
 

Kjer preteklost sreča sedanjost in se ponudi                   
edinstveno doživetje  

Že 700 let se samostan, varno dvignjen nad mestom in vasjo, spogleduje z gorami in gozdovi, ki ga obdajajo ter sooblikuje pa-

noramo mesta Kamnik.  Varno umaknjen od vrveža vsakdana nudi popoln mir, sprostitev in  samoto. A hkrati je tako blizu vsem 

znamenitostim, da vam nikakor ne mora biti dolgčas:  

 

1 km do središča mesta Kamnik 

7 km do Volčjega potoka 

10 km do Snovika 

11 km do izvira Kamniške Bistrice 

17 km do Ljubljane 

27 km do Krvavca 

50 km do Bleda 

102 km do slovenske obale 

MEKINJE 



Javni zavod Mekinjski samostan je s svojim formalnim delovanjem pričel leta 2018, slabi dve leti potem, ko je Občina Kamnik, 

ustanoviteljica, prejela od uršulink v dar poslopje iz leta 1686, ki obsega več kot 5.000 m
2 
zidanih površin in velik vrt, na katerem 

se bohotijo stare sorte sadnega drevja. 

Ker se trudimo edinstvenemu spomeniku kulturne dediščine, katerega pisana preteklost se odraža v mirnosti in spokoju, vdahniti 
novo življenje, snujemo lasten program, ki nagovarja široko publiko, dvorane pa oddajamo tudi v najem. Stavba bivšega samo-
stana omogoča dodatne kvalitete, ki so naša prednost: prostori prehajajo eden v drugega in skupaj s hodniki okoli atrija omogo-
čajo edinstvene zasnove dogodkov. Omenjene kvalitete so navdušile že številne najemnike, ki se vedno radi vračajo. 

7 dvoran, vsaka s svojimi značilnostmi, vse edinstvene in z enkratno akustiko 

Velika obnovljena dvorana 

Površina: 113 m2 
Maksimalno število sedežev: 110 

 
Mala obnovljena dvorana  

Površina: 71 m2 
Maksimalno število sedežev: 30 – 40  

Velika dvorana Marijin dom 

Površina: 114 m2 
Maksimalno število sedežev: 70-80  



Mala dvorana Marijin dom 

Površina: 39 m2 
Maksimalno število sedežev: 20 - 30  

Slomškova dvorana  

Površina: 52 m2 
Maksimalno število sedežev: 30 – 40  

Baragova dvorana 

Površina: 45 m2 
Maksimalno število sedežev: 30 – 40  

Dvorana Mansarda 

Površina: 145 m2 
Maksimalno število sedežev: 80 - 100  

Vsako izmed dvoran vam v primeru najema opremimo pa vaših željah in naših zmožnostih. Na voljo imamo projekcijsko platno 

(veliko in malo), video projektor ter manjše ozvočenje s prenosnim in naglavnim mikrofonom, kar zadostuje za izvedbo preda-

vanj, okroglih miz, seminarjev, konferenc, izobraževanj pogovornih večerov. Na voljo je 70 kakovostnih črnih plastičnih in 70 lese-

nih stolov za notranjo uporabo ter 200 kovinskih stolov za prireditve v atriju.  



Prenočitev v samostanskih celicah 

Dodatno prednost Javnemu zavodu Mekinjski samostan pomenijo tudi 

prenočitvene kapacitete . Za razliko od številnih namestitev smo si za-

želeli ponuditi izkušnjo, kakršno doživite le redko kje. Sobe, prenovlje-

ne le toliko, da nudijo udobje sedanjosti, v veliki meri ohranjajo duh 

preteklosti in odražajo spokojnost, kakršne so bile deležne nune, ki so 

stoletja prebivale tu. Naše sobe se namenoma izogibajo vsem sodob-

nim trendom opremljenosti z dostopom do interneta, klime, televizije, 

saj menimo, da je svet z vso sodobno tehnologijo že preveč obreme-

njen in tako ponujamo umik od sodobnega tempa vsakdana. 

Edinstvenost našega samostana so odkrili že številna društva, glasbeni-
ki in prireditelji raznoraznih dogodkov, ki so si bili enotni: samostan kot 
celota in njegovi posamezni deli s svojo starodavnostjo in enkratno 
energijo ponujajo več, kot samo izvedbo dogodka. Spalne kapacitete 
skupaj z dvoranami so enkratna priložnost za organizacijo kongresov, 
porok, obletnic, proslav, masterclasov in večdnevnih izobraževanj. 

V samostanu lahko ponudimo 21 ležišč v 6 sobah. Edina enoposteljna 

soba ima lastno kopalnico, gostje ostalih petih sob s pogradi imajo na 

voljo dve skupni kopalnici. Vsi gostje imajo kuhinjo, jedilnico in dnevni 

prostor v souporabi. Ker želimo na tržišču ponuditi več ležišč in te bolj 

intimne, trenutno poteka prenova in ureditev dodatnih 12 sob, ki bodo 

končane v mesecu aprilu in bomo tako lahko sprejeli skupno 60 

gostov. 

 

Ker je težko z besedami zajeti enkratnost našega ambienta, vas vljudno 

vabimo, da se oglasite na osebni ogled in izdelavo osebne ponudbe za 

koriščenje prostorov samostana Mekinje.  

 

Najave sprejemamo na telefonski številki 031 392 158 ali preko elek-
tronske pošte info@samostanmekinje.si. 
 
Veselimo se srečanja z vami! 

mailto:info@samostanmekinje.si

