
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.

V letu 2011, ko se je 
končala prenova, je 
grad ponovno oživel in 
ponuja vrsto možnosti 
za različne dejavnosti.

V prijetnem okolju 
učenci obnovijo znanje, 
ki so ga pridobili v šoli, 
hkrati pa s pomočjo 
učnih listov in dejavnosti 
utrjujejo na novo 
pridobljeneno.

Na ogled gradu jih popelje vodnik v malteški halji, 
ki vzbuja prav posebne občutke. Način vodenja 
je zasnovan tako, da se učence vseskozi aktivno 
vključuje.

V naselju Kopank v Podvinu pri Polzeli se je 
nahajala Zalesnikova domačija - rojstna hiša 
pisateljice, pesnice, častne občanke Občine 
Polzela in Slovenke leta 2008 Neže Maurer

Po vodenem ogledu gradu 
učenci izdelajo ekološko 

igračo iz polzelske koruze, 
takšno, ki jo je kot svojo 

igračo opisala Neža Maurer. 
Vsak učenec lahko svoj 
izdelek odnese s seboj 

domov. !!!

!!!
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Pol tisočletja so imeli malteški vitezi pomemben 
vpliv na življenja ljudi na tem območju. V 
tem času se je gradu prijelo ime Komenda, ki 
pomeni upravno 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 najmočnješa. Skozi stoletja 
je grad doživljal različno usodo, vendar s svojo 
dominantno lego ter stavbnozgodovinskimi 
značilnostmi predstavlja pomemben kulturni in 
zgodovinski spomenik.

Nekoč strateško 
pomembna 
stavba polzelskih 
vitezov 
Helensteinov se 
prvič omenja leta 
1149. Od 13. do 18. 
stoletja je bila v 
rokah Malteškega 
viteškega reda.

Grad Komenda z razstavo eksponatov Suverenega 
malteškega viteškega reda in prezentirano sobico 

pesnice in pisateljice Neže Maurer

Cerkev na 
Gori Oljki s 
podzemnim 
svetiščem

Cajhnov kozolec 
s starimi 
kmečkimi 

orodji

Park Šenek z več kot 100 let starimi drevninami

Največja 
zbirka starih 
traktorjev v 

Sloveniji
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