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Če organizirate brezplačne aktivnosti v povezavi z Evrop-
sko unijo ali njenimi politikami, lahko v Hiši EU brezplačno 
najamete konferenčne prostore. Na voljo sta konferenčna 
dvorana RIM s 130 sedeži, ki se lahko pregradi v dve manjši 
dvorani, ter sejna soba MAASTRICHT za 12 oseb. Konfe-
renčni prostori Hiše EU vključujejo tudi prostor za pogosti-
tev, manjšo kuhinjo, garderobo s 120 obešalniki in toaletne 
prostore. Konferenčni prostori so v 1. nadstropju hiše in so 
dostopni tudi z dvigalom. Prostore je možno uporabljati 
samo med odpiralnim časom Hiše EU vsak delovnik med 9. 
in 18. uro. V tem časovnem okvirju morate prostore tudi 
sami pripraviti (razpored miz in stolov, razdelitev morebi-
tnih publikacij, registracija udeležencev itd.) in po konča-
nem dogodku dvorano vrniti v izhodiščno stanje. 

Konferenčni prostori Hiše Evropske unije se brezplačno odda-
jajo na podlagi oddane pisne vloge, ki vsebuje tudi izjavo, da je 
uporabnik seznanjen s pogoji uporabe prostorov. 

Vloga, katero uporabnik izpolni s pomočjo spletnega obrazca, 
vsebuje natančne podatke o uporabniku (pravna oseba, ime in 
priimek odgovorne in kontaktne osebe, naslov, e- pošta, tel.), 
namen uporabe prostorov, opredelitev navezave na evropske 
vsebine, datum, uro in dolžino trajanja dogodka. 

Vlogo je treba oddati največ 3 mesece in najmanj 1 mesec pred 
želenim terminom izvedbe dogodka. Izjemoma je ta rok lahko 
krajši. 

Vlagatelje prosimo, da že pred oddajo vloge pokličejo 
v Hišo EU in se pozanimajo o prostih terminih. 

DOSTOP DO HIŠE EVROPSKE UNIJE ZA OBISKOVALCE

Dostop za obiskovalce dogodkov je v pritličju, skozi glavni 
vhod Hiše Evropske unije, ki gleda proti Dunajski cesti. Dostop 
za dostavo je skozi garažo stavbe Triglav. Uporabnik mora 
informacije o prihodu dostave za potrebe dogodka obvezno 
posredovati osebju Hiše Evropske unije najkasneje v tednu 
pred dogodkom. Brezplačno parkirišče ni na voljo. 

Pravilnik o uporabi 
konferenčnih prostorov
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KONFERENČNA DVORANA RIM 

PROSTOR ZA POGOSTITEV ALI MANJŠE DOGODKE

SEJNA SOBA MAASTRICHT 

KUHINJA ZA POGOSTITEV  



130 sedežev, ki se lahko poljubno razporedijo; 
20 sedežev Rex, dve klubski mizici; 
16 zložljivih miz, ki se lahko poljubno razporedijo; 
3 sejne mize, ki se lahko poljubno razporedijo; 
2 premični govornici; 
prenosni računalnik, dostop do interneta (Wi-Fi); 
mobilni video projektor; 
mobilno projekcijsko platno (160 x 130 cm); 
avdio oprema: 2x brezžični ročni mikrofon, 7x konferenčni 
namizni mikrofon, 2x zvočnik, 1x AUX vhod za zunanje 
naprave, 8x izhod za distribucijo zvoka, možnost snemanja 
zvoka na USB ključ;
oprema za tolmačenje (tehnično osebje in tolmače zagoto-
vi uporabnik): kabina za dva tolmača - ena jezikovna kom-
binacija, 3x mikrofon za tolmačenje, 100x sprejemnik za 
tolmačenje, 100x slušalke;
modularni oder (10 modulov velikosti 100 x 100 cm, posta-
vitev zagotovi uporabnik); 
dvorano je mogoče s premično steno pregraditi na dva 
enaka manjša dela z do 60 sedeži;
v dvorano je prepovedan vnos hrane in pijače.
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KONFERENČNA DVORANA RIM
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12 sedežev; 
2 sejni mizi; 
prenosni računalnik, dostop do interneta (Wi-Fi); 
fiksni video projektor s projekcijo na steno. 

