
 

 

 

CENIK NOČITEV  

Število ležišč EUR / osebo 

Nočitev v enoposteljni sobi (lastna kopalnica) 30 € 

Nočitev v dvoposteljni sobi 20 €  

Nočitev v štiri-posteljni ali šest-posteljni sobi 15 €  
V več posteljnih sobah sta 2 skupni (etažni) kopalnici (v vsaki 2 tuša in 2 WC-ja) 

 
Vse cene veljajo na osebo na noč in vključujejo: 

- nočitev, 
- posteljnino in brisače, 
- souporabo sobe za druženje,  
- souporabo kuhinje in jedilnice, 
- parkirni prostor 

 
Doplačila 

- Samo-uporaba sobe: če gostje želijo bivati v dve  ali več posteljni sobi sami, lahko zakupijo 
prazne postelje po veljavnem ceniku. 

- Zajtrk 5,00 €, kosilo ali večerja 8,00 € (oz. po dogovoru za večje skupine). 
- Turistična taksa 2,50 € na osebo na dan (vključena promocijska taksa).  

Plačila turistične takse so v skladu z 18. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) 
oproščeni otroci do 7. leta starosti, osebe od 7. do 18. leta starosti plačajo polovično turistično 
takso.  

 

Popusti 

- 50% popust za otroke od 3 do 12 let. Otroci do 3 let bivajo brezplačno.  
- 30% popust ob zakupu vseh namestitvenih kapacitet. 
- 10% popust za skupine nad 10 oseb.  
- Popusti se ne seštevajo.  

 

DDV ni obračunan po 1. točki 94. člena ZDDV-1.  

 

Cenik velja od 1.1.2020 



 

 

 
Spalne kapacitete  Mekinjski samostan 1.05.2020 

 1 enoposteljna soba z lastno kopalnico  
 4 dvoposteljne soba z lastno kopalnico  
 5 dvoposteljnih sob z dodatnim ležiščem 
 3 štiriposteljne sobe  
 4 šestposteljnih sob  

 

 
Dodatno na željo gosta: 

- uporaba sobe za sproščanje in telovadbo, 
- Izposoja električnega kolesa, 
- voden ogled mesta Kamnik* 
- voden ogled samostana Mekinje in župnijske cerkve:  2 € / osebo; 
- možnost brezplačnega obiska dogodkov, ki v času bivanja potekajo v samostanu Mekinje; 
- možnost uporabe golf igrišča* in ostalih športnih igrišč (tenis, nogomet, stadion); 
- možnost organizacije team building dogodkov, konferenc, kongresov in Masterclass dogodkov; 
- možnost organizacije porok, obletnic in ostalih protokolarnih dogodkov* 
- možnost kopanja v letnem bazenu ali termah Snovik ter smučanja na Krvavcu;* 
- možnost najema dvoran za različne aktivnosti (7 dvoran različnih velikosti) * 
- možnost najema tehnične opreme za izvedbo dogodkov;* 
 
*Doplačilo na podlagi dodatnega cenika 
 
 
 
Kontakt: 
 E: info@samostanmekinje.si 
M: 00386 31 392 158 
W: https://monasterymekinje.eu/ 
FB: https://www.facebook.com/samostanmekinje/ 
LN: https://www.linkedin.com/in/samostan-mekinje-kamnik-289abb1a3/?originalSubdomain=si 
  
 


