
 

Spalne kapacitete za pevska in ostala društva—JAVNI ZAVOD MEKINJSKI 

SAMOSTAN 

Kjer preteklost sreča sedanjost in se ponuja 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 



Prenočitev v samostanu 

 

V samostanu vam s majem ponujamo 61 ležišč v 17 sobah.  Sama raz-
poreditev sob je zelo primerna za mirno in usklajeno bivanje večjih 
društev in ostalih skupin z različnimi dejavnostmi. Na razpolago imamo 
naslednje možnosti: 

 1 enoposteljna soba z lastno kopalnico; 

 4 dvopostljne sobe z lastno kopalnico; 

 5 dvoposteljnih sob z dodatnim ležiščem; 

 3 štiriposteljne sobe; 

 4 šestposteljnih sob. 

Vsi gostje imajo na razpolago velik vrt, dvorišče, kuhinjo, jedilnico in 
dnevni prostor. 

Nudimo vam tudi možnost uporabe koncertnih in ostalih dvoran 
za vajo, seminarje, koncerte in ostalo. 

Cenik za pevska društva in ostala društva je prilagojen zato vam 
ponujamo ekskluzivne cene: 

 Nočitev v več posteljni sobi:  10 eur na osebo/dan (vključena 
posteljnina in brisače) oz. 12,5 Eur na osebo/dan z vključenim 
zajtrkom) 

 Nočitev v enoposteljni oz. dvoposteljni sobi (z lastno kopalnico) 
12 Eur na osebo/dan oz. 14,50 Eur na dan z vključenim zajtr-
kom. 

V kolikor si želite obroke pripravljati sami je na voljo profesionalna ku-
hinja s pripadajočim kuhinjskim inventarjem, po potrebi lahko kosilo in 
večerjo tudi organiziramo (cena po dogovoru glede na vaše želje). 

Si želite ogledati prostore pred prihodom? Ni problema, z veseljem 
vam jih razkažemo. Najavite se na telefonski številki 031 392 158 ali 
preko elektronske pošte info@samostanmekinje.si 



 

Za vaše dejavnosti vam nudimo tudi uporabo kakovostnih zvočnih 
dvoran primernih za najrazličnejše koncerte, seminarje, delavnice, 
predavanja, meditacije ter ostale skupinske dogodke. 

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.  