SEJNA SOBA MAASTRICHT

– 
– 
– 
– 

9 po višini nastavljivih in premičnih okroglih miz; 
Trije okvirji za najavo dogodka (velikost: A3 ležeče; natis 
zagotovi uporabnik); 
LCD zaslon (velikost: 107 x 60 cm; JPEG slikovni ali MPEG4 
video format; datoteko/e uporabnik prinese s sabo na USB 
nosilcu). 

PROSTOR ZA POGOSTITEV ALI MANJŠE DOGODKE

– 
– 

– 

50 kozarcev, 8 vrčev za vodo, 35 setov za čaj, 35 setov za 
kavo, čajne/kavne žličke;
hladilnik, mikrovalovna pečica, pomivalni stroj;
avtomat za pripravo kave (kavo v zrnu in mleko mora zago-
toviti uporabnik).

KUHINJA ZA POGOSTITEV

– 
 
– 
– 

POGOJI ZA BREZPLAČNO ODDAJO KONFERENČNIH      
PROSTOROV HIŠE EVROPSKE UNIJE

Pogoji se nanašajo na oddajo dvoran Rim, Maastricht, kuhinje, 
prostora za pogostitve, garderobe in toaletnih prostorov. 

I. Prostori se oddajo za naslednje namene oziroma dogodke:
 
– prireditve  (proslave, predstave, konference, okrogle mize,
    novinarske konference ipd.); 
– družabne dogodke; 
– organizirana predavanja in izobraževanja. 

II. Prostori se oddajo za nekomercialne dogodke, ki imajo 
jasno izraženo navezavo na evropske vsebine in so brezplačni 
za obiskovalce. 

III. Prostori se v brezplačno uporabo lahko oddajo: 

– poslancem v Evropskem parlamentu na temo, ki je vezana
    na njihovo delo v institucijah Evropske unije; 
– osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog; 
– nevladnim organizacijam za opravljanje dejavnosti, za
    katero so ustanovljene; 
– socialnemu podjetju oziroma nepridobitni pravni osebi, kot
    je opredeljena v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo; 
– podjetju,  ki izvaja dogodek za javnega naročnika za opra-
    vljanje javnih nalog; 
– mednarodnim organizacijam,  katerih članica je  Republika
    Slovenija  in  ki  imajo  na  ozemlju  Republike Slovenije svoj
    sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno. 

Uporabnik za uporabo prostorov zaprosi z oddajo pisne vloge, 

ki mora vsebovati tudi izjavo, da je seznanjen s pogoji uporabe 
prostorov iz tega pravilnika. 

Vloga mora vsebovati natančne podatke o uporabniku (prav-
na oseba, ime in priimek odgovorne in kontaktne osebe, 
naslov, e-pošta, tel.), namen uporabe prostorov, opredelitev 
navezave na evropske vsebine, datum, uro, dolžino trajanja 
dogodka idr. 

Vlogo je treba oddati najmanj 30 dni pred dogodkom. Če je 
termin še prost, je ta rok lahko tudi krajši. 

Pravica do uporabe prostora je pridobljena s pisnim soglasjem 
Hiše Evropske unije. V soglasju se določi tudi odgovorna oseba 
na strani uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo 
prostorov in za morebitno povzročeno škodo. 

Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji in Predstavništvo 
Evropske komisije v Sloveniji imata pri uporabi prostorov 
prednost pred ostalimi uporabniki. 

Obe navedeni instituciji imata diskrecijsko pravico pri odloči-
tvi, kateremu uporabniku bodo prostori dani v uporabo. Prav 
tako si pridržujeta pravico, da prostorov ne oddata v uporabo, 
ko gre za dogodke, ki so v nasprotju z vrednotami in načeli EU 
(dogodki, ki širijo nestrpnost, diskriminacijo, sovraštvo ipd.) in 
/ ali zgolj enostransko obravnavajo izbrano temo (spodbuja-
mo odprte, pluralne razprave z upoštevanjem različnih pogle-
dov in mnenj več deležnikov). 

Uporabnik vlogo izpolni in odda s pomočjo obrazca, 
ki se nahaja na spletni strani:  
http://bit.ly/vlogaKPhisaEU

Pri uporabi prostorov mora uporabnik upoštevati hišni red 
objekta, vsa navodila gospodarja zgradbe, načela skrbnosti 
dobrega gospodarja ter požarni red.

IV. Prostore je mogoče uporabljati med odpiralnim časom 
Hiše EU, vsak delovnik med 9. in 18. uro. Uporaba prostorov 
izven delovnega časa ni mogoča. To velja tako za obiskovalce 
dogodkov, kot tudi za osebje uporabnika ali njegove podizva-
jalce. Uporabnik mora to upoštevati pri načrtovanju dogodka. 

