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Številka: 020-1/2021/83
Datum: 5. 11. 2021

ZADEVA: Prenos pravice upravljanja rabljenega pisarniškega pohištva državnim organom –
pisalnih miz ter predalnikov

Spoštovani,

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) upravlja s
pisarniškim pohištvom, t.j. pisalnimi mizami ter predalniki, ki jih ne potrebuje več, kot sledi in kot je
navedeno v prilogi te objave:

I.

Vrsta pohištva: pisalna miza,
Dimenzije (širina / višina / globina): različnih mer, različnih sestavov (pravokotne oblike, sestavi v 
obliki črke L, ovalne mize, ipd.), kot je razvidno iz priloge te objave (kot 1 komplet (kos) pisalne 
mize je šteti sestav miz oz. kos),
Barva: kot je razvidno iz fotografij v prilogi; rjava / črna / bela,
Material: kot je razvidno iz fotografij v prilogi; les (iveral, sijaj prevleka), kovina,
Stanje: rabljeno, povprečno ohranjeno (glede na starost, posamezni kosi različne ohranjenosti),
Količina: 27 kom;

II.

Vrsta pohištva: pisarniški predalniki (podmizni),
Dimenzije (širina / višina / globina): kot je razvidno iz fotografij v prilogi (fotografije št. 4, 7, 8, 9, 11, 
12, 14); ca 40 x 60 x 60 cm oziroma 40 x 50 x 60 cm oziroma podobno1,
Barva: kot je razvidno iz fotografij v prilogi; rjava / črna / bela,
Material: kot je razvidno iz fotografij v prilogi; les (iveral, sijaj prevleka), kovina,
Stanje: rabljeno, povprečno ohranjeno (glede na starost, posamezni kosi različne ohranjenosti),
Količina: 14 kom.

                                                  
1 Zapisane mere oziroma dimenzije ter oblike pisarniškega pohištva so informativne, ponekod so možna odstopanja od 
dejanskih vrednosti.
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Zainteresirani organi lahko pridobite dodatne informacije o pisarniškem pohištvu pri kontaktni 
osebi: Miro Šincek, tel. št.: 01/400 35 72, elektronska pošta: miro.sincek@gov.si ali pri Stanislav 
Žitnik, tel. št.: 01/400 34 12, elektronska pošta: stanislav.zitnik@gov.si

V primeru, da ste za pisarniško pohištvo zainteresirani, nas prosim o tem obvestite do 15. 11. 2021
na elektronski naslov gp.svrk@gov.si, s sklicem na opr. št. 020-1/2021/83.

Pisarniško pohištvo bo odstopljeno oz. preneseno na državi organ, po vrstnem redu, kot bo SVRK 
prejel namere glede potreb po predmetu prenosa.

Odvoz predmetov prenosa oz. odstopa ter stroške, povezane z logistiko, v celoti poravna nov 
upravljavec, ki predmete prevzame neposredno na lokaciji SVRK (Kotnikova 5, Ljubljana).

                                  
Mitja Herak

direktor Urada za splošne zadeve
po pooblastilu št. 1001-4/2019/46 z dne 15.4. 2020

Priloga: - seznam pisarniškega pohištva ter slikovni material

Poslano:
1x naslovnik
1x zbirka dokumentarnega gradiva
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