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O gradu
Na obrežju reke Ljubljanice, umaknjen
od vrveža mestnega središča, obdan s
čudovito naravo in grajskim parkom,
leži na očarljivi in mirni lokaciji grad
Fužine - edini še ohranjeni renesančni
grad v Ljubljani, katerega podoba in
lega očarata vsakogar, ki ga pot zanese
mimo.
Grad so v 16. stoletju zgradili člani
rodbine Khisel, bogati trgovci,
humanisti in ljubitelji umetnosti. Okrog
prostornega dvorišča z ostanki vodnjaka
in mogočno lipo se razprostirajo z
arkadnimi hodniki povezani prostori.
Renesančna zgradba s štirimi
obrambnimi stolpi pa skriva številne
zgodovinske zanimivosti in stenske
poslikave.

Grajski park, dvorišče ali dvorane z
ostanki renesančnih poslikav ponujajo
izjemno okolje za različne poslovne ter
družabne dogodke.
Grad Fužine, ki lahko sprejme tudi do
800 gostov, je primeren za poslovna
srečanja, sprejeme, promocijske dogodke,
konference, kulturne večere, pogostitve,
poroke, razstave, koncerte ali druge
dogodke.
Lokacija bo očarala vse, ki želite
organizirati dogodek v intimnem
grajskem ambientu. Ob gradu je za goste
urejen brezplačen parkirni prostor.
p r e d s tav i t e v

http://www.mao.si/Najem-prostorov.aspx

Sodobni dogodki
v intimnem okolju
sedanjosti.

POSLOVNA SREČANJA,
SPREJEMI,
PROMOCIJSKI DOGODKI,
KONFERENCE,
P R E D A VA N J A ,
POROKE,
KONCERTI,
POGOSTITVE,
R A Z S TAV E ,
VEČERJE,
P R O S L AV E , O B L E T N I C E ,
DRUŽABNI DOGODKI,
S E J E M S K E P R E D S T AV I T V E ,
in še veliko več.

Ponudba
prostori

od 50 do 450 m2

n o t r a nj e k a pac i t e t e

do 250 gostov

z u n a nj e k a pac i t e t e

do 800 gostov

BREZPLAČNA
OPREMA (STOLI,
M I Z E , P U LT I )

BREZPLAČEN
INTERNET
(OSNOVNI)

BREZPLAČNA
TEHNIČNA POMOČ
Z A Č A S N A J E TJA

DODATN E U G OD NO STI
Možen najem dodatne tehnične
opreme, hostesne službe, ogledi
razstav in druge storitve.
Splošni pogoji najema so
dostopni na spletni strani.

P

BREZPLAČEN
PA R K I R N I
PROSTOR

NA R OČN IKI
Sodelujemo s številnimi
podjetji, tujimi predstavništvi
v Sloveniji, vladnimi uradi,
agencijami in posamezniki.

Prostori
VELIKI STOLP

JUŽNA DVORANA

SPREJEMNA DVORANA

GRAJSKO DVORIŠČE

G R A J S K I PA R K

Veliki stolp je eden izmed najbolj

povsem samostojen prostor ali kot vezni

reprezentativnih in največjih prostorov

člen med Južno in Sprejemno dvorano.

na gradu Fužine. Večnamenska dvorana

Prostor je primeren tako za poroke,

v pritličju gradu lahko deluje kot

predavanja kot druge dogodke.

Veliki stolp

površina

150 m2
sedišča

200 stolov
stojišča

250 ljudi
sedeča pogostitev

najem

do 4 ure
550 €

do 8 ur
700 €

90 oseb

najem
površina

130 m

do 4 ure
350 €

2

do 8 ur
500 €

sedišča

130 stolov
stojišča

220 oseb
sedeča pogostitev

85 oseb

Južna
dvorana

Svetla dvorana v pritličju ima vstop

malega stopnišča povezuje z Velikim

neposredno z grajskega dvorišča. Na

stolpom. Tlakovana je z opečnimi

jug, s pogledom na Ljubljanico, se odpira

ploščami, strop pa je rekonstruiran po

četvero oken; na vzhodni strani se prek

renesančnih zgledih.