V prostorih je prepovedano:
 
– vodenje živali (razen v primeru zdravstvenih razlogov); 
– kajenje; 
– organiziranje  glasbenih  prireditev  oziroma  kakršnih  koli
   dejavnosti, ki bi s hrupom motile zaposlene med delovnim
    časom (razen ob izrecnem dovoljenju skrbnika). 

Pri organizaciji javnih prireditev mora uporabnik upoštevati 
predpise za javne prireditve in pridobiti morebitna dovoljenja 
(npr. pravice za predvajanje žive ali posnete glasbe). 

V primeru poškodb na prostorih in opremi mora uporabnik te 
odpraviti na lastne stroške. Če je v posameznem prostoru 
zagotovljena tehnična oprema oziroma kakšna druga 
oprema, je njena uporaba vključena v najem prostora. 

Prav tako je v najem prostora vključena uporaba toaletnih 
prostorov in garderobe (garderoba ni varovana, morebitno 
osebje za garderobo zagotovi uporabnik). 

Uporabnik je zadolžen za celotno organizacijo in izvedbo 
dogodka (priprava in izvedba programa, komuniciranje 
dogodka, priprava prostorov, postavitev sedežev, najem in 
koordinacija podpornega osebja ter izvajalcev, tiskanje med 
samim dogodkom ipd.). 

VI. Uporabnik mora po dogodku odstraniti opremo (panoje, 
plakate, kulise, itd.), ki jo je uporabljal in prostore vrniti v 
izhodiščno stanje. 

V primeru hujših kršitev lahko pooblaščena oseba Hiše EU 
prepove uporabo prostora in zahteva njegovo izpraznitev. 
Uporabniku se lahko, v primeru hujših kršitev, odreče prihod-
nja uporaba prostorov. 

Osebje Hiše Evropske unije nudi uporabniku strokovno 
podporo pri uporabi prostorov. 

VII. V času uporabe prostorov Hiša Evropske unije ne prev-
zema nobene odgovornosti za: 

– poškodbe  osebja  uporabnika,  njegovih  podizvajalcev  ali
    obiskovalcev; 
– osebne predmete osebja  uporabnika,  njegovih  podizvajal-
    cev in obiskovalcev. 

Uporabnika prav tako vljudno prosimo, da v vabilo na dogo-
dek vključi tudi spodnjo informacijo o multimedijskem centru 
Doživi Evropo v Hiši EU:

Odprto ob delovnikih: 9.00–18.00



POGOJI ZA BREZPLAČNO ODDAJO KONFERENČNIH      
PROSTOROV HIŠE EVROPSKE UNIJE

Pogoji se nanašajo na oddajo dvoran Rim, Maastricht, kuhinje, 
prostora za pogostitve, garderobe in toaletnih prostorov. 

I. Prostori se oddajo za naslednje namene oziroma dogodke:
 
– prireditve  (proslave, predstave, konference, okrogle mize,
    novinarske konference ipd.); 
– družabne dogodke; 
– organizirana predavanja in izobraževanja. 

II. Prostori se oddajo za nekomercialne dogodke, ki imajo 
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Uporabnik za uporabo prostorov zaprosi z oddajo pisne vloge, 

ki mora vsebovati tudi izjavo, da je seznanjen s pogoji uporabe 
prostorov iz tega pravilnika. 

Vloga mora vsebovati natančne podatke o uporabniku (prav-
na oseba, ime in priimek odgovorne in kontaktne osebe, 
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navezave na evropske vsebine, datum, uro, dolžino trajanja 
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Vlogo je treba oddati najmanj 30 dni pred dogodkom. Če je 
termin še prost, je ta rok lahko tudi krajši. 

Pravica do uporabe prostora je pridobljena s pisnim soglasjem 
Hiše Evropske unije. V soglasju se določi tudi odgovorna oseba 
na strani uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo 
prostorov in za morebitno povzročeno škodo. 

Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji in Predstavništvo 
Evropske komisije v Sloveniji imata pri uporabi prostorov 
prednost pred ostalimi uporabniki. 

