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UVODNI POVZETEK 

Zgodovina Polzele je izjemno bogata. Skozi pretekle turistične naloge je bilo o njej že 

ogromno povedanega. Zato smo se v letošnji nalogi osredotočile na malteški viteški 

red in informacije iz prve roke. Na Polzeli imamo namreč pravega malteškega viteza, 

ki nas je navdihnil in spodbudil k raziskovanju tega redu. V povezavi s tem redom 

smo pripravile zanimive in poučne dejavnosti, ki bodo zagotovo zanimive vsem 

generacijam.  

 

Ključne besede: 

Polzela,  grad Komenda, zgodovina malteških vitezov, malteški vitezi na Polzeli 

                                                                                                        

ZAHVALA                                                                                                                    

Zahvaljujemo se gospodu Stanku Novaku, malteškemu vitezu, ki nam je iz prve roke 

posredoval informacije o nastajanju, delovanju in poslanstvu malteškega viteškega 

redu. Zahvaljujemo se tudi ravnateljici naše šole gospe Bernardki Sopčič, ker je 

podprla našo raziskovalno dejavnost. Velika zahvala gre tudi mentoricama, saj brez 

njiju naš turistični produkt ne bi bil to, kar je. Hvaležni smo tudi staršem za spodbudo 

in vsem, ki so kakor koli pripomogli pri načrtovanju.  
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1. UVOD    
 
Turizem nam utira nove poti, domače in tuje, povezuje preteklost, bogati sedanjost  
in prihodnost. Ker brez preteklosti ni sedanjosti in tudi ne prihodnosti, smo se v naši 
turistični nalogi usmerile predvsem na preteklost, konkretneje malteški viteški red, ki 
je v naši občini zaznamoval in zapustil pomembno kulturno in zgodovinsko dediščino. 
Malteški viteški red je na Polzeli še vedno dejaven. Pomembno je prisoten  na večjih 
kulturnih prireditvah v kraju, povezan je tudi z dobrodelno dejavnostjo.  
  
V turistični nalogi smo se osredotočile na malteški viteški red ter dejavnosti, ki so bile 
povezane s kulturo v času, v katerem je bil malteški viteški red najbolj dejaven. 
Pripravile smo poučne, zanimive in zabavne delavnice, namenjene vsem 
generacijam. Skozi delavnice bodo obiskovalci spoznavali, kako so preživljali čas 
malteški vitezi in grajska gospoda v srednjeveškem času.  
Vse delavnice bodo potekale na gradu Komenda, saj je grad Komenda pomembno 
kulturno središče Polzele in je ena izmed ohranjenih postojank malteškega viteškega 
reda. V njej se odvijajo različne dejavnosti, ki bogatijo kulturno dogajanje in ponujajo 
aktivnosti vsem obiskovalcem Polzele.  
Gradivo za turistično nalogo smo iskali v različnih literaturah, po spletu ter se oprle 
tudi na našega krajana gospoda Stanka Novaka, malteškega viteza, ki nam je 
posredoval ogromno informacij o njegovem redu in poslanstvu.  
Nastala je turistična naloga in proizvod, s katerim želimo v enem dnevu prikazati 
košček življenja v srednjeveškem obdobju. Na simboličen način obiskovalcem 
ponujamo tudi možnost, da postanejo malteški vitez za en dan. S tem jim želimo 
približati pridih preteklosti in jo povezati s sedanjostjo. Seveda je pomembno tudi, da 
našo kulturno dediščino ohranjamo živo, jo spoznavamo in delimo z drugimi. 
 
       
 
   

   
 
Fotografija 1 in 2: Komenda nekoč in danes (Spletni vir: Občina Polzela) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.td-polzela.si/images/stories/komenda/IMG_2865.jpg
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2. KAKO SMO DELALI? METODE DELA 
 
Pomagale smo si z literaturo, ki se je na kakršen koli način povezovala s Polzelo in 
njeno zgodovino. 
Pobrskale in našle smo zanimive in uporabne informacije tudi na spletu. Tam smo 
iskale informacije o zanimivostih naše občine ter se pozanimale katere organizacije, 
osebe bi lahko pripomogle k uresničitvi naše ideje. 
Pomagale smo si z materialnimi, pisnimi in avdiovizionalnimi viri. 
Izvedle smo intervju z gospodom Stankom Novakom, ki je edini malteški vitez na 
Polzeli.  
Naš cilj je bil zajeti vse pomembne in predvsem zanimive dogodke  na Polzeli. Zato 
smo se odločile za združitev in povezavo našega predznanja in podatkov, ki smo jih 
našle. 
Za mnenje smo povprašale tudi vrstnike, odrasle in starejše, saj smo hotele zapisati 
tako, da bi turistično nalogo približale vsem generacijam. Izbrale smo dan delavnic, 
načrtovale smo tudi oglaševanje in predstavitev na turistični tržnici. Za potrebe 
oglaševanja smo pripravile reklamni letak. 
 

3. PREDSTAVITEV IN ZGODOVINA KOMENDE  
 

3. 1 Komenda 

Grad Komenda se nahaja na vzpetini v središču Polzele. V oglejski listini se omenja 
že leta 1149. V lasti malteškega reda je bil od leta 1323 do leta 1780. V kasnejših 
obdobjih je doživljal različno usodo, vendar predstavlja s svojo lego, stilnimi prvinami 
ter stavbno zgodovinskimi značilnostmi pomemben zgodovinski in kulturni spomenik.  
Zanimiva posebnost gradu je antični lev iz pohorskega marmorja, ki je postavljen na 
stopniščno ograjo ob glavnem vhodu. Tukaj je na stopnicah vzidana v steno tudi 
bronasta plaketa, ki ima portret Franceta Prešerna. Beseda Heilenstein predstavlja 
nemško ime za Polzelo, ki ga je dobila po svojem gradu. Nekdaj strateško 
pomembna stavba polzelskih plemičev je v 13. oziroma 14. stoletju prešla v last 
malteških vitezov. V tem času se je grad preimenoval v Komendo, ki je bila zaupana 
določenemu komendatorju oziroma upravitelju redovnih posestev. Grad je po svoji 
legi in zunanji podobi opazen daleč naokoli. Predstavlja začetek in simbol Polzele in 
si je zaradi tega zaslužil središčno mesto v zgodovini Polzele. Grad Komenda je bil 
zgrajen v romanski dobi, vendar je po odhodu malteških vitezov pričel počasi 
propadati.  
Grad Komenda je izgubil renesančne obrambne sestavine in do danes se je ohranilo 
le še grajsko jedro. V letu 2011 se je zaključila obnova gradu in občina je tako 
pridobila veliko novih prostorov, ki so primerni za razvoj turizma, za družabno 
življenje in za kulturno dejavnost. V gradu ima svoje prostore moderna Občinska 
knjižnica Polzela in oddelek Glasbene šole Risto Savin iz Žalca. 

3.2 Zakaj se tako imenuje? 
 

Ime je dobila po komendi katere občnoimenski pomen je posest viteškega reda. V 
rokah malteškega viteškega reda je bila od leta 1323 do leta 1780. Do sredine 19. 
stoletja je grad vse bolj propadal, dokler ga ni kupil Franc Maurer in za njim ga je 
prevzel njegov zet Oskar Pongratz, s katerim sta začela obnavljati streho ter ga 
temeljito popravila. Od leta 1817- 1819 je v Komendo prihajal naš najbolj znan 
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Slovenski pesnik France Prešeren, ko je hodil na obiske k svojemu stricu (Antonu 
Muhavcu), ki je bil tista leta župnik na Polzeli. Posebnost komende je antični lev iz 
pohorskega marmorja, ki je postavljen pred glavnim vhodom na stopnišču, ki 
predstavlja simbol viteštva, oblasti in moči. Od obeh štajerskih komend je bila prav 
polzelska gospodarsko najmočnejša, saj je imela že v srednjem veku poleg župnijske 
cerkve sv. Marjete še dve podružnici, in sicer cerkev sv. Andreja v Andražu in sv. 
Miklavža na Vinski gori (Vimperk). Leta 1754 so zgradili tretjo podružnico, cerkev sv. 
Križa na Gori Oljki (Dobrič). Z nastopom protestantizma v 16. stoletju so se 
komendatorji umaknili, komendo pa so upravljali tamkajšnji duhovniki. 
 
