IZLOŽBENI PAVILJON
Botaničkog vrta Biološkog odsjeka
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
NAJAM PROSTORA
za održavanje raznih događanja

O izložbenom paviljonu
Botanički vrt PMF-a zaštićeni je Spomenik parkovne arhitekture te sastavnica Kulturnog dobra
Grada Zagreba i Republike Hrvatske ('Zelena potkova'), ne samo zbog svojih zbirki (koje su, naravno,
najvažnije i zbog kojih je Vrt uopće izgrađen), već i zbog očuvanosti cjelokupnog rasporeda i izgleda
Vrta te njegovih povijesnih građevina. Najstarije i najvažnije povijesne građevine u Vrtu su one
građene u godinama utemeljenja Vrta, odnosno koncem 19. stoljeća: vrtlarska kuća (današnja uprava
Vrta), uresna sjeverna ograda s glavnim ulazom (portalom), vodomet (vodoskok) s bazenima,
izložbeni staklenik i izložbeni paviljon.
Izložbeni paviljon, vrlo vrijedan primjer paviljonske arhitekture s kraja 19. stoljeća, izvorno je
postavljen prilikom Jubilarne gospodarsko-šumarske izložbe, održane 1891. godine na Sajmišnom
trgu u Zagrebu (današnji Trg Republike Hrvatske). Na prostoru na kojemu se danas nalazi Hrvatsko
narodno kazalište, u drvenim paviljonima, svoj su rad predstavljala različita društva i pokrajine
tadašnje Trojedne kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. Naš paviljon bio je vlasništvo
Kraljevske zemaljske vlade, a nakon održavanja izložbe darovan je (tada) Kraljevskom botaničkom
vrtu kao oranžerija, tj. izložbeni prostor. Tu ulogu imao je sve do Drugog svjetskog rata, nakon čega
počinje njegovo propadanje. Nakon rata služi za stanovanje, kao skladište te kao spremišni prostor
za prezimljavanje velikih lončanica. Nakon desetljeća propadanja paviljon je posve izgubio svoj
izvorni oblik i ljepotu: urušili su se tornjići, propao je velik dio drvene oplate, itd.
Potpuna obnova izložbenog paviljona započela je u proljeće 2005., zahvaljujući donaciji Grada
Zagreba. Godine 2006. Grad je odobrio dodatna sredstva za rekonstrukciju uresne drvene obloge
paviljona, koja nije bila predviđena prvim projektom. Projekt obnove izrađen je u suradnji s
Gradskim zavodom za zaštitu i obnovu spomenika kulture i prirode. Uređenje paviljona odvijalo se
prema njegovom nekadašnjem izvornom izgledu i namjeni, s naglaskom na uređenje krovne kupole
i tornjića te na izradu izvorne drvene fasadne obloge.

Paviljon Kr. Zemaljske vlade na
Jubilarnoj gospodarsko-šumarskoj
izložbi 1891.

Paviljon u Kr. Botaničkom vrtu u
Zagrebu 1892.

Izložbeni paviljon u Botaničkom vrtu
PMF-a nakon obnove 2006.
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Informacije o najmu prostora

