
Turški vpadi in gradnja protiturških taborov 

Danes se bomo učili o turških vpadih in gradnji protiturških taborov. Najprej si 

samo preberi mojo razlago in razlago v učbeniku na straneh 92 in 93, nato 

naredi zapis v zvezek.  

Muslimanski Turki so v Mali Aziji ustvarili 

močno državo. Zaradi želje po širjenju 

muslimanske vere so začeli osvajalske 

pohode proti Evropi. V drugi polovici 15. 

stoletja so začeli vdirati v slovenske dežele. 

V naše dežele so vdirali okoli 200 let. Prvič 

so prodrli pred Ljubljano leta 1415. 

 

Bi mi znal pokazati na zemljevidu, kje se 

nahaja današnja Turčija? Če nisi 

popolnoma prepričan hitro odpri Atlas ali 

google maps in preveri. 

 

Turški vpadi so potekali v več fazah, ti pohodi pa so trajali tudi različno dolgo. 

Kaj misliš, kakšen je bil njihov glavni namen?  

Na pohodih so ropali, požigali vasi in pobijali prebivalce. Može in 

žene so tudi pogosto odpeljali v suženjstvo, , veliko fantkov pa 

ugrabili, odpeljali ter jih vzgojili v strogem vojaškem duhu. Ti fantje so 

se imenovali janičarji. 

Janičarji so torej bili mladi fantje, ki so se bojevali peš in so pripadali 

turški vojski. Janičarji so nosili posebne uniforme (poglej si sliko na levi). 

Njihov razpoznavni znak je bila lesena žlica, ki so jo imeli zataknjeno 

za kapo – turbanom. 

 

Graščaki so se pred Turki branili za mogočnimi obzidji gradov.  Tudi meščani so 

se dokaj uspešno branili za mestnim obzidjem. 

  

 

 

 

 



Kmetje pa so najprej zatekali v podzemne jame 

ali v gozdove, nato pa so v samoobrambi pričeli 

graditi obzidja okoli cerkva. Cerkev je bila versko 

in kulturno središče in v njej je bilo običajno tudi 

nekaj dragocenih predmetov. Z obzidjem so 

preprečili tudi ropanje cerkve. Tako utrjene 

cerkve imenujemo protiturški tabori. 

Veliko težav je bilo ob turških napadih z živino, ki 

so jo običajno skrili v bližnjem gozdu, če pa je 

bilo za obzidjem dovolj prostora, so jo pripeljali s 

seboj. 

 

O prihodu Turkov so se kmetje obveščali z dogovorjenimi znaki, na 

primer z zvonjenjem (cerkveni zvonovi), kurjenjem kresov 

(grmadami) na okoliških vzpetinah in streljanjem s topovi 

 

 

 

 

Leta 1593 je turška vojska doživela hud poraz pri Sisku na Hrvaškem. V tem 

spopadu so sodelovali tudi vojaki iz slovenskih dežel. 

 

ZAPIS V ZVEZEK: 

Turški vpadi in gradnja protiturških taborov 

V drugi polovici 15. stoletja so v slovenske dežele začeli vdirati Turki in jih 

ogrožali še naslednjih 200 let. 

Turki so požigali, ropali, pustošili, mnogo ljudi odpeljali v suženjstvo, dečke pa so 

vzgajali za JANIČARJE. 

Graščaki so bili varni za mogočnimi obzidji gradov, meščani za obzidji mest, 

kmetje pa so gradili protiturške tabore (obzidje okoli cerkva).  

Obveščali so se s kurjenjem kresov na hribih, cerkvenim zvonjenjem ali 

streljanjem s topovi. 

Turška vojska je bila leta 1593 pri Sisku na Hrvaškem poražena. 