3.3  Kdo je živel na gradu Komenda? 
 
Malteški vitezi so s svojim poslanstvom bistveno vplivali na življenje ljudi v kraju. S 
prihodom malteških vitezov v Komendo, leta 1263, v njihovo upravljanje preide tudi 
cerkev sv. Marjete, ki je bila prva cerkev na Polzeli in se že leta 1225 omenja kot 
župnijska. Duhovniki, ki niso bili nujno člani reda, so odslej živeli v gradu. Malteški 
vitezi so od takrat pol tisočletja vplivali na življenje ljudi. Malteški vitez je bil v svojem 
prvem obdobju, ko je bil še član bratovščine, poimenovane po zavetniku sv. Janezu 
Krstniku - od tod tudi ime ivanovec - po eni strani bojevnik za Kristusa in Cerkev, tako 
rečeno steber obrambe Svete dežele pred vse bolj napadalnimi Turki - po drugi pa 
ponižen strežnik popotnikom, romarjem, bolnikom, ostarelim, ubogim ... skratka 
najbolj pomoči potrebnim ljudem. Oboje mu je bilo sveto. Ni okleval, ko je bilo treba 
zagrabiti za meč, kadar so bili Turki pred mestnimi vrati, pa tudi ne, ko mu je notranji 
klic veleval, naj poklekne pred Boga v svetišču ali se skloni k človeku v stiski, mu 
postreže, ga potolaži, opogumi. Dobro se je zavedal, da je potrebno oboje: obramba 
vere in pomoč ubogim, da sta to dva pola ene in iste službe, poslanstva, ki ga je 
prejel od Gospoda in se mu je zapisal s predanim srcem. 
 
3.4  Druge komende po Sloveniji ter opis po obnovi komende na Polzeli 
 
Poleg naše komende na Polzeli so še ostale npr. pri Sv. Petru na Kranjskem (sedanji 
Komendi na Gorenjskem), v Melju pri Mariboru…. vendar je med ostalimi komendami 
ta naša na Polzeli najlepše ohranjena. Obnovili so jo leta 2011. Po obnovi je in še 
danes izgleda čudovito. Zunaj so ohranili vse strelne in opazovalne odprtine ter okna. 
Na trti zgoraj pri stranskem vhodu so posadili potomko najstarejše trte, ki vsako leto 
obrodi nekaj grozdov. Znotraj komende pa so obnovili sobe v katerih so danes 
poročna dvorana ter glasbene učilnice. V Komendi je tudi turistično-informacijsko 
društvo Polzela, katerega zaposleni te popeljejo na ogled znamenitosti Polzele ter  
povedo več o malteških vitezih. 
Čisto zgoraj se nahaja občinska knjižnica v kateri si lahko vsi stari in mladi sposodijo 
knjige. Ko pa si to vse ogledate, je spodaj gostilna oz. restavracija, kjer nam ponudijo 
različne jedi in pijače. Njihova slavna jed je Malteški burger.  
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4. KRATKA PREDSTAVITEV MALTEŠKEGA VITEŠKEGA REDA 
 

Suvereni malteški viteški red, ki predstavlja najstarejši križarski viteški red in četrti 
najstarejši cerkveni red, deluje nepretrgoma od svoje ustanovitve do danes. Leta 
1999 je praznoval 900-letnico svoje uradne ustanovitve in delovanja. V Sloveniji so 
bile tri postojanke malteškega viteškega reda, komende: v Komendi na Gorenjskem, 
v Melju pri Mariboru in na Polzeli. V Komendi so se naselili člani malteškega 
viteškega reda, imenovani po otoku Malti, kamor so se z Rodosa umaknili pred Turki. 
Imenujejo se tudi Ivanovci, to je po njihovem zavetniku sv. Janezu Krstniku oz. po 
zavetišču, ki so ga v času križarskih vojn oskrbovali v Jeruzalemu. Vitezi so bili znani 
zlasti po svoji bolniški in karitativni dejavnosti. Še danes je njihovo osnovno načelo 
obramba vere in domovine ter pomoč ubogim. Njihov simbol je osmerokraki križ, ki 
ponazarja osem blagrov iz evangelija, po katerem naj bi živeli malteški vitezi, ki niso 
nujno duhovniki. Celotno ime reda je Suvereni vojaški (viteški) in bolničarski red sv. 
Janeza Krstnika iz Jeruzalema, Rodosa in Malte. Šteje več kot 12 tisoč članov 
(vitezov, dam in duhovnikov), ki se trudijo, da bi blažili osem stisk in slabosti sveta 
(bolezen in zapuščenost, izgubo domovine, lakoto, pomanjkanje ljubezni in krivico, 
ravnodušnost in nevero). V več kot 100 državah sveta ima bolnišnice, domove za 
ostarele, vrtce … Bel malteški križ, ki ga najdemo tudi v grbu Občine Polzela 
(dovoljenje so morali pridobiti iz Vatikana), ponazarja osem blagrov, ki so življenjsko 
vodilo redovnih članov. Vsak član se obveže, da bo živel v resnici, da bo imel vero in 
se kesal grehov, da bo ponižen, usmiljen in odkritosrčen, da bo ljubil pravico in 
vztrajno prenašal morebitno preganjanje. V Sloveniji se je malteški viteški red 
ponovno začel uveljavljati leta 1991, vitezi pa so sodili pod veliki priorat Avstrije s 
sedežem na Dunaju. Leta 2003 je 30 slovenskih malteških vitezov ustanovilo 
samostojno združenje. Med njimi je tudi malteški vitez s Polzele Stanko Novak. V red 
je bil sprejet leta 1997 in opravlja svoje poslanstvo na območju Savinjske doline. 
 
Po pripovedovanju Stanka Novaka: 
http://www.kakosoziveli.si/stanko-novak/ 

Odprtje razstavnega salona Komenda leta 1980 je vzbudilo tudi nekaj medijske 
pozornosti, zlasti v lokalnih časopisih. Nekega dne me je iz Maribora poklical dr. Jože 
Mlinarič. Povedal je, da je iz časopisov izvedel o razstavi. Vprašal me je, ali vem, kaj 
pomeni komenda. Odgovoril sem mu, da ne vem. Obljubil mi je, da mi bo poslal 
fotokopijo svojega članka, ki je bil objavljen v Kroniki, časopisu za slovensko krajevno 
zgodovino, leta 1980. Povedal je še, da so ga iz Komende pri Kamniku poslali v 
Prago, da razišče njihovo zgodovino, pa se mu je zgodovina malteške komende na 
Polzeli zdela tako zanimiva, da je delno raziskal tudi to, kajti v Pragi je ostalo še 
veliko neraziskanega gradiva. Na podlagi tega njegovega članka sem spoznal 
zgodovino gradu, ki je povezana z malteškim redom. V naše kraje je malteški red 
prišel razmeroma zgodaj. Prva malteška komenda – ime pomeni posest v lasti reda – 
se omenja leta 1217 v Melju pri Mariboru. Komenda na Polzeli, ki je imela svoja 
posestva od Arje vasi do Šmartnega ob Paki, se omenja leta 1256, približno v istem 
času pa se omenja tudi komenda pri cerkvi sv. Petra pri Kamniku – kraj je prav po 
tem dobil ime Komenda. Da je župnijska cerkev sv. Marjete na Polzeli pripadala 
malteškemu redu, kot navajajo zgodovinski zapisi, dokazuje relief malteškega križa 
na stropu v starem delu župnijske cerkve. Tudi vsi polzelski župniki so stanovali v 
gradu Komenda do leta 1850, ko je bilo zgrajeno župnišče. 

http://www.kakosoziveli.si/stanko-novak/
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Med letoma 1754 in 1757 je malteški red dal zgraditi dvostolpno baročno cerkev sv. 
Križa na Gori Oljki. Cerkev je postala zelo privlačna. Obisk je bil tako velik, da je bilo 
uslužbenih več duhovnikov. Vendar so reforme Jožefa II. romarsko tradicijo prekinile 
z izdajo odločbe o zaprtju cerkve leta 1788. Vzdrževanje gospodarskih poslopij in 
gradnja cerkve na Gori Oljki sta bila povezana z velikimi izdatki. Zato so bila 
posestva in grad Komenda prodana gospodarju gradu Šenek na Polzeli. Novi 
gospodar je porušil cerkvico sv. Ulrika ob gradu Komenda in postavil novo cerkvico 
sv. Florjana v Šeneku. 

