
Malteški viteški red na 
Slovenskem s poudarkom 

na postojanki v Melju v 
Mariboru 

(od 13. stoletja do za�etka 
19. stoletja)



Listina z najstarejšo znano omembo 
Melja (Melnich) in mariborske 
trdnjave iz leta 1164 (orig. perg. 
listina z dne 20. Oktobra 1164: 
Avstrijski državni arhiv na Dunaju) 



Listina z najstarejšo znano omembo meljske komende iz leta 1217 (orig. perg. 
listina z dne 23. Oktobra 1217: Jo 2060, Osrednji državni arhiv v Pragi, Veliki 
�eški priorat)



Mesto Maribor s severovzhoda leta 1855 s poudarkom na nastajajo�em 
Graškem predmestju in Melju. V Melju ob Einspielerjevi ulici stoji v ospredju 
Meljski dvor. Hrani zasebna zbirka Primoža Premzla



Mesto Maribor z juga okoli leta 1657. Na desnem robu zgoraj je upodobljena 
meljska komenda (doslej najstarejša znana upodobitev neznanega avtorja). 
Hrani Štajerski deželni arhiv v Gradcu.



Meljski dvor s cerkvijo sv. Katarine Aleksandrinske okoli leta 1730. Hrani 
zasebna zbirka Primoža Premzla.



Pogled na preostanke zgradbe nekdanje meljske komende (v ospredju danes v 
zemljo pogreznjena nekdanja cerkev sv. Katarine) leta 2008.



Brat Ivan iz Mauerberga, komtur meljske komende, naznanja, da mu je mariborski 
mestni magistrat za obhajanje obletnice smrti (aniverzarij) daroval mlin na �olnih 

na Dravi, leže� pri judovskem pokopališ�u (Orig. perg. listina 1434, avgust 4., 
Pokrajinski arhiv Maribor)



1454

Komtur meljske komende Ivan Lobenstain dovoli Marini, vdovi po Simonu 
Pangrerju iz vasi Zrkovci, zastaviti vinograd meljske komende. Listino je pe�atil 
komtur Ivan (Org. perg. listina 1454, maj 2., Pokrajinski arhiv Maribor)



1491

Brat Ivan Reinherr, komtur meljske komende, daje Maribor�anu Štefanu Händlu 
v zakup komendski vinograd v Melju. Za hasnovanje vinograda se daje komendi 
letno dve ra�unski vedri mošta in enako število denarjev. Listino je pe�atil njen 
izstavitelj. (Orig. perg. listina 1491, junij 15., Pokrajinski arhiv Maribor)



1518

Avguštin Pügl, župnik in arhidiakon v Pilštanju, proda s privoljenjem malteškega 
viteza, brata Kristana Glatza ter oskrbnika meljske posesti in komturja na 
Dunaju, v Fürstenfeldu in Melju Fabijana “von Maltitz”, Kancijanu iz Vipave 
vinograd meljske komende. Listina je pe�atena s pe�atom meljske komende. 
(Orig. perg. listina 1518, april 26., Pokrajinski arhiv Maribor)



1519

Ptujski meš�an Štefan Staudecker proda s privoljenjem malteškega viteza Kristana 
Glatza ter oskrbnika meljske komende, komturja na Dunaju, v Fürstenfeldu in Melju 
Fabijana, mariborskemu meš�anu Martinu Frenitschu vinograd meljske komende pri 
Melju. Listino je pe�atil brat Fabijan. (Orig. perg. listina 1519, september 3., Pokrajinski 
arhiv Maribor)



1573

Mariborski meš�an Anton Schlegl proda s privoljenjem Fran�iška Myndorfa,
komturja komend v Fürstenfeldu in Melju, Ivanu iz Sevnice vinograd meljske 
komende. Listina je pe�atena s pe�atom meljske komende. (Orig.perg.listina 
1543, februar. 25., Pokrajinski arhiv Maribor)