Sprejemna dvorana je delno opremljena

Sprejemna
dvorana

tudi kot trgovina in recepcija muzeja,
zato je do 18. ure možna omejena
uporaba samo za manjše sprejeme.

površina

87 m2

uporaba

po 18h

najem

do 4 ure
200 €

do 8 ur
300 €

najem

do 4 ure
700 €

površina

do 8 ur
1400 €

450 m2

sedišča

500 stolov

stojišča

800 oseb

Po vstopu čez kamniti most se ob

razprostirajo z arkadnimi hodniki

glavnem vhodu odpre pogled na

povezani prostori. Z dvorišča se dostopa

prostorno grajsko dvorišče z ostanki

do Južne in Sprejemne dvorane ter

vodnjaka in lipo, okoli katerega se

restavracije.

Grajsko
dvorišče

najem
površina

450 m

do 4 ure
700 €

2

do 8 ur
1400 €

sedišča

500 stolov

stojišča

800 oseb

Grajski
park

Še danes se pred gradom razteza čudovit

oo svoji naravni lepoti. Danes je park odprt

park, ki so ga uredili v 19. stoletju. Že takrat

za javnost, a se pogosto uporablja tudi za

so negovane zelene površine ter tedaj

večje dogodke na prostem.

nedotaknjeni slapovi Ljubljanice sloveli

Uporabnina

Uporabnina dvorane vključuje
brezplačne storitve in opremo.
Stroške izbrane dvorane za izbran čas do 4 ali
8 ur (vključno s pripravo, dostavami in predajo),
osnovno dežurstvo 1 tehnika (do 4 ali do 8 ur), 1x
projektor v dvorani, 1x govorniški pult, govorniško

Dvorane s

pripravo in predajo prostorov

do 4 ure

do 8 ur

ozvočenje in 3 mikrofone, 160 stolov, brezžični
internet v dvorani (osnovna zmogljivost), osnovna
osvetlitev, osnovno čiščenje pred in po dogodku

Južna dvorana (130 m2)

350 €

500 €

(za zahtevnejše in večje dogodke priporočamo
dodatno čiščenje), brezplačen parkirni prostor ter

Veliki stolp (150 m2)

550 €

700 €

druga brezplačna oprema/storitve (str. 17).

Sprejemna dvorana

200 €

300 €

Vsaka dodatna ura dežurstva - dogodki nad 8 ur,

(87 m2, omejena uporaba do 18. ure)

posebne priprave/dostave - se obračuna 15 €/uro,
po 23. uri oz. ob nedeljah in praznik je ura dela

Grajsko dvorišče / Grajski park (450+ m2)

700 €

1400 €

tehnika za 50% višja in znaša 22,50€/uro. Do 5:00
mora najemnik izprazniti in počistiti dvorane ter
vso opremo (tudi podizvajalcev). Za dogodke nad
200 oseb se plača dodaten tehnik 15€/uro.

Cene ne vključujejo 22% DDV, posebne priprave
prostorov, pogostitev ali drugih storitev, ki niso

Za dogodke na prostem je v primeru slabega

navedene v ponudbi. Po pogodbi prekoračena uporabo

vremena možna uporaba notranje dvorane.

dvoran, storitev ali materialov se obračuna po ceniku.

Oprema
in storitve
Brezplačne storitve in oprema

kos

Dodatna oprema in storitve

cena / kos

osnovno dežurstvo 1 tehnika

4 ali 8 ur

projektor

55 €

prenosni računalnik

1

prenosnik, LCD TV

50€

platno v dvorani

1

dodatno čiščenje

50€

govorniški pult/stojalo za projektor

1/1

grajska zofa/stol/miza

45/20/20€

govorniško ozvočenje/mikrofoni

1/3

razstavna oprema

20€

stoli oblazinjeni/plastični

135/25

vrtni paviljon

100€

brezžični internet v dvorani

osnovni

vrtni ogenj

30€

osvetlitev dvoran in čiščenje

osnovno

voden ogled razstave (izven)

40€

stojala in obešalniki

150

hostesa

15€/uro

pravokotne mize (183/76/73 mm)

10

dodatno dežurstvo tehnika

15€/uro

temni zastori za okna

po dogovoru

brezplačen parkirni prostor

70+

Oprema je na voljo po predhodni specifikaciji v obrazcu za naročnike.