 

Fotografija 3: malteški vitezi 
(vir: Stanko Novak – Sv. Jurij-Grad, http://www.kakosoziveli.si/stanko-novak/) 
 

http://www.kakosoziveli.si/stanko-novak/
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Fotografija 4 (vir:spletni vir Občina Polzela) 
 
 
 
 

 
 

Fotografija 5: oblačila malteških vitezov (vir:spletni vir Občina Polzela) 
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Fotografija 6 (vir:spletni vir Občina Polzela) 
 

 
 
 
 

 
 

Fotografija 7 (vir:spletni vir Občina Polzela ) 
 
 
4.1 Malteška poroka 
 
Malteška poroka se na Polzeli priredi, ko se par odloči poročiti na posebno slovesen 
in izviren način, ki bo resnično mejnik v njunem življenju. Ženin in nevesta ter njuni 
priči so oblečeni v posebna malteška ogrinjala ter se v spremstvu malteške konjenice 



I. Brković, V.T. Cocej, A. Kužnik, E. Skutnik, I. Štih, J. Trobina, M. Zabukovnik 
»POSTANI MALTEŠKI VITEZ ZA EN DAN« 

Turistična naloga, Osnovna šola Polzela, Polzela, 2017/2018 

13 

pripeljejo na Komendo z dvema kočijama. Organizatorji so člani Turističnega društva 
Občine Polzela v sodelovanju z Malteško konjenico Polzela in Kulturno umetniškim 
društvom Cecilija. Polzelski malteški vitez, Stanko Novak, ki je član malteškega 
viteškega redu, mladoporočencema izroči posebno listino, ki potrjuje njuno obljubo, 
da bosta odslej v zakonski skupnosti složno premagovala stiske in slabosti, ki jih 
predstavlja osem krakov malteškega križa. To so bolezen, zapuščenost, 
brezdomstvo, lakota, pomanjkanje ljubezni, krivica, ravnodušnost in nevera. 
 
Grad Komenda - novi uradni prostor za sklepanje zakonskih zvez 
Postopek, ki se je pričel na predlog Občine Polzela, da bi se poroke tudi uradno 
lahko sklepale na gradu Komenda, je zaključen. Grad Komenda s 1. 8. 2013 postane 
novi uradni prostor za sklepanje zakonskih zvez. 
Načelnica Upravne enote Žalec  je v soglasju z ministrom za notranje zadeve dne 9. 
7. 2013 izdala sklep št. 120-4/2013-11 o določitvi novega uradnega prostora za 
sklepanje zakonskih zvez. 
 
 
 

 
 
Fotografija 8: malteška poroka (spletni vir Občina Polzela ) 
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5.  INTERVJU Z MALTEŠKIM VITEZOM, g. Stankom  Novakom 
 

 
 

Fotografija 9: g. Stanko Novak (lasten vir ) 
 
»Kar je dolžnost, ni težko« 
Stanko Novak je eden izmed šestdesetih članov malteškega viteškega reda v 
Sloveniji. Je moder človek, ki se je naučil že veliko o življenju in zdaj svoje 
znanje deli z mlajšimi generacijami. V okviru naše turistične naloge je pristal, 
da ga izprašamo, kako dejstvo, da je malteški vitez, vpliva na njegovo življenje.  
V pogovoru z njim smo spoznali, da je veliko pripomogel k razvoju turizma in 
kulture na Polzeli in da si želi, da bi še naprej znali ceniti bogato zgodovino te 
občine.  
 
Zakaj ste se odločili, da se vključite v red malteških vitezov? 
 
Med leti 1963 in 1985 sem deloval kot predsednik kulturnega društva Polzela. Takrat 
sem se bolj začel zanimati za grad Komendo in raziskovati njegovo zgodovino. 
Mnogi podatki o Komendi so bili takrat prezrti, med njimi na primer tudi ta, da je 
Prešeren na gradu večkrat obiskoval svojega strica Antona Muhovca. Menil sem, da 
bi lahko Komenda postala kulturno središče Polzele, če bi znali takšne podatke 
»izkoristiti«. Širša okolica je takrat Komendo poznala večinoma le iz medijev, ki so 
pisali npr. o škodi, ki so jo gradu zadali vandali. Kasneje so za moje zanimanje 
izvedeli v Ljubljani in mi pozneje predlagali, naj se prijavim v malteški red. Sprva so v 
te vrste povabili takratnega polzelskega duhovnika, nato pa še mene.  
 
Kdaj ste postali malteški vitez? 
 
Leta 1997 v Meinbergu v Nemčiji.  
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Ali ste dobili kakšno izjavo ob pristopu? 
 
V Meinbergu sem podpisal izjavo o pristopu v nemškem jeziku. V Komendi lahko 
najdete fotokopijo izjave.  
 
Kakšne vrste red je malteški viteški red? 
 
Malteški red je humanitarna organizacija. Ustanovljen je bil pred več kot 1000 leti v 
Jeruzalemu, ko je prvi malteški vitez tam ustanovil bolnišnico z 2000 posteljami. 
Namenjena je bila romarjem, ki so zboleli na svojem potovanju. Malteški vitezi so bili 
zato neke vrste bolničarji. Pozneje so branili svojo vero pred pritiski Turkov. Sedež 
reda se je moral iz Jeruzalema prestaviti na otok Rodos, nato pa na Malto, kjer je bil 
najdlje. V času Napoleonovih osvajanj se je dokončno prestavil v Rim, kjer je še 
danes -  malteški red ima namreč zapoved, da kristjan ne sme delovati proti kristjanu, 
Napoleonovi vojaki pa so bili kristjani in so prišli na otok ter ga zasedli.  
 
Kakšen status imate? 
 
Imam status malteškega viteza. Poleg vitezov so v redu še malteški kaplani. Vodja 
reda je t. i. veliki mojster v Rimu, torej papež.  
 
Ali Vam je bil ta viteški naziv kdaj v breme? 
 
Ne, nikdar. Če čutiš dolžnost, ni nič težko.  
 
Kako širite svoj red? 
 
Vsako leto delimo zgibanke z informacijami o redu. Kdor želi, se lahko v red prijavi. 
Najprej mora biti eno leto v t. i. malteški pomoči, nato pa lahko postane malteški 
vitez. Sprejem novih vitezov je običajno v Ljubljani.  
 
Ali je po Vašem mnenju dovolj članov malteškega viteškega reda? 
 
Menim, da jih je premalo. V tem redu bi moralo biti vsekakor več članov. V drugih 
državah je red bolj razširjen in poznan, pri nas pa je še vse nekako v pogonu. 60 
članov je premalo za državo, kakršna je Slovenija.  
 
Ali imate kakšna srečanja ali druženja z ostalimi vitezi? 
 
Srečanja imamo vsako leto junija na Brezjah, kamor pridejo bolni in invalidi. Poleg 
svete maše na Brezjah imam kdaj tudi duhovne vaje, drugače pa se srečujemo v 
Ljubljani ali pa pri cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani, kjer ima malteški red svojo 
pisarno.  
 
Kako pa so Vaši sorodniki in prijatelji sprejeli, da ste malteški vitez? 
 
Bili so navdušeni, ker so vedeli, da se bo začela prenova Komende. Komanda in 
grad Novi Klošter sta takrat namreč vidno propadala. Komenda bi se v nekaj letih 
sesula, saj se je ogromna razpoka v gradu vztrajno večala. Celotno sanacijo Novega 
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Kloštra je uredil Opus. Na podstrešju gradu je zdaj 36 sob, ki so namenjene 
stanovalcev. Ti prihajajo s celega sveta, kar potrjuje dejstvo, da je Novi Klošter velika 
turistična znamenitost Polzele. 
 
Ali ste  bili tudi Vi malteško poročeni? 
 
Takrat še tovrsten obred ni obstajal. Sedaj je to vse bolj aktualno. Tudi letos je 
potekala malteška poroka na Komendi. Novopečena zakonca sta dobila posebno 
listino o tej zaobljubi.  
 
Kako pa je vplival malteški red na Vaše življenje? 
 
Živim normalno, kakor vsi drugi. Da lahko postaneš malteški vitez, je potrebno, da si 
kristjan. In kar je dolžnost, je dolžnost kakor za vse ostalo, kar čutiš, da moreš storiti. 
Kar je dolžnost, ni težko. 
 
