
P O O B L A S T I L O  

v postopku dodeljevanja spodbude po Javnem pozivu 

…………………………………………………………………………………. 
(navesti naziv javnega poziva, na katerega postopek se pooblastilo nanaša) 

Podatki o pooblastitelju (oseba, ki daje pooblastilo) 

Davčna številka 

Firma / Ime in priimek 

Ime in priimek zastopnika* 

Davčna številka zastopnika* 

Kontaktna telefonska številka ali elektronski 
naslov 

*Opomba: podatek o zakonitem zastopniku je obvezen pri pravnih osebah in pri vlagateljih, ki nimajo poslovne sposobnosti.

Podatki o pooblaščencu (oseba, kateri se daje pooblastilo) 

Davčna številka 

Firma / Ime in priimek 

Naslov 

Kontaktna telefonska številka 

Elektronski naslov 

Obseg in časovna veljavnost 

Pooblaščenca pooblaščam za vložitev vloge.  DA 

Pooblaščenca pooblaščam do preklica za zastopanje v upravnem postopku, vključno s sprejemom 

dokumentov (vročanje). 
 DA 

Pooblaščenca pooblaščam do preklica za vložitev rednih in izrednih pravnih sredstev zoper 

odločitev v upravnem postopku. 

 DA 

Pooblaščenca pooblaščam do preklica za razpolaganje z zahtevkom (umik, delni umik, sklenitev 

poravnave, prenos pooblastila na drugega). 

 DA 

Pooblaščenca pooblaščam do preklica samo za sprejem dokumentov (vročanje). 
(označiti, če želimo, pooblastiti pooblaščenca samo za sprejem vlog, ne pa tudi za druga dejanja v postopku) 

 DA 

Pooblaščenca pooblaščam samo za naslednje dejanje v postopku (na primer vpogled v spis, 

udeležba na naroku ipd) 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(označiti, če želimo, da nas pooblaščene zastopa samo v posameznem procesnem dejanju v postopku, na črto navesti 

procesno dejanje, za katerega pooblaščam pooblaščenca) 

 DA 

Pooblaščenca do preklica pooblaščam za zastopanje v upravnem postopku le do vključno 

…………………………….. 
(označiti, če želimo, da nas pooblaščenec zastopa le do določenega datuma, na črto navesti datum, do katerega 

pooblaščam pooblaščenca) 

 DA 

Datum: Podpis pooblaščenca (neobvezno) Podpis pooblastitelja 

…………….. …….………………………. ……………………………… 
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