Obe navedeni instituciji imata diskrecijsko pravico pri odloči-
tvi, kateremu uporabniku bodo prostori dani v uporabo. Prav 
tako si pridržujeta pravico, da prostorov ne oddata v uporabo, 
ko gre za dogodke, ki so v nasprotju z vrednotami in načeli EU 
(dogodki, ki širijo nestrpnost, diskriminacijo, sovraštvo ipd.) in 
/ ali zgolj enostransko obravnavajo izbrano temo (spodbuja-
mo odprte, pluralne razprave z upoštevanjem različnih pogle-
dov in mnenj več deležnikov). 
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Pri uporabi prostorov mora uporabnik upoštevati hišni red 
objekta, vsa navodila gospodarja zgradbe, načela skrbnosti 
dobrega gospodarja ter požarni red.

IV. Prostore je mogoče uporabljati med odpiralnim časom 
Hiše EU, vsak delovnik med 9. in 18. uro. Uporaba prostorov 
izven delovnega časa ni mogoča. To velja tako za obiskovalce 
dogodkov, kot tudi za osebje uporabnika ali njegove podizva-
jalce. Uporabnik mora to upoštevati pri načrtovanju dogodka. 

V prostorih je prepovedano:
 
– vodenje živali (razen v primeru zdravstvenih razlogov); 
– kajenje; 
– organiziranje  glasbenih  prireditev  oziroma  kakršnih  koli
   dejavnosti, ki bi s hrupom motile zaposlene med delovnim
    časom (razen ob izrecnem dovoljenju skrbnika). 

Pri organizaciji javnih prireditev mora uporabnik upoštevati 
predpise za javne prireditve in pridobiti morebitna dovoljenja 
(npr. pravice za predvajanje žive ali posnete glasbe). 

V primeru poškodb na prostorih in opremi mora uporabnik te 
odpraviti na lastne stroške. Če je v posameznem prostoru 
zagotovljena tehnična oprema oziroma kakšna druga 
oprema, je njena uporaba vključena v najem prostora. 

Prav tako je v najem prostora vključena uporaba toaletnih 
prostorov in garderobe (garderoba ni varovana, morebitno 
osebje za garderobo zagotovi uporabnik). 

Uporabnik je zadolžen za celotno organizacijo in izvedbo 
dogodka (priprava in izvedba programa, komuniciranje 
dogodka, priprava prostorov, postavitev sedežev, najem in 
koordinacija podpornega osebja ter izvajalcev, tiskanje med 
samim dogodkom ipd.). 

VI. Uporabnik mora po dogodku odstraniti opremo (panoje, 
plakate, kulise, itd.), ki jo je uporabljal in prostore vrniti v 
izhodiščno stanje. 

V primeru hujših kršitev lahko pooblaščena oseba Hiše EU 
prepove uporabo prostora in zahteva njegovo izpraznitev. 
Uporabniku se lahko, v primeru hujših kršitev, odreče prihod-
nja uporaba prostorov. 

Osebje Hiše Evropske unije nudi uporabniku strokovno 
podporo pri uporabi prostorov. 

VII. V času uporabe prostorov Hiša Evropske unije ne prev-
zema nobene odgovornosti za: 

– poškodbe  osebja  uporabnika,  njegovih  podizvajalcev  ali
    obiskovalcev; 
– osebne predmete osebja  uporabnika,  njegovih  podizvajal-
    cev in obiskovalcev. 

Uporabnika prav tako vljudno prosimo, da v vabilo na dogo-
dek vključi tudi spodnjo informacijo o multimedijskem centru 
Doživi Evropo v Hiši EU:

Odprto ob delovnikih: 9.00–18.00http://bit.ly/vprKPhisaEU

Uporabnika prosimo, da po izvedbi dogodka izpolni 
vprašalnik o zadovoljstvu z najemom prostorov:

Med vašim obiskom Hiše Evropske unije nikar ne 
zamudite brezplačnega ogleda multimedijskega 
centra Doživi Evropo. 

Multimedijski center Doživi Evropo je mlajši brat 
bruseljskega Parlamentariuma, ki na dostopen in igriv 
način predstavlja Evropsko unijo. Sestavljen je iz 
interaktivnih medijskih postaj, na katerih lahko spoz-
nate, kako deluje EU in kako odločitve sprejete na 
evropski ravni vplivajo na vsakdanje življenje evropskih 
državljanov. Izveste lahko veliko zanimivega o evrop-
skih poslancih in komisarjih ter številnih projektih 
evropskega povezovanja. Še posebej vas bo navdušila 
foto kabina, kjer se lahko fotografirate z izbranim 
ozadjem iz različnih evropskih mest in s pomočjo rekvi-
zitov posnamete izvirno fotografijo. 