 
 
 
 

 
 
Fotografija 10: intervju (lasten vir) 
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Fotografija 11: intervju (lasten vir) 
 
 
 
 

 
 
Fotografija 12: intervju (lasten vir) 
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Fotografija 13: g. Stanko Novak (lasten vir) 
 
 

 
 
Fotografija 14: g. Stanko Novak (vir:lasten vir) 
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Fotografija 15: g. Stanko Novak ( lasten vir) 
 

 
 
Fotografija 16: g. Stanko Novak in avtorice (lasten vir) 
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6.  TURISTIČNI PROIZVOD 
 

6.1. PROGRAM/ URNIK AKTIVNIH DELAVNIC 
 

URA KRAJ DOGODEK VODIČ 

8.00-
8.20 

Grad Komenda Zbor in predstavitev poteka 
dneva 

Avtorice 
ter vodič Komende 

 

8.20-
13.20 

 Delavnice: 
 

 

 
 

Grad Komenda;  
grajsko dvorišče 

Igre-lokostrelstvo, hodulje Maša Zabukovnik, 
Ajda Kužnik 

 Grad Komenda; 
učilnica glasbene 
šole Risto Savin 

kaligrafija Iza Štih 

 Grad Komenda; 
grajsko dvorišče 

Odmor; okrepčilo  

 Grad Komenda; 
gostilnica 

Malteški hram 

Delavnica s hrano-preste in čaj z 
zelišči 

Eva Skutnik, 
Izabela Brkovič 

 Grad Komenda; 
poročna dvorana 

Ples in glasba Julija Trobina 

 Grad Komenda; 
Eko muzej 

Ogled stalne razstave Vita Taja Cocej 

13.20-
14.20 

Grad Komenda, 
grajsko dvorišče 

Ustoličenje vitezov Vse avtorice  

 
 
6.2  Potek delavnic na splošno 

 
Naše delavnice se bodo začele ob 8.00 in bodo trajale do približno 13.20. Odvijale se 
bodo na gradu Komenda. Delavnice bodo potekale na grajskem dvorišču in v bližini 
gradu Komenda. Dogodek bo odprt za družine in skupine učencev iz šol. Vsaka 
delavnica bo trajala 45 minut. Med delavnicami bo 15 minut odmora. Med odmorom 
se bodo obiskovalci lahko okrepčali. Na prizorišču bo miza s sadjem (mandarine, 
pomaranče in jabolka) ter hladna voda.  
 
Ob 8.00 se bomo zbrali na grajskem dvorišču. Obiskovalcem bomo izrekli 
dobrodošlico. Na kratko jim bomo predstavili, kako bodo v naši družbi preživeli ta 
dan. Obiskovalce bomo razdelili na pet manjših skupin glede na listek z znakom, 
katerega pred ogledom izžrebajo. Vse delavnice se nahajajo v gradu Komenda in na 
grajskem dvorišču. Skupine bo do delavnic vodil malteški vitez Ulrich. Ena izmed 
skupin prične na delavnici kaligrafije, kjer Iza Štih uči obiskovalce napisati svoje ime. 
Druga izmed delavnic so starinski plesi in glasba iz obdobja renesanse, katero 
predstavlja Julija Trobina. Pri tretji delavnici se na grajskem dvorišču ustvarjajo 
lokostrelski loki in hodulje, ki se ob koncu delavnice tudi preizkusijo. Ker je del kulture 
tudi hrana, bo Eva Skutnik z obiskovalci pripravila čaj z zelišči in preste. Ena skupina 
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si bo pa ogledala razstavo v ekomuzeju. Skupine se bodo po določenem času (45 
minut) menjale med seboj. V celotnem dnevu bodo obiskovalci skozi zabavne 
delavnice odkrivali in se naučili marsikaj novega o malteškem viteškem redu. Na 
koncu vsake delavnice bodo obiskovalci v svoj zbirni kartonček dobili žig. Ta 
kartonček bo dokazilo o uspešno opravljenih delavnicah ter potrdilo, da lahko 
postaneš vitez. Dan bomo zaključili s kulturnim program na katerem bodo sodelovali 
tudi udeleženci. Pokazali bodo, kaj so se naučili v delavnicah. Tisti, ki bodo dobro 
opravili vse delavnice in pridobili žig na vsaki delavnici, bodo ustoličeni kot vitezi ter 
pridobili tudi potrdilo o viteštvu.  
 
6.3. Delavnica s hrano: preste in čaj z zelišči  
 
VODJA SKUPINE: Eva Skutnik 
 
CILJ DELAVNICE:sodelujoči se naučijo nekaj o zeliščih in njihovih lastnostih ter 
naučijo speči slane preste. Vse skupaj tudi popijejo in pojedo. 
 
PROSTOR: 

 grad Komenda: 

 prostori Malteškega hrama 
 
PRIPOMOČKI: 

 mize in stoli        

 plastični prti                                                             

 sestavine po receptu 

 prtički 

 zelišča: meta, jasmin, kopriva, materina dušica, bezeg, žajbelj in kamilice 

 predpasniki 
 
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: od 8-15 na skupino 
 
TRAJANJE DELAVNIC: 45min s pet minutnimi odmori 
 
OPIS DELAVNICE: 
Delavnica bo trajala 45 minut. Na delavnici bomo pekli zeliščne, starinske  preste in 
pripravili čaj z zelišči. Najprej bo predstavljena delavnica in njen  potek, nadeli si 
bodo tudi predpasnike in začeli z delom. Za začetek bodo oblikovali preste s testom, 
ki bo za delavnico že vnaprej pripravljeno. Vsak sodelujoči  bo dobil količino testa za 
eno presto. Preste bomo pustili vzhajati in si ogledali ter se nekaj naučili o zeliščih 
kot so materina dušica, meta, kamilice, lipa, bezeg, timijan, kopriva in rožmarin.  
Potem si bodo izbrali zelišča za čaj in okraševanje prest. Preste bomo okrasili in 
pripravili za peko. Vsak si bo lahko po želji izbral, kaj bo dal na presto in kakšen čaj si 
bo skuhal. Potem bo tista, ki bo odgovorna na delavnici, nesla preste peč v Malteški 
hram. Nato  bo sledila priprava čaja. Čaj si bo možno sladkati in ga narediti po želji 
kot preste. Čaj bodo pili do konca delavnice. Preste bodo lahko prevzeli ob zaključku 
dneva.  
Ob koncu delavnice obiskovalci prejmejo žig v svoj zbirni kartonček kot potrdilo o 
uspešno opravljeni delavnici. 
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Recept za starinske preste 

https://www.kulinarika.net/recepti/4250/kruh/starinske-preste/ 
 
Sestavine:  
 
3 žlice mlačnega mleka 
2 dag kvasa 
žličko sladkorja 
0.50 dag pšenične moke 
sol 
5 dl mlačne vode 
Postopek:  
Kvas namočimo v treh žlicah mlačnega mleka, dodamo žličko sladkorja in pustimo 
vzhajati. 

V skledo stresemo ½ kg pšenične moke, jo osolimo in prilijemo ¼ l tople vode. Dobro 
premešamo, dodamo vzhajan kvas in vse skupaj še enkrat premešamo. Testo 
položimo na z moko potreseno desko in ga približno četrt ure gnetemo. Ugnetenega 
položimo v skledo in ga pustimo počivati približno pol ure, nato ga ponovno 
pregnetemo in oblikujemo v klobaso, katero zrežemo na osemnajst kosov. Vsak kos 
posebej oblikujemo v dolgo paličico in iz nje oblikujemo presto. Preste polagamo na 
prtič, potresen z moko, ter jih pustimo četrt ure vzhajati. 

V široki posodi zavremo vodo (napolnimo približno polovico posode) ter vanjo 
polagamo preste. Voda naj neprenehoma vre. Ko presta priplava na vrh, kar se zgodi 
kar hitro, jo z lopatico poberemo iz posode. Polagamo jih na rešeto, da se nekoliko 
odtečejo, nato jih preložimo na z maščobo premazan pekač, jih potresemo s soljo in 
kumino ter prestavimo v vročo pečico ter pečemo pol ure. 

Opomba:  

Za serviranje se uporablja leseno stojalo, da preste visijo na njem. 

 
 

Fotografija 17: preste ( spletni vir) 
 

 
 

https://www.kulinarika.net/recepti/4250/kruh/starinske-preste/
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6.4.  Igre-lokostrelstvo, hodulje  

VODJA SKUPINE: Izabella Brković, Vita Taja Cocej 
 

CILJ DELAVNICE: 

 Naučijo se hoditi z hoduljami in se ob učenju tudi zabavajo 

 Streljajo z lokom v tarčo 

 Izdelajo preprost lok 
 

PROSTOR: 

 grajsko dvorišče Komende 
 
 
PRIPOMOČKI: 

 Hodulje 

 Leskove palice 

 Elastika 

 Tanjše palice za puščice 

 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: od 8-15 na skupino 
 
TRAJANJE DELAVNIC: 45min s pet minutnimi odmori 
 
OPIS DELAVNICE: 
Delavnica bo trajala približno 45min. Goste bomo najprej vljudno sprejele, jim izrekle 
dobrodošlico in se jim predstavile. Za uvod jim bova povedali, kaj bodo pravzaprav 
počeli in nekaj o samem športu- lokostrelstvu. 
Ker je v načrtu tudi ročna izdelava loka si bo vsak posameznik najprej izdelal 
preprost lok iz vrbove/leskove veje. Vsa sredstva za izdelavo so že zagotovljena. 
Izdelovali bodo približno 15 min. Takoj, ko bodo vsi imeli končane loke, se bodo  
odpravili na igralno stezo. Tam se bodo razdelili v 2 skupini in vodji skupine bosta pa 
razložili pravila. Prva skupina bo streljala z loki medtem bo druga skupina preizkušala 
spretnosti na hoduljah.   
Ob koncu delavnice obiskovalci prejmejo žig v svoj zbirni kartonček kot potrdilo o 
uspešno opravljeni delavnici. 
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6.5.  Kaligrafija 
 

Na delavnici kaligrafije se bomo naučili napisati svoje ime in priimek v tehniki italike. 
Potekala bo v eni od učilnic glasbene šole. 
Na začetku bomo naredili kratek uvod in potek delavnice, spoznali pa bomo tudi 
potek izdelave ročno izdelanega papirja. Nato bomo razdelili materiale in se naučili, 
kako se pravilno drži pero. Pokazali bomo, kako se piše abeceda in skupaj 
izoblikovali listke z imeni. Vsak posameznik pa bo lahko po želji izdelal okraske. 
Ob koncu delavnice bo vsak odšel s svojimi listki, novim znanjem in dobro voljo. 
Ob koncu delavnice obiskovalci prejmejo žig v svoj zbirni kartonček kot potrdilo o 
uspešno opravljeni delavnici. 
 
