
Postopki in zahteve Ministrstva za infrastrukturo 
pri pregledu in oddaji vlog na razpis IPE 2022

mag. Nataša Š. Zagoričnik
vodja Oddelka za evropska sredstva

Ministrstvo za infrastrukturo Ljubljana, 30. november 2022



TEN-T v Republiki Sloveniji

Lokacija predlaganega projekta mora biti na vseevropskem prometnem omrežju

ŽELEZNIŠKO-CESTNI TERMINAL LJUBLJANA (jedrno TEN-T)

ŽELEZNIŠKO-CESTNI TERMINAL MARIBOR (celovito TEN-T)

PRISTANIŠČE KOPER 
(jedrno TEN-T)

LETALIŠČE LJUBLJANA
(jedrno TEN-T)

LETALIŠČE MARIBOR 
(celovito TEN-T)

LETALIŠČE PORTOROŽ
(celovito TEN-T)

URBANO VOZLIŠČE 
LJUBLJANA (jedrno TEN-T)



Upoštevanje razpisnih pogojev za oddajo vlog:

• uporaba obrazcev, ki se nahajajo na spletni strani razpisa  https://cinea.ec.europa.eu/calls-
proposals/2021-cef-transport-call-proposals_en

• upoštevanje navodil CINEA za izpolnitev obrazcev

• pravočasna predložitev vseh podpisanih obrazcev in zahtevanih prilog, predvidenih v okviru 
posamezne prioritete na MZI ter drugih obveznih prilog za pridobitev soglasja MZI k vlogi:

Obrazec Soglasje države članice k vlogi („Letter of Support“) 

Izjava prijavitelja za pridobitev soglasja Republike Slovenije – obrazec MZI 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/razpis-evropske-komisije-instrument-za-povezovanje-
evrope-promet-2022/

Priprava vloge in oddaja na Ministrstvo za infrastrukturo v soglasje

https://cinea.ec.europa.eu/calls-proposals/2021-cef-transport-call-proposals_en
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/razpis-evropske-komisije-instrument-za-povezovanje-evrope-promet-2022/


Nacionalna kontaktna točka IPE v Republiki Sloveniji

Ministrstvo za infrastrukturo

Finančni sektor – Oddelek za evropska sredstva

Langusova 4, Ljubljana

E-mail: mzi.fs@gov.si

Telefon: (01) 478 88 27

Spletni naslov: 

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/instrument-za-povezovanje-evrope-2021-2027/

mailto:mzi.fs@gov.si
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/instrument-za-povezovanje-evrope-2021-2027/
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/instrument-za-povezovanje-evrope/


Organigram MZI 
- vezano na IPE vloge in vsebine



Rok za oddajo vlog in kontaktni podatki 

Rok za oddajo na MZI = 19. december 2022

KOMU posredujem popolno prijavo?

Nacionalna kontaktna točka
Finančni sektor – Oddelek za 

evropska sredstva

Direktorat za kopenski 
promet

Direktorat za letalski in 
pomorski promet

vse vloge
železniški in cestni 
promet, ERTMS, ITS, 
varna/varovana
parkirišča, cestna 
varnost

letalski in pomorski promet

mzi.fs@gov.si mzi.dkp@gov.si mzi.dlp@gov.si

natasa.stor-zagoricnik@gov.si

mailto:Mzi.fs@gov.si
mailto:mzi.dkp@gov.si
mailto:Mzi.dlpp@gov.si
mailto:Natasa.Stor-Zagoricnik@gov.si


Naslov za oddajo okoljskih obrazcev v potrditev

Ministrstvo za okolje in prostor

Direktorat za okolje

Sektor za okoljske presoje

Dunajska cesta 47

1000 Ljubljana

gp.mop@gov.si

vesna.kolar-planinsic@gov.si

mailto:gp.mop@gov.si
mailto:vesna.kolar-planinsic@gov.si


 Dosledno upoštevanje pogojev razpisa (glede na izbrano temo); natančno prebrati vso 
dokumentacijo razpisa.

 Uporaba predpisanih obrazcev, predložitev vseh prilog (okoljska dokumentacija, CBA, finančna 
in operativna sposobnost izvedbe, idr.); uporaba Portala (pridobitev PIC kode).

 Izpolnjevanje projektne prijave z upoštevanjem 5 kriterijev ocenjevanja: Zrelost, Kakovost, 
Vpliv, Prioriteta/nujnost projekta in Učinek finančne podpore EU.

 V primeru vprašanj, pojasnil se obrnite na CINEA v okviru FAQ in/ali na MZI.

 Pravočasna oddaja projektnih predlogov v pregled na MZI za pridobitev soglasja države članice 
(Letter of Support).

Poudarki



Hvala za vašo pozornost!

mag. Nataša Š. Zagoričnik
vodja Oddelka za evropska sredstva

E-mail: natasa.stor-zagoricnik@gov.si
Telefon: 01 478 88 27

mailto:Natasa.Stor-Zagoricnik@gov.si
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