
Potreba organizacij po prenosnih računalnikih 
 

1. V portalu EDO lahko potrebe po prenosnih računalnikih oddate tako, da kreirate 
zahtevek za opremo. Takšen zahtevek ni naročilo IKT opreme.  
 
Zahtevek se bo po pregledu s strani Arnesa zaključil. Podani podatki pa nam bodo v 
pomoč pri načrtovanju količin opreme v okviru programa React-EU. 
 
Naročate lahko tri različno zmogljive prenosne  računalnike. Za vsak tip prenosnega 
računalnika je potrebno oddati svoj zahtevek. Tipi so razloženi v točki 5. 
 

2. S klikom na besedilo ''Zahtevki za opremo'' najprej vstopite v mapo, kjer bo mogoča 
kreacija zahtevka. 
 

 
 
 

 
3.  Ko vstopite v mapo ''Zahtevki za opremo'', kliknite na zaslonu, v spodnjem levem kotu 

gumb ''Kreiraj'', ter izberete možnost ''Zahtevek za opremo''. 
 

 
 



4. Odpre se vam obrazec za dodajanje novega zahtevka. 

 
 
 

5. Pri ''Naziv artikla'' kliknete puščico, ki kaže navzdol, ter izberete kateri prenosni 

računalnik organizacija potrebuje. V kvadratu spodaj vnesete še želeno količino. 

Okvirne specifikacije navedenih prenosnikov so: 
 
Pod Tip 1 spadajo vsi prenosniki računalniki, ki imajo i3 oz. AMD Ryzen 3 procesor, 

delovnega pomnilnika vsaj 8GB RAM DDR4 (možnost nadgradnje do 16GB) in SSD 

256GB M.2 NVMe. 

 

Pod Tip 2 spadajo vsi prenosni računalniki, ki imajo i5 oz. AMD Ryzen 5  procesor, 

delovnega pomnilnika vsaj 8GB RAM DDR4 (možnost nadgradnje do 16GB) in SSD 

256GB M.2 NVMe. 

 

Pod Tip 3 spadajo vsi prenosni računalniki, ki imajo i7 oz. AMD Ryzen 7  procesor, 

delovnega pomnilnika vsaj 16GB RAM DDR4 (možnost nadgradnje do 32GB) in SSD 

256GB M.2 NVMe. 

 

V primeru, da ima VIZ potrebo po prenosnikih različnega tipa, za vsak tip prenosnika 

kreirate nov zahtevek. Nov zahtevek vedno kreirate tako da ponovite oddajo zahtevka 

od druge točke navodil naprej. 

 

 



 

6. Vsebino obrazca najprej shranite s klikom na gumb ''Shrani'', ki se nahaja desno spodaj 

na zaslonu, nato zahtevek pošljete še v obravnavo s klikom na gumb ''Pošlji v 

obravnavo''.  

 

 
 

 