PROSTOR 
Grad Komenda, učilnice glasbene šole 
 
VODJA 
Iza Štih 
 
ČAS 
45 minut 
 
PRIPOMOČKI 

 Papir 

 črnilo,  

 geotrikotnik,  

 pero,  

 svinčnik,  

 radirka 
 
CILJI 

 Udeleženci spoznajo kaligrafijo in pisavo.  

 Naučijo se osnove: priprava delovne površine, narisati in zmeriti pomožne 
črte, kako pravilno držati pero, pisanje črk, serifi,..  

 Na koncu naj bi vsak odšel z novim znanjem in nasmehom. 
 
PODROBEN OPIS DELAVNICE 
Na začetku se bomo vsi spoznali in predstavili. Nato bom začela z uvodno besedo o 
Italiki – vrsti pisave. To je ena izmed starejših pisav, ki prihaja iz Grčije / Rima. Ko 
bomo spoznali, kaj se bomo sploh naučili, bomo začeli s pisanjem. Pero držimo pod 
kotom 45°. Potegnili bomo nekaj črt, saj se je kar težko navaditi na takšno držo 
zapestja. Nadaljevali bomo s pisanjem malih tiskanih črk. Te pišemo v velikost pet 
višin peresa. Črke, ki so podaljšane kot na primer k, h, j in g te pa pišemo v višino 
deset dolžin peresa. Seveda moramo vedeti kašen je presledek med črkami – samo 
tako da se črke ne stikajo. Za besede pa je drugače, med eno in drugo moramo 
spraviti en mali tiskani o. Sledile bodo velike tiskane črke, ki imajo velikost sedem 
višin peresa. Vse skupaj bomo poskusili združiti v nekaj besed kot na primer imena, 
vzdevki,… Če nam bo na koncu ostalo še kaj časa, se bomo lahko naučili še nekaj 
serifov. To so okraski, ki polepšajo črke, kot na primer, da potegneš daljšo črto iz k ali 
j. Ker bomo na koncu že pravi mojstri kaligrafije, se bo lahko še vsak poigral in si 
izmislil svoje serife. Na koncu bomo pospravili svoj material in se poslovili z izdelkom.  
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Fotografija 18: italika (vir: 
https://lh3.googleusercontent.com/hYV3FXKR3vfxsuRb8pR0CN5wJRr_xPFGITKEm
MB72ZC7Fneuc_6qMOXXCchJwHnKctbCfg=s128) 
 
 
 

 
 
Fotografija 19: kaligrafija 
(vir: 
https://lh3.googleusercontent.com/hYV3FXKR3vfxsuRb8pR0CN5wJRr_xPFGITKEm
MB72ZC7Fneuc_6qMOXXCchJwHnKctbCfg=s128) 
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Fotografija 20: pripomočki za kaligrafijo (vir: 
https://lh3.googleusercontent.com/hYV3FXKR3vfxsuRb8pR0CN5wJRr_xPFGITKEm
MB72ZC7Fneuc_6qMOXXCchJwHnKctbCfg=s128) 
 
 
6.6. Srednjeveški plesi in glasba 

 
Tukaj se bomo s pomočjo plesa in glasbe teleportirali v srednji vek.  
Prvi korak je, da prispemo v srednji vek je, da poslušamo nastop učencev glasbene 
šole Cecilija in ˝Risto Savin˝ Žalec.  Drugi korak je, da spoznamo, kako so takrat 
sploh plesali. Nato jih bo učiteljica plesa Julija naučila kratek srednjeveški ples, ki ga 
bomo na koncu tudi predstavili na zaključni prireditvi. 
Tako, izpolnili smo vse korake, postali smo pravi srednjeveški plesalci in glasbeniki. 
 
GLASBA ZA PLES 
https://www.youtube.com/watch?v=5bh9MWsbk6Y&authuser=1  
 
Plesalci stojijo šest korakov narazen, drug proti drugemu. Začnejo z desno nogo s 
štirimi koraki naprej torej drug proti drugemu. Ko stojita drug ob drugemu, gresta vsak 
en korak v levo in en korak v desno. Potem skleneta dlani in se zavrtita pol kroga s 
tremi koraki začneta z levo nogo. Nato spet en korak v levo in en korak v desno. Štiri 
korake naprej začnejo z levo nogo in priklon najprej v levo stran potem še v desno. In 
nazaj s štirimi koraki, začnejo z levo nogo in sta postavljena drug ob drugemu z 
rameni in vsak gleda v drugo smer. Potem gresta z desno oziroma z levo nogo za 
devetdeset stopinj tako, da sta obrnjena drug proti drugemu in oddaljena za en 
korak. Potem se priklonita drug drugemu z desno nogo v levo stran. In spet skleneta 
dlani in se zavrtita za 720 stopinj. Ko prideta na začetno pozicijo se spet priklonita in 
gresta drug mimo drugega po desni strani štiri korake naprej. Se priklonita naprej, 
najprej z desno nazaj v levo in z levo nazaj v desno, po priklonih en korak v levo in 
en v desno. Potem pa štiri korake nazaj in se postavita tako, da gledata drug 
drugega in mimo drug drugega z desno naprej proti desni poševno in spet štiri 
korake naprej in priklon v levo in desno.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=5bh9MWsbk6Y&authuser=1
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Fotografija 21: srednjeveški ples (vir: http://www.mini- 
teater.si/html/images/fotografije/S/2749/2749-01-v.jpg ) 
 
PROSTOR 
Plesna dvorana in avla grada Komenda 
 
VODJA SKUPINE 
Julija Trobina 
 
PRIPOMOČKI 
Primerna obutev (teniske) in oblačila (udobna, v katerih se dobro počutite in se lahko 
prosto gibljete) 
 
CILJI 

 Spoznati, se vživeti in naučiti plesati na srednje veško glasbo.  

 Iz delavnice naj bi odšli popolnoma vživeti v vloge srednjeveških vitezov in 
dam.  

 Na zaključni prireditvi bomo tudi prikazali plese katere smo se naučili. 
 
PODROBEN OPIS DELAVNICE 
Pričeli bomo z glasbenim uvodom lepe baročne glasbe v poročni dvorani. Na to 
glasbo se bomo nato počasi začeli učiti plesne korake. Pri tem bomo pazili na držo 
telesa in na naš izgled – nasmeh in spoštovanje do plesa in glasbe ter naših 
soplesalcev. Ko se bomo naučili korake, bomo sestavili končno točko. To bomo do 
konca utrjevali in poskušali izpiliti detajle, da bomo lahko na koncu delavnice prikazali 
prekrasno predstavo baročnega plesa. 
Ob koncu delavnice obiskovalci prejmejo žig v svoj zbirni kartonček kot potrdilo o 
uspešno opravljeni delavnici. 
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Fotografija 22: srednjeveški ples 
(vir: http://www.mini-teater.si/html/images/fotografije/S/2749/2749-01-v.jpg  ) 
 

 
 
Fotografija 23: srednjeveški ples  
(vir: http://www.mini-teater.si/html/images/fotografije/S/2749/2749-01-v.jpg 
 

http://www.mini-teater.si/html/images/fotografije/S/2749/2749-01-v.jpg
http://www.mini-teater.si/html/images/fotografije/S/2749/2749-01-v.jpg
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6.7.  Ogled stalne razstave  
 
Postavljena je stalna razstava Malteških vitezov. Urejena je poročna dvorana ter 
prostori za občasne razstave (likovne in druge), kulturne in druge prireditve (koncerti, 
recitali, čitalniški dnevi, ure pravljic za otroke. Obiskovalcem ponudimo ogled. 
 
