
 

 

Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020  

2. odpiranje  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Arheološki park Turške Šance 
 

• V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede 
na vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
7 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta bilo/i 
vključeno/i v projekt) 
 
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO 
IN ARHITEKTURO  
 
Partner 1: Občina Ravne na Koroškem  
Partner 2: Koroški pokrajinski muzej 
 
 
3. Besedilo: 
 

• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 

Na območju Preškega vrha se je ohranil edinstven sistem protiturških fortifikacij - 

obrambnih jarkov, ki so bili pripravljeni za izgradnjo stolpov. Zgradili so ga v zadnji 

četrtini 15. stoletja Koroški deželni stanovi kot dolinsko zaporo proti Turkom. Šance so 

različnih oblik in velikosti, v literaturi jih omenjajo deset, na terenu jih prepoznamo še 

devet. Med njimi je le še pet šanc ohranjenih v svojem prvobitnem obsegu. Za obrambo 

Koroške so zgradili dolinske pregrade še v Železni Kapli, Vratih na Gortini, Fali v Dravski 

dolini, na prelazu Jezersko in na Ljubelju. 

 

Turške šance predstavljajo izjemno kulturno, pa tudi naravno dediščino (mokrišča v jarkih). 

Vedno bolj jih prerašča gozd, veliko škode je naredil zadnji žled, uničujejo se s sekanjem 

gozda in odstranjevanjem štorov (gozdna vleka). 
 
 
 

 

• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

V sklopu projekta se je izvedlo naslednje: 

1) Proučitev literature vezane na tematiko Turških šanc 
2) Popis aktualnega stanja Turških šanc, s popisom parcel in njihovega lastništva 
3) 3D model terena Turške šance 3 – TŠ3 
4) Arheološke raziskave in sondiranje z detektorjem kovin Turške šance 3 – TŠ3 
5) Geodetski posnetek Turške šance 3 – TŠ3, sondiranja in lokacij najdb z detektorjem 
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kovin 
6) Tabelarični pregled podobnih šanc po Evropi in karta njihovih lokacij 
7) Izdelava slikovnih materialov (renderjev) stražnega stolpa za primer Turške šance 3 

od zunaj in od znotraj 
8) Statični izračun za morebitno postavitev rekonstrukcije Turške šance 3 
9) Popis potrebnega materiala za morebitno postavitev rekonstrukcije Turške šance 3 
10) Finančna ocena stroškov za morebitno postavitev rekonstrukcije Turške šance 3 
11) Predlog postavitve informacijskih tabel in vzpostavitev učne poti 

 

 
 

• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

S projektom smo izpostavili pomen Turških šanc in jih predstaviti na sodoben način. 

Tovrstna dediščina ima svojo zgodbo, ki bi jo morali poudariti na lokalnem, regionalnem, 

nacionalnem pa tudi mednarodnem nivoju.  

 

Projekt ima izjemen potencial za nadaljnje delo kot npr: 

• Arheološka raziskovanja ostalih šanc 

• Povezovanje z drugimi kraji/mesti, kjer so nekoč bile postavljene podobne 
fortifikacije 

• Vključite lokalnega prebivalstva (sosedov, domačinov, krajano, društev, …) z 
dodatno turistično ponudbo 

• Izdelava maket stolpov 

• Vzpostavitev učnih poti 

• Vzpostavitev arheološkega parka 

• Dejanska izvedba stolpa na terenu 
 

Način obrambe pred Turki, ki je deloma ohranjen na Preškem vrhu med Kotljami in 

Ravnami na Koroškem namreč ni edini in osamljen primer v Sloveniji, je pa zagotovo 

najbolj ohranjen. Turške šance zato predstavljajo izjemno lepo priložnost obuditve 

arheološke dediščine Slovenije in Evrope in lahko za kraj Kotlje in občino Ravne na 

Koroškem postanejo dodaten razlog za obisk tega prelepega dela Koroške in Slovenije. 
 

 
4. Priloge: 

 

• Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 
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