1544

Uršula, služabna pokojnega mariborskega beneficiata Ožbalta Waitzlerja, proda 
s privoljenjem Fran�iška Myndorfa, komturja v Fürstenfeldu in Melju, Martinu 
Polcerju komendski vinograd v Po�ehovi. Listino je pe�atil omenjeni komtur 
(Orig. perg. listina 1543, december 25., Pokrajinski arhiv Maribor)



1562

Jurij Khollraser, bivajo� v Gersdorfu ob Muri, proda s privoljenjem Jakoba 
Gloiacha, komturja v Fürstenfeldu in Melju, Ivanu Messerju, oskrbniku 
gospoš�ine Hrastovec, vinograd. Listino je pe�atil komtur Gloiach 
(Orig.perg.listina 1562, november 22., Pokrajinski arhiv Maribor)



Nikolaj Karel grof Gaschin pl. Rosenberg, komtur meljske komende ,izda 
Martinu in Gregorju Gselman, cerkvenima klju�arjema, cerkve sv. Mihaela v 
Razvanju, š�itno pismo za vinograd pri Razvanju. (Orig. perg. listina 1633, 
oktober 5., Pokrajinski arhiv Maribor)



1700

Wolf Sebastijan, grof Potting, komtur v Melju in Fürstenfeldu, izstavi za 
mariborsko meš�anko Marijo Krabat š�itno pismo za komendski vinograd na 
Meljskem hribu (Orig. perg. listina 1700, julij 25., Pokrajinski arhiv Maribor)



Urbarialna in gorskopravna 
zemlja meljske komende po 
urbarju iz leta 1684.

Pogled na komendo in mesto 
Fürstenfeld v 2. Polovici 17. 
stoletja



Pogled na komendo Sv. Petra v 
Komendi v drugi polovici 17. 
stoletja in reprodukcija listine z 
najstarejšo znano omembo 
komende Sv. Petra iz leta 1256 
(orig. perg. listina v Osrednjem 
državnem arhivu v Pragi, Veliki 
�eški priorat)



Obra�un prihodkov in izdatkov (1579/80) Janeza Murmaira, upravitelja posesti 
komende Sv. Petra (Osrednji državni arhiv v Pragi, Veliki �eški priorat, šk. 1001)



Inventarni popis premi�nin s seznamom knjižnice, spisan po smrti upravitelja 
komende pri Sv. Petru, Janeza Murmaira, leta 1593 (Osrednji državni arhiv v 
Pragi, Veliki �eški priorat, šk. 1001)



Pogled na komendo pri 
Sv. Petru leta 1761

Peter Pavel Glavar, 
zakupnik posesti 
komende pri Sv. Petru 
(1746-1763), velik 
dobrotnik ljudstva, šolnik, 
kulturnik in strokovni 
pisatelj (1721-1784)



Urbar za posesti komende pri Sv. Petru iz �asa zakupnika Petra Pavla Glavarja 
in karta urbarialne posesti komende pri Sv. Petru leta 1753



Gradbeni na�rti za prezidavo poslopja komende pri Sv. Petru iz leta 1786 ter 
pogled na graš�ino in na cerkev sv. Petra v Komendi leta 2008.



Pogled na komendo na Polzeli v drugi polovici 17. stoletja.



Pogled na nekdanjo 
komendo na Polzeli z 
anti�nim levom leta 2008



Risba komende na Polzeli: 
njene dominikalne zemlje ter 
redu inkorporirane župnijske 
cerkve sv. Marjete z njenimi 
podružniškimi cerkvami iz leta 
1776 (vizitacijski zapisnik iz 
leta 1776: Osrednji državni 
arhiv v Pragi, Veliki �eški 
priorat, šk. 831)

Karta urbarialne zemlje 
komende na Polzeli leta 1704



Cerkev sv. Križa na gori Oljki, pozidana tudi po zaslugi malteških vitezov na 
Polzeli v letih 1754-1757. Glavni oltar je delo Ferdinanda Galla.



Postavitev obeležja ob 790-letnici prve znane omembe obstoja meljske komende na 
kraju nekdanje komende (23. 6. 2007)



Obeležje na kraju nekdanje komende