6.8.  Ustoličenje viteza  
 
Čas: 13.20-14.20 
 
Vodja: Vse avtorice 
 
Kraj: Grajsko dvorišče Komende 
 
Cilji: 

 Doživeti ustoličenje in simbolično izmenjati prijetne vtise z delavnic. 
 
 
Potek: 
Vsi obiskovalci in vodje delavnic se zberemo na grajskem dvorišču pred Komedo, 
kjer sledi kratka podelitev diplom s pogostitvijo. Obiskovalci se posedejo na klopi, ki 
so pripravljene za njih. Vita Taja stopi v ospredje in nam nameni nekaj besed. Zahvali 
se za sodelovanje obiskovalcev ter pove, da si želi, da bodo novo znanje, ki so ga 
pridobili, znali uporabiti in širiti naprej. Hkrati prosi vse udeležence, da vstanejo, ker 
sledi ustoličevanje. Vsi torej vstanejo, vse vodje delavnic pa vzamejo v roke palice, ki 
simbolizirajo sablje in vse v eno izrečejo besede, ki slavnostno proglasijo vse 
udeležence delavnic, ki so pridno zbrali vse žige, da so postali  malteški vitezi oz. 
dame za en dan. Za tem Ajda razdeli diplome vsakemu posebej, Izabella pa majhen 
obesek v obliki malteškega križa. Iza vse skupaj povabi k srednjeveškem plesu, 
katerega značilne gibe prikaže Julija. Po plesu sledi še manjša pogostitev s čajem in 
pecivom, ki so ga obiskovalci pripravili pri kuharski delavnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Brković, V.T. Cocej, A. Kužnik, E. Skutnik, I. Štih, J. Trobina, M. Zabukovnik 
»POSTANI MALTEŠKI VITEZ ZA EN DAN« 

Turistična naloga, Osnovna šola Polzela, Polzela, 2017/2018 

30 

7.  NAČRT OGLAŠEVANJA TURISTIČNEGA PROIZVODA 
 
7.1. OŠ POLZELA (Spletni časopis) IN SPLETNA STRAN  

 
Pred izvedbo aktivnosti, bomo na spletni strani naše šole posebno rubriko namenili 
tudi oglaševanju naše aktivnosti in s tem privabili večje število učencev naše šole, 
vzpodbudili jih bomo, da k aktivnosti povabijo svoje prijatelje od drugod. 
 
7.2. ŠOLSKI ZVOČNIK 
 
Dnevno bomo oglaševali in jih vabili k udeležbi (pripravljen reklamni spot, 
razgibavanje ob srednjeveški glasbi). 
 
7.3. PRILOŽNOSTNA RAZSTAVA V AVLI ŠOLE  
 
Pripravile bomo priložnostno razstavo, ki bo vključevala materialno gradivo in 
povabilo na delavnice. 
 
7.4. FACEBOOK  
 
Facebook bo kot vodilno socialno omrežje današnjega časa zelo uporaben za naše 
oglaševanje, saj ga uporablja večina mladih. Na njem bomo ustvarili dogodek, ki bo z 
zanimivim programom in fotografijami privabil mladino. 
 
7.5. LETAKI 

 
Zamislili smo si letake, ki bodo dosegljivi na lokacijah, ki jih naši vrstniki obiskujejo 
(šola, Komenda, občina, oglasne deske). Primer takšnega letaka smo dodali v 
prilogo spodaj. 
 
7.6. POLZELAN 
 
POLZELAN je mesečnik, ki ga prejemajo gospodinjstva občine Polzela 
Pripravili bomo prispevek, ki bo na kratek, hkrati pa tudi zanimiv način opisal naš 
projekt. 
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8. POMOČ PRI PROJEKTU 
 
Pri projektu so nam bili v pomoč: 

 Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela   
 Turistično društvo Občine Polzela  
 Občina Polzela 
 Osnovna šola Polzela 
 Stanko Novak 

 
 

9. PREDSTAVITEV DELA NA TURISTIČNI TRŽNICI 
 
Svoj projekt bomo poskusile čim bolje predstaviti tudi na turistični tržnici, kjer  želimo 
narediti vtis, prepričati obiskovalce, hkrati pa tudi ocenjevalce, da se ustavijo in se 
nam pridružijo pri spoznavanju zgodovine malteških vitezov.  Naš cilj je, da 
mimoidoče prepričamo, da se v našem kraju Polzeli skriva toliko skrivnosti, ki jih je še 
potrebno odkriti in jih povabiti k nam, da doživijo košček preteklosti s pridihom 
sedanjosti.  
Na tržnici bomo vse prisotne seznanjali z  zloženkami in preko likovnih izdelkov 
avtoric. Obiskovalci bodo deležni tudi manjše pozornosti – obeski z znakom 
malteških vitezov, magnetki.  
 
 
10.  SKLEPNE MISLI AVTORIC 
 
Pripravile smo doživetje dne na Polzeli, ki  bi naše vrstnike, mlajše in starejše na 
zabaven način povezali z zgodovino in lepoto Polzele, seznanjal mlajše generacije s 
kulturno dediščino in ohranjal dediščino živo. 
Ko smo združile svojo domišljijo v prekrasen mozaik zgodbe o malteških vitezih, se je 
izkazalo, smo tudi same postale navdušene nad nastalim delom. Naš domači kraj 
pripoveduje sam od sebe, kako pa se dotakne posameznika pa smo na različne 
načine poskrbele me. V vsakem posamezniku ostaja duh otroka, ki ga je treba z leti 
negovati in ga občasno tudi privabiti na plano. Ravno to smo poskušale doseči preko 
naših delavnic.  
V naš turistični produkt smo v veliki meri vključile modrosti in življenjsko zgodbo 
edinega malteškega viteza na Polzeli. Prevzel in navdušil nas je s svojim 
pripovedovanjem, zato je tudi poslanstvo te naloge, da prihodnje rodove in 
obiskovalce Polzele poučuje o zgodovini malteških vitezov. Z nastalim delom in 
aktivnimi delavnicami želimo povabiti in navdušiti turiste od drugod, da bi se dober 
glas o Polzeli širil od ust do ust. Skozi nastajanje te naloge smo tudi same izvedele 
marsikaj novega in poučnega o Polzeli. Ponovno smo se zavedale, da živimo v 
čudovitem kraju, ki lahko ponudi ogromno zanimivosti ostalim obiskovalcem in 
prebivalcem. Pomembno nam je tudi spoznanje, da smo začutile pripadnost kraju iz 
katerega izhajamo.   
Tako kot pravi Picasso: »Vedno sem se učil risati in ko sem to dosegel, sem se zopet 
učil, kako risati kot otrok.« Včasih pozabimo kako pomembna je naša zgodovina, še 
posebej, če jo gledamo z radovednimi otroškimi očmi.« 
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MAŠA ZABUKOVNIK 
Projekt turistične naloge zahteva veliko znanja in pa radovednih, znanja željnih glav. 
Vse nas je zanimala ena izmed glavnih tem po kateri je naš kraj- Polzela najbolj 
znana in unikatna. O njej smo našli preko različnih virov več informacij o vsakdanjem 
življenju takratnih malteških vitezov. Ker se zavedamo, da je to odlična priložnost, da 
tudi prebivalce drugih krajev in občin ozavestimo s preteklostjo našega kraja, smo se 
potrudile in se začele ukvarjati z duhovitimi, a vseeno poučnimi delavnicami in tako 
obiskovalci skozi igro spoznavajo marsikaj novega.  Verjamemo, da smo se mi in 
prav tako vi ob izdelovanju oz. branju te turistične naloge naučili marsikaj zanimivega 
o našem kraju in ga boste z veseljem obiskali in se udeležili naših delavnic. 
 
AJDA KUŽNIK 
Turistična naloga obsega veliko naslovov in podnaslovov, iz katerih izvemo veliko 
novega in poučnega o naši temi, po kateri je Polzela najbolj znana-gradu Komenda . 
Veliko znanja smo si pridobile iz knjižic, intervjuja z malteškim vitezom, malo pa smo 
pobrskale tudi na internetu, kjer smo našle veliko zanimivega (npr. kako so vitezi 
takrat živeli in kako so se prehranjevali…). Ta naloga je dobra priložnost, da 
prebivalce občine Polzela in prav tako prebivalce drugih občin, ki Polzele ne poznajo 
tako dobro, seznanimo z gradom Komenda, s pomočjo zabavnih in poučnih delavnic 
preko te  turistične naloge. Upamo, da ste se ob branju turistične naloge zabavali in 
naučili veliko novega. Verjamemo, da se boste z veseljem in zanimanjem udeležili 
delavnic in obiskali naš kraj- Polzela.      
 
