladi planinci, povabite svoje starše na ogled Turških šanc sedaj, ko veste, kje jih najdete.  

Planinski pozdrav 

Mentorici Katja Štern in Janja Čebulj 

Zapisala Janja Čebulj 

 

 

 

 


