
 

 
/ Vabljeni na ogled interaktivnega centra Doživi Evropo v Hišo EU v 
Ljubljani! 
 
Center Doživi Evropo obiskovalcem predstavlja Evropsko unijo na dostopen in zanimiv 
način. Na multimedijskih postajah pripoveduje zgodbo o konkretnem delovanju Evropske 
unije, delu evropskih poslancev in komisarjev ter njenih institucij.  
Vabljeni, da doživite Evropo:     

 Najprej se seznanite s ključnimi akterji Evropske unije: poslanci Evropskega 
parlamenta in člani Evropske komisije (na dveh interaktivnih stenah: komisarji 
Evropske komisije in poslanci Evropskega parlamenta). 

 Nato si oglejte, kako ti akterji sodelujejo in vzajemno vplivajo eden na drugega (na 
interaktivni mizi Institucionalni trikotnik: kako deluje Evropska unija). 

 Potem spoznajte še rezultate medsebojnega sodelovanja institucij EU in pozitivne 
učinke, ki se odražajo v vsakdanjem življenju evropskih državljanov (na interaktivni 
mizi Združeni v različnosti in interaktivni steni Evropa v vsakdanjem življenju). 

 
Akterji: 

 

      
 

 

Interaktivna stena: poslanci Evropskega parlamenta  
 
Na interaktivni steni o poslankah in poslancih Evropskega 
parlamenta boste spoznali, kdo so evropski poslanci. Na 
profilih posameznih poslancev lahko prikličete njihove ključne 
podatke, si ogledate njihov video posnetek in jim napišete 
osebno sporočilo. Dostopate lahko tudi do objav poslancev 
na družbenih omrežjih. 
 

Interaktivna stena: člani Evropske komisije  
 
Na tej interaktivni steni boste spoznali evropske komisarke in 
komisarje ter njihovo delo.  
Izvedeli boste, kdo so člani Evropske komisije, priklicali 
ključne podatke o njihovem delovanju, si ogledali video 
posnetke, z njimi pa boste lahko stopili v stik tudi prek 
družbenih omrežij. 
 



 
Sodelovanje institucij Evropske unije: 

 

 
 
 

Učinki delovanja institucij EU: 
                                      
 

 
 

 
 
 
 

Po ogledu razstave ne smete izpustiti še foto kabine, kjer se lahko fotografirate z ozadjem 
institucij EU ali pa si za ozadje izberete Ljubljano. Fotografijo nato pošljete na izbrani e-naslov.  
 
Rezervacije za skupine na: 

info@hisaEU.si,  tel: 01 252 88 43  ali  EPLjubljana@ep.europa.eu, tel: 01 252 88 30 

 

Lepo vabljeni! 

Institucionalni trikotnik:  Kako deluje Evropska unija 
 
Interaktivna projekcija na mizi z zasloni prikazuje, kako med 
seboj sodelujejo tri ključne institucije EU. Seznanili se boste s 
postopki odločanja, ki potekajo med Evropskim parlamentom, 
Evropsko komisijo in Svetom EU, spoznavali njihovo vlogo in 
ugotovili, kako lahko sami vplivate na delovanje teh institucij. 
 

Združeni v različnosti 
 
Instalacija Združeni v različnosti vas popelje na potovanje po 
Evropi brez meja in vam omogoča posebno doživetje. Prek 
zaslonov na dotik lahko krmarite po velikem projiciranem 3D 
zemljevidu, video posnetki na zaslonih pa vas popeljejo v več 
kot 90 evropskih mest. Ob aktiviranju vsakega izmed teh 
mest, posnetek predstavi kratko zgodbo o uspešnem 
projektu Evropske unije ali ene njenih agencij na tej lokaciji. 

Evropa v vsakdanjem življenju 
 
Instalacija Evropa v vsakdanjem življenju daje vpogled v 
vsakdanjik več kot 50 evropskih državljank in državljanov.  
V galeriji lahko izbirate med kratkimi video posnetki, ki 
izpostavljajo življenje in delo posameznikov ter nazorno 
prikazujejo, kako politike Evropske unije konkretno vplivajo 
na vsakdanje življenje ljudi. 
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