JULIJA TROBINA 
Vse zelo rade potujemo in odkrivamo nove kraje, jih raziskujemo, ker smo 
prepričane, da je veliko otrok, najstnikov, odraslih in starejših, ki so nam podobni v 
raziskovanju. Tako smo se odločile za raziskovalno nalogo v turizmu, ker želimo 
prispevati svoj košček v razvoj turizma naše Polzele. Polzelo in okolico so 
zaznamovali Maltežani, zato smo jih kot krajanke želele podrobneje spoznati in se 
preizkusiti v načrtovanju dneva odličnih dejavnosti posvečenih prav njim. S svojimi 
delavnicami smo želele  poučiti ljudi o srednjeveški glasbi, o dobrotah, o igrah in o 
pisavi. Sama bi z veseljem preživela takšen dan. 
 
 
EVA SKUTNIK 
Turistična naloga je zelo zanimiv projekt s katerim sem izvedela mnogo novega o 
svojem kraju. Mislim da s turistično nalogo nismo spoznale le bolje svoj kraj temveč 
tudi pripravile prijeten program, ki prikaže na zabaven način zgodovino Polzele. 
Ampak  s turistično nalogo nismo želele samo me to odkriti ampak to deliti tudi z 
vami, ki berete našo nalogo. 
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11.  VIRI IN LITERATURA 

 

 Po pripovedovanju Stanka Novaka: 
http://www.kakosoziveli.si/stanko-novak/ 

 http://www.tic-polzela.si/obcina/turisticneznamenitosti 

 https://www.kulinarika.net/recepti/4250/kruh/starinske-preste/ 

 http://www.delo.si/nedelo/andrej-ster-radi-bi-skocili-v-tretji-razred-a-se-prvega-
nismo-koncali.html 

 http://zupnija-polzela.rkc.si/upload/ZGODOVINA//MALTESKI_VITEZI.htm 

 https://lh3.googleusercontent.com/hYV3FXKR3vfxsuRb8pR0CN5wJRr_xPFGI
TKEmMB72ZC7Fneuc_6qMOXXCchJwHnKctbCfg=s128 

 http://www.mini-teater.si/html/images/fotografije/S/2749/2749-01-v.jpg 

 lasten vir 

 Rok Hrženjak: Malteški vitezi na Polzeli; izdala in založila občina Polzela 2009 

 Monografija Polzele; izdala in založila občina Polzela 2008 
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12.2. Potrdilo o opravljenih nalogah (priloga 2) 
 
 

 

POTRDILO 

Potrjujemo, da je 

 

 _______________________________ 

uspešno opravil vse naloge ter s tem postal 

MALTEŠKI VITEZ 

ZA EN DAN 
 

 

 Polzela, __________     

Podpis:                  
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12.3. Zanimivo branje-ČLANEK1,2 
 
http://www.delo.si/nedelo/andrej-ster-radi-bi-skocili-v-tretji-razred-a-se-prvega-
nismo-koncali.html 
 
Zakaj bi nekdo v 21. stoletju hotel postati vitez? 
 
Zame je vitez nekdo, ki ima svoje mnenje o kritičnih izzivih našega časa in ga zna 
zagovarjati. Danes smo zelo zaprti v lasten krog in nočemo videti nikogar. Še 
posebno ljudi v težavah. Malteški vitez ne more biti zaprt v svoj krog, ne more 
sprejemati predsodkov tipa »še za svoje ne moremo poskrbeti, pa bomo skrbeli za 
begunce«. Karizma reda govori o pomoči človeku v stiski. Ne glede na to, kdo je, v 
kaj veruje. Je tvoj sočlovek v stiski, daj mu roko. Takšnih ljudi je premalo. Če te 
pomoč nagovori, si za pristop k redu. 
 
Redovno geslo oziroma karizma reda je Tuitio fidei et obsequium pauperum, 
obramba vere in pomoč ubogim. Gre za samo navidezno ločenost, saj sta neizogibno 
povezani. Humanitarnih organizacij je zelo veliko, na primer Rdeči križ in Karitas. Pri 
malteškem redu je humanitarna dejavnost povezana z zaščito vere. S tem ne mislim, 
da v roki vihtimo meč in spreobračamo ljudi, ampak to, da vsak član razvija in 
poglablja svojo duhovnost. Red se v celoti usmerja v pomoč ljudem v stiski, imenuje 
jih naši gospodje ubogi. 
 
 
http://zupnija-polzela.rkc.si/upload/ZGODOVINA//MALTESKI_VITEZI.htm 
 
Jože Mlinarič, osnutek govora na okrogli mizi na Polzeli 
   
MALTEŠKI VITEZI NEKDAJ IN DANES 
   
Ta kraj - starodavna malteška viteška komenda na Polzeli - nam hote ali nehote 
obuja spomine na njene lastnike in stanovalce malteške viteze, pa tudi na malteški 
viteški red, katerega člani so bili. Zato je povsem primemo in v skladu z vašim 
praznovanjem, da to popoldne nekaj misli namenimo tudi njim, se vprašamo, kdo so 
bili pravzaprav ti ljudje, kaj je značilno zanje, za kaj so si prizadevali v svojem 
življenju, kakšna je bila njihova duhovna usmerjenost; od tod pa potegnemo črto do 
malteškega viteza sedanjega časa in njegove duhovne podobe. 
  
Malteški vitez je bil v svojem prvem obdobju, ko je bil še član bratovščine, 
poimenovane po zavetniku sv. Janezu Krstniku - od tod tudi ime ivanovec - po eni 
strani bojevnik za Kristusa in Cerkev, tako rekoč steber obrambe Svete dežele pred 
vse bolj napadalnimi Turki - po drugi pa ponižen strežnik popotnikom, 
romarjem, bolnikom, ostarelim, ubogim ... skratka najbolj pomoči potrebnim ljudem. 
Oboje mu je bilo sveto. Ni okleval, ko je bilo treba zagrabiti za meč, kadar so bili Turki 
pred mestnimi vrati, pa tudi ne, ko mu je notranji klic veleval, naj poklekne pred Boga 
v svetišču ali se skloni k človeku v stiski, mu postreže, ga potolaži, opogumi. Dobro 
se je zavedal, da je potrebno oboje: obramba vere in pomoč ubogim, da sta to dva 
pola ene in iste službe, poslanstva, ki gaje prejel od Gospoda in se mu je zapisal s 
predanim srcem, kajti ni mogoče služiti Gospodu, če pozabljaš na ljudi v stiski in ni 
mogoče tem resnično pomagati, če te pri tem ne vodi pravi namen in cilj, ki pa je, 

http://www.delo.si/nedelo/andrej-ster-radi-bi-skocili-v-tretji-razred-a-se-prvega-nismo-koncali.html
http://www.delo.si/nedelo/andrej-ster-radi-bi-skocili-v-tretji-razred-a-se-prvega-nismo-koncali.html
http://zupnija-polzela.rkc.si/upload/ZGODOVINA/MALTESKI_VITEZI.htm
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končno, spet v Gospodu. Zgolj golo človekoljubje ne zadošča, saj nima svoje 
duhovne podstati, temelja. Malteški vitez pa ga je zakoreninil v Gospodu že pred več 
kot devetimi stoletji, zato je lahko tudi zdržal skozi rodove do današnjih dni in postal 
eden najslavnejših likov vitezov v zgodovini ter se tudi ohranil do današnjih časov. 
Številni drugi vitezi so prej ali pozneje zginili s površja zemlje, jih najdemo le v 
zgodovinskih učbenikih, romanih, zaprašenih arhivih. Podoba malteškega viteza pa 
je še danes živa, kar najbolje izpričuje okrog 12.000 članov in članic reda po vsem 
svetu ter na deset tisoče članov in članic organizacij malteške bolniške pomoči na 
narodnih ravneh, povezanih z vodstvom reda v Rimu. Obljube, ki jih ob sprejemu v 
red dajejo malteški vitezi in dame, ter v svojo dobrodelno organizacijo malteški 
bolniški pomočniki in pomočnice, niso prazne besede. 0 tem govori že velika 
bolnišnica, ki so jo vitezi ivanovci že ob prvih začetkih vodili in vzdrževali v 
Jeruzalemu, pozneje pa številni redovni »hospitali«, oziroma zavetišča po državah, v 
katerih so ustanavljali svoje redovne postojanke, komende imenovane. Eno od treh v 
Sloveniji tudi pri vas, na Polzeli, poleg vaše pa še pri Sv. Petru na Kranjskem 
(sedanji Komendi na Gorenjskem) in v Melju pri Mariboru. 
  