LOKACIJA
Izložbeni paviljon smješten je u jugoistočnom uglu Botaničkog vrta PMF-a, uz Miramarsku cestu i
nasip željezničke pruge. Vrt je južna sastavnica Zelene potkove, omeđen Miramarskom cestom na
istoku, željezničkom prugom na jugu, Runjaninovom ulicom na zapadu te Mihanovićevom ulicom i
Trgom Marka Marulića na sjeveru.
MOGUĆNOSTI NAJMA
Prostor interijera i eksterijera paviljona može se unajmiti za razna događanja: izložbi, radionica,
predavanja, press-konferencija, predstavljanja (publikacije, modne linije itd.), domjenaka i
vjenčanja.
Ne nudimo usluge prijevoza, postavljanja vanjske opreme (stolice, stolovi, šatori, suncobrani) niti
dostave hrane (catering).
TEHNIČKI PODATCI
Površina interijera paviljona: cca 100 m2
Kapacitet interijera (uobičajene okolnosti): 50 sjedećih mjesta, 80 stajaćih mjesta
Površina vanjskog prostora uz paviljon (jug i zapad): cca 500 m2
Kapacitet vanjskog prostora uz paviljon (uobičajene okolnosti): 150 stajaćih mjesta
OPREMLJENOST
Standardni priključci za struju (220 V) na zidovima interijera, klimatizacija (hlađenje), ambijentalna
rasvjeta (internetska veza zasada NIJE dostupna);
Podrumski prostor: priključak vode, odvojeni muški i ženski sanitarni čvor;
Mogućnost korištenja: drvene sklopive stolice (samo u interijeru – ne smiju se iznositi van), pet
dugačkih drvenih stolova, dvadesetak drvenih štafelaja (slike, plakati);
Mogućnost postavljanja: mali razglas, projektor i zidno platno za projekcije, drveni postamenti,
katedra za predavanja.
Paviljon ima dva ulaza: glavni (zapadni) ulaz za posjetitelje te sporedni (sjeverni) s rampom (dostava,
ulaz s dječjim i invalidskim kolicima i sl.).
CIJENE NAJMA I MOGUĆNOSTI PLAĆANJA
Cijene se definiraju godišnjim Cjenikom roba, usluga i najmova Botaničkog vrta PMF-a, objavljenim
na mrežnim stranicama Vrta. Najkraće vrijeme najma po pojedinačnom događanju je tri sata, a za
veća događanja (npr. vjenčanja) potrebno je planirati cjelodnevni najam. Najam se odnosi na
unutrašnjost izložbenog paviljona zajedno s pripadajućim vanjskim prostorom.
Najam prostora plaća se unaprijed prema ponudi (najkasnije jedan dan prije događanja) uz
naknadno izdavanje računa na fizičku ili pravnu osobu. Za veće iznose (cjelodnevni najam i više)
moguće je plaćanje akontacije u visini 30% ukupne cijene, uz sklapanje ugovora o najmu. Proces
plaćanja mora biti započet najmanje sedam dana prije datuma odvijanja događanja.
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UVJETI KORIŠTENJA I POSEBNE NAPOMENE
Vrijeme korištenja prostora: događanja se mogu održavati od najranije 9.00 sati do najkasnije jedan
sat prije zatvaranja Vrta za javnost (u proljeće i ljeto do 18.00 sati, u jesen do 17.00 h ili 16.00 h).
Dovoz i odvoz obavljaju se isključivo manjim vozilima (kombi-vozila ili osobna vozila), koja se smiju
kretati samo po glavnoj stazi, od kolnog ulaza u Vrt (Runjaninova ulica) do paviljona. Dovozi se
obavljaju najkasnije do 8.50 sati, tj. moraju biti završeni prije otvaranja Vrta javnosti. Odvozi se
obavljaju skupno nakon završetka događanja, a najkasnije do 19.40 sati. Po jednom događanju
dozvoljen je ulazak najviše četiri dostavna vozila. Parkiranje dostavnih vozila u Vrtu nije moguće,
osim u posebnim slučajevima i prema prethodnom dogovoru s upravom Vrta.
Uzvanici na događanje pristižu kroz ulaz za posjetitelje (Mihanovićeva ul./Marulićev trg), pri čemu
ih dočekuje osoblje događanja te im izdaje osigurane besplatne ulaznice. Moguć je ulazak i kroz
servisni ulaz Sjenate šetnice kod samog paviljona (mostić Miramarska), uz nadzor ulazaka i
zaključavanje nakon početka događanja. Parking za uzvanike u Vrtu nije moguć: preporučuje se
javna garaža kod hotela Esplanade ili parkirna mjesta u blizini (1. zona naplate).
Primjerenost sadržaja: na prostoru Vrta nije moguće održavanje događanja te propagiranje tematike i
sadržaja koji bi mogli imati uvredljiv karakter, kojima se izražavaju ekstremni politički,
neznanstveni stavovi, i sl. Uprava Vrta pridržava pravo procjene primjerenosti događanja. Za vrijeme
događanja moguće je korištenje primjerene glazbe (glazbenici i glazbene skupine, manji orkestri, DJ,
prethodno pripremljene snimke), na način da se ne ometaju ostali posjetitelji Vrta (najveća razina
buke ne smije preći 75dB).
Privatnost: događanja koja se odvijaju u paviljonu moguće je regulirati zatvaranjem vrata paviljona i
natpisima koji informiraju posjetitelje Vrta. Vanjska događanja, ovisno o površini korištenog
prostora, mogu se za vrijeme trajanja ograditi, tj. na stazama postaviti prepreke kretanja
posjetiteljima Vrta (biljke u loncima, trake, kulise….), sve u aranžmanu iznajmitelja te u dogovoru s
upravom Vrta. Na ovaj način dopušteno je ograditi prostor oko paviljona omeđen glavnom stazom,
cvjetnim ornamentima, eumediteranskom kamenjarom i Sjenatom šetnicom.
Vrtni red i pravila ponašanja: Uzvanici se za vrijeme boravka u Vrtu moraju pridržavati Vrtnog reda,
jasno propisanih pravila ponašanja koja su istaknuta na ulasku u Vrt. Za provođenje reda zaduženi
su službeni čuvari Vrta, koji u redovitim obilascima provjeravaju odvijanje događanja i na
eventualna kršenja upozoravaju zaduženu kontakt-osobu te upravu Vrta.
Pušenje nije dopušteno. Budući da je Vrt dio visokoškolske ustanove, te zbog zaštite od požara, nije
dozvoljena konzumacija duhanskih i srodnih proizvoda, uključujući bezdimne duhanske proizvode,
elektroničke cigarete i biljne proizvode za pušenje (sukladno Zakonu o ograničavanju uporabe
duhanskih i srodnih proizvoda, NN 44/17, na snazi od 18.05.2017., Članak 3. stavak 49. i Članak 25.
stavke 1.-5.). Stoga nije dozvoljeno postavljanje pepeljara na stolove u paviljonu ni u vanjskom
prostoru.
Čišćenje unutarnjeg i vanjskog okolnog prostora paviljona, prikupljanje smeća i ambalaže od hrane i
pića, odvajanje i odvoz otpada i sl. obveza su iznajmitelja po završetku događanja. Ukoliko prostor
nije primjereno očišćen, djelatnici Vrta imaju pravo zadržati dostavna vozila ili naplatiti
jednokratnu naknadu za čišćenje u iznosu od 1.500,00 kn u gotovini.
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Vremenski uvjeti i savjeti: za održavanje događanja na otvorenom preporučuju se mjeseci s ugodnim
dnevnim temperaturama (travanj, svibanj, lipanj te rujan i listopad). Tijekom lipnja, srpnja i
kolovoza prostor oko paviljona (na kojemu nema stabala) odlikuje obilje sunčeve svjetlosti i vrućina
pa se preporučuje postavljanje šatora ili suncobrana. U ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim
satima moguća je i pojava većeg broja komaraca, zbog čega je dozvoljeno postavljanje prikladnih
uređaja za odbijanje (bez otvorenog plamena).

Nacrti i fotografije
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Uprava Botaničkog vrta PMF-a
2021.

