
 
Sprejem pri nekdanjem glavnem vhodu. 
Tu spoznamo strogi red klaris in obred njihovega 
sprejema v samostan, saj so prav pred tem vho-
dom bodoče redovnice zadnjič videle zunanji svet. 
 
 
Ogled nekdanje samostanske, danes župnijske 
cerkve Marijinega vnebovzetja  
Ogledamo si Kolomanovo kapelo, ki je en velik 
hvalospev ustanoviteljem in podpornikom samo-
stana, grofom Gallenbergom, kapelo Antona Pa-
dovanskega, nekdanja pokopna kapela klaris in 
spoznamo enega najlepših zlatih baročnih oltar-
jev, delo »domače« frančiškanske delavnice. 
 
 
Odhod skozi nekdanji glavni vhod v nekdanjo 
jedilnico  
Iz cerkve se napotimo v samostan in spoznamo 
nekdanjo jedilnico, današnjo kapelo ter razliko 
med »udobjem klaris« in v določenem obdobju 
prisilnega bivanja v le majhnem delu njihovega 
samostana sester uršulink. 
 
 
Ogled velike obnovljene dvorane z odkriti-
mi baročnimi freskami 
V udobju velike dvorane se spozna bogata 
zgodovina samostana od njegove ustanovitve 
do danes –pomen obeh redov v zgodovini 
Kamnika in vpliv na življenje prebivalcev. 
 
 
Sprehod skozi klavzuro  
Pogledamo, kako je zgledala nunska celica v času 
klaris in kako v času uršulink. Ta del je nemara 
najbolj zanimiv, saj se ga zelo redko lahko ogleda. 
 

 

PROGRAM VODENJA PO JAVNEM ZAVODU MEKINJSKI SAMOSTAN 
(vodenje traja 1 uro) 

          
 
 
         Kontakt: 
         M: 031 392 158 
         E:  info@samostanmekinje.si 

 
 
 
 
Kjer preteklost sreča sedanjost in se ponudi edinstveno doživetje. 
 

Nudimo vam enkraten izlet pod Kamniške planine v objekt z več kot 700 letno tradicijo—Samostan 
Mekinje. Varno umaknjen od vrveža vsakdana nudi popoln mir, sprostitev in samoto. Zdravo podneb-
je tega območja (prehod alpskega v subalpski pas) je bilo še pred 100 leti znano kot odlično za zdrav-
ljenje raznih pljučnih bolezni. Danes tradicijo in kontemplativno življenje nekdanjih prebivalk prikaže-
mo na svojevrsten in zanimiv način skozi vodeni ogled samostanskih prostorov, kakršne so zapustile 
zadnje tu živeče nune—uršulinke, ter vam predstavimo oba ženska redova, oba predana klavzuri, ven-
dar vsak na svoj način. 



KULINARIČNO RAZVAJANJE V SAMOSTANU MEKINJE 
 
Poleg zanimivega ogleda samostana vam nudimo zanimivo kulinarično po-
nudbo. Med našo ponudbo boste našli starodavne izdelke kot so jih pekli že 
pred stoletji. Sestavine zanje pa so nabrali v gozdu ali pa na domačem vrtu. 

 

Sem sodijo različni slani žepki z zelenjav-
nim ali mesnim nadevom, žemljice raz-
ličnih oblik, prestice z makom, kruhove 
palčke, sladki žepki z jabolčnim nade-
vom in lešniki. 
 
Ponudimo vam tudi naravni zeliščni bez-
gov sok s svežo meto in limono in slast-
no samostansko kavico. 
 
Lahko pa se razvajate tudi s tradicional-
no kloštrsko kremšnito. 
 
Način in vrsto ogleda in obiska se lah-
ko dogovorimo. 
 
 
Cena ogleda za skupine: 2 eur 
Cena samostanskega prigrizka: 3 eur 
 
 
 
 

Hkrati si lahko ogledate še naslednje znamenitosti v bližini: 
 
 Do Kamnika   1 km 
 Do Arboretum Volčji potok 7km  
 Do Terme Snovik 10 km  
 Do Kamniške Bistrice 11 km 
 Do Ljubljane 17 km 
 Do smučišča Krvavec 27 km 
 Do Bleda 50 km  
 