Postavka dodatnega dežurstva je po 23. uri (nočno delo), ob nedeljah
in praznikih za 50% višja.

Kavarna MAO

V prijetnem grajskem ambientu
kavarne, ki so jo uredili biro Triiije
(Trije arhitekti d.o.o.), vas bodo po
vaših željah razvajali Kaval Group.
Kavarna, opremljena s kultnimi stoli,
ki so zaznamovali slovenske interierje
20. stoletja, nudi vpogled v dosežke
slovenskega oblikovanja.
Nahaja se v čudovitih renesančnih
sobanah s kaminom in stenskimi
poslikavami, v toplih mesecih pa
se razširi tudi na grajsko dvorišče.
Strokovno podkovano in profesionalno
osebje vam bo pričaralo nepozaben
dogodek, vrhunsko kulinariko,
predvsem pa popolno brezskrbnost,
zaupanje in uživanje v vašem dogodku.

odpiralni čas

tor – ned: 10h – 18h
pon: zaprto

Catering

Vsak dogodek je pripravljen z osebno
noto, drugačnostjo in kreativnostjo.
Navdušeni boste nad bogato ponudbo
raznovrstnih prigrizkov in kanapejev,
ki se dopolnjujejo s finger-foodom, kot
drobnimi zalogajčki. Jedi vam pripravijo
Kavalovi kuharski mojstri, ki sledijo
sodobnim trednom, ob bogatem izboru
vin in penin slovenskih vinarjev.

Priporočamo, da se ob ogledu gradu
dogovorite za sestanek za pogostitev:
051 315 156
catering@kaval-group.si
www.kaval-group.si

Muzej za
arhitekturo in
oblikovanje
Danes v prenovljenih prostorih gradu Fužine
domuje osrednji nacionalni Muzej za arhitekturo
in oblikovanje, ki hrani okoli 150.000 predmetov
več kot 1.000 vidnejših arhitektov, oblikovalcev
ter fotografov 20. in 21. stoletja. V okolju, kjer
se srečujejo preteklost, sedanjost in želja
po odkrivanju novega, lahko poleg številnih
družabnih dogodkov uživate tudi ob sodobnih
razstavah, vodenih ogledih in ustvarjalnih
delavnicah.
Dogodek na gradu Fužine lahko združite tudi
z ogledom ali kratkim vodstvom po aktualnih
razstavah s področja oblikovanja, arhitekture
ali fotografije.
program

www.mao.si

Poslovna darila

V muzejski trgovini, kjer navdih za
poslovna darila iščejo številni naročniki,
lahko izbirate med najaktualnejšimi
izdelki priznanih slovenskih oblikovalcev.
Izdelki so na ogled tudi na spletni strani
muzeja.
ponudba

www.mao.si/Izdelki.aspx

Informacije

O G L E D PR O S T O R OV
Vabljeni na individualni ogled prostorov in
informativni sestanek, na katerem vam bomo
podrobneje predstavili našo ponudbo. Za dodatne
informacije nas pokličite na 01 548 42 70/89 ali
pišite na info@mao.si ali najemi@mao.si.
O D PIR A L N I ČA S MUZE JA
Kljub dogodkom mora biti v času odprtja Muzeja
za arhitekturo in oblikovanje - od torka do nedelje,
med 10.00 in 18.00 - zagotovljen nemoten obisk
razstav in javnih prostorov muzeja.
PO PUS T I
Za naročnike, ki izvedejo vsaj 3 plačljive dogodke
na leto obračunamo 30% popus pri uporabnini
dvoran.
D O DAT N E S T O R IT V E
Storitve in oprema, ki niso vključeni v ponudbo,
so stvar dodatnega naročila ali dogovora s
podizvajalci. Za dobro koordinacijo s ponudniki
drugih storitev priporočamo skupni ogled
prostorov in sestanek.

l o k ac i ja

k o n ta k t

informacije in ogledi

Muzej za arhitekturo in oblikovanje

+386 1 548 42 70

+386 1 548 42 70

Grad Fužine, Rusjanov trg 7, 1000

mao@mao.si

+386 1 548 42 89

www.mao.si

najemi@mao.si

Ljubljana

