
#DiscoverEU
Pobuda DiscoverEU je namenjena mladim, ki želijo potovati 
in izkoristiti pravico do prostega gibanja v Evropski uniji, 
odkrivati evropsko raznolikost, spoznati kulturno bogastvo 
in zgodovino Evrope ter se povezati z ljudmi cele celine. 
Cilj pobude je s čezmejnimi potovanji in medkulturnim 
učenjem spodbuditi občutek enotnosti, odprtosti in 
solidarnosti. Poleg tega pobuda DiscoverEU mladim 
omogoča, da pridobijo pomembne življenjske izkušnje, kot 
so neodvisnost, samozavest in
odprtost do drugih kultur.

V petem prijavnem krogu, ki bo 
potekal od 12. do 26. 10. 2021, 
bo Evropska komisija med mlade 
državljane Evropske unije razdelila 
60.000 brezplačnih vozovnic za 
potovanje z vlakom.

Mladi



V POBUDI 
LAHKO 
SODELUJEŠ, 
ČE:

si rojen/-a med 
vključno 1. 7. 2001 
in vključno 31. 12. 
2003

imaš državljanstvo 
ene izmed držav 
članic Evropske 
unije ob sprejetju 
odločitve ododelitvi 
vozovnic.

VEČ INFORMACIJ 
NAJDEŠ NA:

KAKO 
SODELOVATI?
• odpri spletno stran 

Evropskega mladinskega 
portala in natančno 
preberi navodila 
zasodelovanje v pobudi 
DiscoverEU; 

• prijave bodo odprte od 12. 
10. 2021 od 12. ure do 26. 
10. 2021 do 12. ure; 

• odgovori na 6 vprašanj 
na temo Evropske unije in 
njenih pobud;

• prijaviš se lahko 
samostojno ali v skupini 
do 5 oseb (pozorno 
preberi navodila); 

• pri končnem izboru za 
prejemnike vozovnic šteje 
pravilnost odgovorov in 
datum oddaje prijave, zato 
ne odlašaj!!!

KAJ SLEDI PRIJAVI?
• 6. 1. 2022 boš obveščen/-a, če si 

srečni prejemnik/prejemnica 
vozovnice,

• Nacionalna agencija MOVIT bo zate 
organizirala »pre-departure«srečanje, 
kjer boš lahko poklepetal/-a z bivšimi 
udeleženci pobude DiscoverEU, 
izvedel/-a mnogo koristnih informacij in 
prejel/-a lepo darilo za na pot

• 30-dnevno potovanje boš lahko 
opravil/-a med 1. 3. 2022 in 28. 2. 
2023,

• na Evropskem mladinskem portalu se 
boš lahko prijavil/-a na »meet-up-e«, 
kjer bodo posamezne države pripravile 
raznolike aktivnosti in priložnosti za 
DiscoverEU popotnike,

• po povratku s potovanja lahko 
postaneš ambasador pobude 
DiscoverEU in svoje izkušnje deliš 
s svojimi prijatelji, sošolci, v svoji 
organizaciji, na svojih socialnih 
omrežjih ...

Evropskem mladinskem portalu
in v uradni FB-skupini

https://europa.eu/youth/discovereu_sl
https://www.facebook.com/groups/245370079553195

