
V tem času se je 
gradu prijelo ime 

Komenda, po besedi 
komenda, ki pomeni up-

ravno enoto reda. V Sloveniji 
sta bili še dve postojanki, 

komendi, Malteškega viteškega 
reda – Melje pri Mariboru in Komenda 

pri Kamniku. V 16. stoletju je bila med temi 
tremi komenda na Polzeli najmočnejša. Skozi 
stoletja je grad doživljal različno usodo, vendar 
s svojo dominantno lego ter 
stavbno-zgodovinskimi 
značilnostmi pred-
stavlja pomem-
ben kulturni in 
zgodovinski 
spomenik. Od 
leta 2011 je grad 
Komenda pop-
olnoma prenov-
ljen.

Najprej si bomo ogledali

grad Komenda na Polzeli.

Nekoč strateško pomembna stavba polzelskih 
vitezov Helensteinov se prvič 
omenja leta 1149. Od 13. 
do 18. stoletja je bila 
v rokah Malteškega 
viteškega reda. Pol 
tisočletja so imeli 
malteški vitezi 
pomemben vpliv na 
življenja ljudi na tem 
območju. 

Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 08.00–18.00

Sobota: 10.00–18.00

Enodnevni izlet
za skupine

Posebno
pozornost na gradu pritegnejo: 

antični lev iz 1. stoletja, 
•

najstarejši objekt Polzele – romanski stolp,
• 

gotska soba – poročna dvorana, 
•

prezentirana soba pesnice in pisateljice Neže 
Maurer, v kateri so razstavljeni njeni osebni 

predmeti,
•

najstarejša horizontalna sušilnica hmelja v 
Sloveniji,

•
razstava eksponatov Malteškega 

viteškega reda.

Po ogledu gradu se 
lahko razvajate 

s kulinaričnimi 
dobrotami v 
gostilnici Malteški 
hram.

Nadaljevali bomo 
do Muzejske 
zbirke starih 
traktorjev, največje 
v Sloveniji, ki je last 
Ernesta Obermayerja. 
Najstarejši traktor je iz 
leta 1940. Zbirka je 
zelo posebna, saj 
so vsi traktorji v 
voznem stanju.

Nato se bomo 
sprehodili do 
graščine Šenek in 
skozi park, zasajen 
z drevesi, med njimi 
so nekatera 
stara več kot 
100 let.

Čas izleta:
3 – 4 ure

•
Cena na 
osebo:

7,32 EUR
(DDV vključen.)

Informacije: 
TIC Polzela, Grajski 
trg 1, 3313 Polzela

+386 (0)3 703 32 28
tic@polzela.si

ALI...



Največja 
zbirka starih 
traktorjev v 

Sloveniji

Park Šenek z več 
kot 100 let starimi 

mogočnimi 
drevesi

Grad Komenda na Polzeli s predstavitvijo in 
razstavo eksponatov Malteškega viteškega reda 
ter prezentirano sobico 

pesnice in pisateljice 
Neže Maurer

Gora Oljka s cerkvijo svetega 
Križa in podzemnim svetiščem

Cajhnov 
kozolec 
s starimi 
kmečkimi 

orodji
Vsi ogledi po 
programu z

lokalnim turističnim 
vodenjem.

Šaljive glinene 
figurice, ki 

predstavljajo like 
iz znanih literarnih 

del in vaškega 
življenja

Izlet po meri

Cerkev svete 
Marjete z relikvijami 
svetega Teodorja

Delovni čas:

Ponedeljek–petek: 08.00–18.00

Sobota: 10.00–18.00

Informacije: 
TIC Polzela, Grajski 
trg 1, 3313 Polzela

+386 (0)3 703 32 28
tic@polzela.si

Spoznavanje 
čebeljih družin 

in njihovih 
pridelkov


