NAVADNO POOBLASTILO
Podpisani ..............................................................................................…………………………………………………….…(ime, priimek in naslov),
rojen………………………………… (datum rojstva), nosilec KMG MID: ………………………………………….,
pooblaščam
..................................................................... ………..(ime in priimek pooblaščenca), rojen ...... ………....…………(datum rojstva),
……………………………………………………………………………………………………………………………….(naslov),
1. da v mojem imenu in za moj račun pri ……………………………………………………………………(naziv in naslov kmetijsko gozdarskega zavoda)
opravi elektronsko izpolnitev, elektronski podpis ter pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja elektronsko:
- vloži

- dopolni

- umakne

(ustrezno obkrožite le eno upravno dejanje)

vlogo in zahtevke iz naslova uredbe, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto. Izpolnjevalcu vloge in zahtevkov v ta namen posreduje
vse podatke, ki se nanašajo name ali na moje kmetijsko gospodarstvo, izbere ukrepe oz. zahtevke kmetijske politike, ki jih bom vlagal, ter vlogo in
zahtevke pregleda in odobri.
2. Pooblastitelj pooblaščencu izrecno dovoljujem, da to pooblastilo v delu, ki se nanaša na elektronski podpis in ustrezno obkroženo upravno dejanje
z vlogo in ostalimi zahtevki v elektronski obliki iz točke 1 tega pooblastila, prenese na izpolnjevalca in mu v ta namen dovoljujem, da v mojem imenu
in za moj račun tudi podpiše pooblastilo svetovalcu za elektronski podpis in za izvršitev ustrezno obkroženega upravnega dejanja z vlogo in ostalimi
zahtevki iz točke 1 tega pooblastila.
3. To pooblastilo je dano izključno samo za dejanja iz točke 1 in 2 tega pooblastila, katerih predmet so vloga in zahtevki, predpisani na podlagi
uredbe, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto. To pooblastilo preneha s trenutkom, ko pooblaščenec to dejanje opravi.
4. Izrecno poudarjam, da pooblaščenec nima pooblastil za sprejemanje kakršnihkoli odločb, poštnih pošiljk ali katerihkoli drugih pisanj, temveč
zahtevam, da jih izdajatelj naslovi izključno name.
Kraj: __________________________

Pooblastitelj - nosilec kmetijskega gospodarstva:
(podpis)

Datum: _________________________

Pooblaščenec sprejemam pooblastilo:
(podpis)
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