Pri komendi Sv. Petra na Kranjskem je že leta 1296 zgodovinsko izpričan »hospitale 
sancti Petri« oziroma bolnišnica sv. Petra. Tu, seveda, kot smo že rekli, ni šlo za 
pravo bolnišnico, marveč zavetišče, v katerem so malteški vitezi na podeželju 
oskrbeli pomoči potrebne popotnike, pa, seveda, bolnike. Tem so pravili »gospodje 
bolniki«, saj so v njih resnično videli svojega Gospoda. V bolniških posteljah so ležali 
tako, daje lahko vsak videl na oltar, spremljal in sodoživljal mašno daritev z višjega 
mesta. Povišali so jih, kajti trpljenje je tisto, kar človeka resnično poviša, približa 
Gospodu, prvemu zgledu, kako je treba prenašati tudi najhujše stiske in tegobe. 
  
Ker so malteški vitezi zajemali moč iz Gospoda in vzeli zares duhovno vodilo reda 
Tuitio fidei, obsequium pauperum (obramba vere in pomoč ubogim), jim ni bilo težko 
tudi dati življenje za Gospoda Boga pa tudi gospoda bolnika, popotnika, invalida, 
ranjenca. To so izpričali v bojih s Turki najprej v Sveti deželi, nato na 
Cipru, Rodosu in Malti, pa tudi v poznejših stoletjih, ko so pri obrambi vere meč 
zamenjala druga sredstva, pa tudi Turki niso več ogrožali Evrope. Malteški vitez se je 
po pomorski bitki pri Lepantu 1571 in izredno učinkoviti obrambi Malte pred Turki 
spremenil v času in razmeram primernega bojevnika za krščanske vrednote, še 
naprej pa se posvečal bolnim, ostarelim in onemoglim ljudem. Naj tukaj omenim 
enega najsvetlejših duhovniških likov osemnajstega stoletja, župnika Petra Pavla 
Glavarja iz Komende na Gorenjskem, sicer nezakonskega sina komendatorja barona 
Petra Jakoba Testaferrate z Malte, kateremu je red zaupal komendo pri Sv. Petru. 
Glavar je pred svojo smrtjo v oporoki z dnem 21. januar 1784 zapustil vse svoje 
premoženje ubogim, ostarelim, bolnim in onemoglim ljudem, ki so spadali pod to 
komendo in pa lanšpreško gospoščino, v kateri je Glavar živel od leta 1766 do svoje 
smrti 24. januarja 1784. Iz tega premoženja so leta 1804 v Komendi zgradili 
bolnišnico za omenjene ljudi, v kateri jim je pomagal stalni zdravnik in drugo 
zdravstveno osebje. Prav gotovo ga je k temu koraku nagnilo že omenjeno 
dobrodelno zavetišče malteških vitezov v Komendi in pa duh reda, ki ga je zares 
živel, čeprav ni mogel zaradi svojega nezakonskega rojstva kot sin duhovnika 
plemenitaša in preprostega dekleta iz komendske župnije nikoli postati malteški vitez. 
Bil pa je to po svojem plemenitem srcu, predvsem pa dejanjih, ki so izvirala iz 
ljubezni do preprostega slovenskega človeka tedanje dobe. 
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Ob zgledu vitezov ivanovcev, pa poznejših rodoških in malteških vitezov, kar pa je 
eno in isto, samo s časovno in ozemeljsko mejo in oddaljenostjo, se upravičeno 
sprašujemo, kakšen pa naj bi bil sodobni malteški vitez, recimo član Suverenega 
malteškega reda slovenskega rodu? Kdor pozna izročilo in poslanstvo starih redov, 
bo hitro uganil, da v bistvu nič drugačen, kot je bil malteški vitez v svojem bistvu 
nekdaj, saj se temeljne stvari pri starodavnih redovih sploh ne spreminjajo, marveč le 
prilagajajo duhu in razmeram časa. Dobrota, plemenitost, ljubezen do Boga in 
bližnjega, pogum, ko gre za obrambo napadenega človeka, usmiljenje do človeka v 
stiski, prosečega, so večno veljavne vrline. Te in druge morajo odlikovati, krasiti tudi 
malteškega viteza sedanjega časa, si mora zanje prizadevati. Skratka, biti dober 
malteški vitez v sedanjem času verjetno ni nič lažje kot nekdaj, mogoče v določenih 
ozirih še težje, samo da se je danes orožje, oziroma bolje rečeno orodje, po katerem 
sega, ko brani vero in pomaga ubogim, spremenil0 od prvih začetkov v 11. stoletju. 
Mogoče je bilo včasih celo laže odsekati Turku glavo - je vsaj videl, kaj je naredil- kot 
pa se danes spopadati s silami, ki pustošijo po slovenski zemlji ter povzročajo silno 
moralno in duhovno škodo, pehajo toliko ljudi v neizogibno nesrečo. Tuje polje za 
malteškega viteza, prizorišče viteških bojev, tuje obilo priložnosti, da se izkaže, živi 
tisto, kar je obljubil ob sprejemu v red pred duhovnikom in Bogom. Delo za 
malteškega viteza ne v oklepu in z mečem v roki kot nekoč (k čemur nam morebiti ob 
tem gradu prihaja na spomin) marveč v elegantni ali preprosti obleki, z znamenjem 
članstva v redu na suknjiču ali brez njega, z duhovniškim kolarjem okrog vratu ali 
zgolj znamenjem posvečenosti na suknjiču ... skratka sodobnemu času in razmeram 
primemo. Kako, naj vsak vitez, dama, malteški bolniški pomočnik ali pomočnica sam 
presodi. Zastonj pa bi bili še tako mogočni gradovi, stari in obnovljeni, viteške 
dvorane s sijajnimi sprejemi, svetlikajoča se znamenja viteške časti, če člana ali 
članico reda ne bi krasilo notranje bogastvo, le-tega ne bi tudi živel in udejanjal. Kako 
so ga malteški vitezi v zgodovini, govorijo knjige, dokumenti, listine. Kako ga bo 
sedanji rod slovenskih malteških vitezov in malteške bolniške pomoči, je drugo 
vprašanje, se sprašujejo mnogi, ki toliko pričakujejo od začetkov nove generacije 
malteških vitezov, ki je lahko zaživela v Sloveniji po koncu komunizma, ko je 
Suvereni malteški viteški red leta 1992 navezal diplomatske odnose z Republiko 
Slovenijo. Menim, da celo preveč pričakujejo, saj smo, končno, slovenski malteški 
vitezi in dama, ter malteški bolniški pomočniki in pomočnice zgolj ljudje, ki nas je 
pritegnilo vodilo reda in so nas drugi predlagali kot primerne, da ga živimo tudi v 
Sloveniji. Na nas je, da ga skušamo živeti čim bolje, pristno, pošteno, odgovorno. 
Kje, kdaj in kako pa zadošča že, da se ozremo vase in okrog sebe. 
  
Če se smem vsaj malce dotakniti vaše Polzele, bi dejal, daje to tisto pravo okolje za 
malteškega viteza in malteškega bolniškega pomočnika. Najprej zaradi zgodovinske 
dediščine, ki so vam jo malteški vitezi zapustili in ste jo sklenili obnoviti. Potem zaradi 
spoštovanja plemenitih izročil, ki jih oživljate, še posebej učenci in učenke iz vaše 
šole, za kar so dobili tudi drugje lepa priznanja. Dalje zaradi spleta prireditev v okviru 
malteških viteških dni na Polzeli, ki prebujajo zgodovinski spomin, bistrijo duha in 
vnemajo domišljijo ter vam dajejo veliko širšo razsežnost, kot pa jo ima sicer dostikrat 
preveč vase in vse preveč v porabništvo zagledan ter v njem se izgubljajoči, 
potapljajoči Slovenec. Res se pozna, da tukaj na Polzeli živi pristni malteški viteški 
duh, da ste vredni sinovi in hčerke tistega izročila malteških vitezov, ki ga kaže 
negovati in udejanjati tudi v sodobnih razmerah, da je v vas viteška smelost, pogum 
in premočrtnost, ki odlikuje kraje, kjer so bile nekdaj malteške viteške komende. To v 
dobršni meri premore tudi vaš podžupan, malteški vitez Stanko Novak, katerega 
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njegovi sobratje zelo spoštujemo zaradi lepih lastnosti, s katerimi bogati našo 
sredino. To čutimo tudi pri drugih ljudeh, s katerimi se družimo, kadar pridemo med 
vas, nas gostoljubno sprejmete. 
  
Ob koncu pa samo ena želja: nadaljujte, kar ste s takšnim žarom začeli in bodite 
složni med seboj. Zmagali boste, če bo v vas še naprej pravi viteški duh, zajemanje 
iz bogate preteklosti za prav usmerjeno prihodnost in spoštovanje tistega, kar naj res 
odlikuje malteškega viteza. In pa vse čestitke vsem tistim, ki ste letos poskrbeli za 
tukajšnje malteške viteške dneve! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


