
Predstavitev prostorov v Medgeneracijskem 
centru Vezenine Bled



M
ED

G
EN

ER
A

C
IJ

SK
I C

EN
TE

R
 V

EZ
EN

IN
E 

B
LE

D

UPORABA PROSTOROV

VEČNAMENSKA DVORANA V PRITLIČJU, KI SE DELI NA TRI DELE

TELOVADNICA Z GARDEROBAMI IN SKLADIŠČEM TELOVADNE 
OPREME

KUHINJA IN DRUŽABNI PROSTOR – SEJNA SOBA (12 MEST)

RAČUNALNIŠKA UČILNICA

NAJEM PROSTOROV PISARNA 2 (ZA 4 OSEBE) - coworking



PROSTORI ZA UPORABO



Večnamenska dvorana

• po potrebi se predeli 
na 3 velike dvorane po 
45 m2

• konferenčni stoli in 
mize

• 2 kompleta zložljivih 
pomičnih miz s 
podnožjem na kolesih

• notranji zatemnitveni 
screen roloji

• rack omarica za avdio 
opremo

• projekcijsko platno in 
projektor





Računalniška učilnica

• interaktivna tabla

• računalniški projektor

• 15 računalnikov



Telovadnica z garderobami in skladiščem

• stensko ogledalo

• letveniki

• blazine za vadbo

• kovinski regali za 
shranjevanje 
športne opreme

• rack omarica za 
avdio opremo





Kuhinja z družabnim prostorom

• shrambna omara

• vgradna pečica

• vgradna mikrovalovna pečica

• hladilnik

• kuhinjski otok s koritom in predalčniki

• pomivalni stroj

• napa

• barski stoli

• magnetna tabla piši briši

• prostora nista ločena med seboj in ne moreta delovati vsak zase

• ni kuhinjskih pripomočkov!

• 12 konferenčnih stolov z mizami





Cenik uporabe

1. 

Dogodki in prireditve 
društev, zavodov ali 
drugih organizacij

2. 

Dogodki za katere se 
zaračunava vstopnina

10 % od pobrane 
vstopnine

3. 

Dogodki, ki so v 
občinskem interesu

brezplačno

1-urna

uporaba

poldnevna

uporaba

(4 ure)

celodnevna

uporaba

(8 ur ali več)

VEČNAMENSKA DVORANA
30,00 EUR 120,00 EUR 200,00 EUR

VELIKA DVORANA 1 10,00 EUR 40,00 EUR 65,00 EUR

VELIKA DVORANA 2 10,00 EUR 40,00 EUR 65,00 EUR

VELIKA DVORANA 3 10,00 EUR 40,00 EUR 65,00 EUR

TELOVADNICA 10,00 EUR 40,00 EUR 65,00 EUR

KUHINJA 10,00 EUR 40,00 EUR 65,00 EUR

RAČUNALNIŠKA UČILNICA 10,00 EUR 40,00 EUR 65,00 EUR



MESTA ZA NAJEM V COWORKING PISARNI



Coworking pisarna
• 4 delovne mize (210 x 80 

cm)

• 4 nizke omarice ob 
pisarniški mizi s predali

• 4 pisarniški stoli

• zaprte pisarniške omare s 
pomičnimi policami

• multifunkcijska naprava



Cena najema 
oz. uporabe

enega mesta v coworking
pisarni

Mesečni najem

50 EUR (brez DDV) na 
mesec

KORIŠČENJE OSTALIH 
PROSTOROV MGC 
VEZENINE BLED:

v času prostih terminov 
največ do dve uri na mesec.

KORIŠČENJE OSTALIH 
PROSTOROV MGC 
VEZENINE BLED –

TRŽENJSKI ZNAČAJ:
skladno s cenikom uporabe 

Dnevna uporaba

10 EUR (brez DDV) na dan

KORIŠČENJE OSTALIH 
PROSTOROV MGC 
VEZENINE BLED : 

skladno s cenikom uporabe



Spodbujanje podjetništva v občini Bled
Projekti Občine Bled Podporni projekti Razvojne agencije Zgornje 

Gorenjske
Podporni projekti BSC Kranj (Kovačnica)

• Omogoči prostor za delovanje inovativnih 
podjetnikov – coworking pisarna s 
stimulativnim okoljem

• Sofinanciranje projektov Razvojne 
agencije Zgornje Gorenjske, BSC Kranj in 
VEM točke OOZ Radovljica

• Ustvarjalni podjetnik: pomagati lokalnim 
ustvarjalcem pri prvih korakih na poti 
podjetništva (ureditev statusov, 
organizacijo delavnic, omogočanje 
pogojev za prodajo)

• Podjetniška kavica: ustvarjanje pogojev in 
stimulativnega okolja za podjetniško in 
poklicno uveljavljanje (digitalizacija in 
prilagajanje podjetnikom novi  covid 
realnosti)

• EU info točka

• Predstavitev podpornega okolja na 
Gorenjskem in v Sloveniji

• Predstavitev podpornih programov in 
projektov v Kovačnici

• Dislocirana SPOT točka 1x na mesec oz. 
po dogovoru

• Sodelovanje pri pripravi izobraževalnega 
programa – Kovaški best off

• Možnost mentoriranja in svetovanja v 
okviru inkubatorja Kovačnice

• Možnost sofinanciranja dveh dogodkov 
na leto

• Izvedba posameznih delavnic glede na 
interese 


