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Obvestilo za starše: LOPOLIS 
 
Na naši šoli uporabljamo eREDOVALNICO – LOPOLIS. Podjetje LOGOS.SI, ki skrbi za lopolis, ponuja staršem 
dve različni storitvi, za kateri se lahko odločite ali pa tudi ne: eREDOVALNICO in eSPOROČILA. 
 

eRedovalnica eSporočila 
 brezplačna storitev 
 dostop uredi ŠOLA, če v šoli oddate izjavo za 

eRedovalnico 
 vidne so ocene 

 plačljiva storitev 
 obrazec za naročilo pošljete na naslov podjetja 

LOGOS.SI, ki odobri dostop 
 vidni so izostanki in ocene   

 

eREDOVALNICA 
 
-  Za prijavo v eRedovalnico ne potrebujete digitalnega potrdila, dovolj sta uporabniško ime in geslo.  
-  Ob prvi prijavi v eRedovalnico ocen ne boste videli, saj se ocene kopirajo čez noč, torej jih boste videli 
naslednji dan po prvi prijavi.  
-  Preden kliknete Prijava v eRedovalnico, zgoraj desno vpišite svoje up. ime in geslo, ki ste ju prejeli v 
šoli.  
 
POZOR: Če ste pozabili geslo, imate na portalu možnost Pozabljeno geslo (v orodni vrstici) - kliknite na to 
možnost in na e-pošto boste prejeli pozabljeno geslo (+ up. ime). Če pozabite geslo, ne tipkajte na pamet, 
saj vas sistem ob 4. neuspešnem poskusu zaklene, ampak raje takoj kliknite Pozabljeno geslo. 
  
ZAHTEVA ZA VPOGLED V OCENE 
Za  odobritev vpogleda v eRedovalnico morate najprej izpolniti IZJAVO ZA eREDOVALNCO. Izpolnjeno in 
podpisano oddate v šoli, ki jo obiskuje vaš otrok. Če imate na isti šoli več otrok, natisnete eno izjavo 
in  navedete vse otroke, za katere želite vpogled v ocene prek interneta. Če imate več otrok na različnih 
šolah, natisnete  izjavo za vsako šolo. Odobritev dostopa v eRedovalnico boste prejeli iz vsake šole, zato se 
boste morali prijaviti na portal ločeno za vsakega otroka. 
 
ODOBRITEV DOSTOPA ZA VPOGLED V OCENE 
Na šoli bo pooblaščena oseba vnesla v program Lo.Polis podatke z  obrazca Izjava za eRedovalnico, ki ga 
boste prinesli/poslali starši. Šola pripravi dokument Odobritev dostopa v eRedovalnico, kjer je navedeno: 
- ime in priimek otroka, 
- uporabniško ime in geslo za  vstop na portal Lo.Polis, 
- kratka navodila za dostop do ocen.   
Odobritev lahko starši dobite osebno na šoli, po pošti ali e-pošti. 
 
PRIJAVA V eREDOVALNICO 
Ko prejmete Odobritev dostopa v eRedovalnico, vnesete na portalu Lo.Polis uporabniško ime in geslo ter 
uporabite gumb Prijava v eRedovalnico. V nadaljevanju se odpre okno z imeni otrok, za katere imate 
aktivirano eRedovalnico. S  klikom na ime otroka dobite pregled ocen. 
 
 



OSNOVNA ŠOLA                                                                                                                                                                    Telefon: 02/ 61 40 850 
RADA ROBIČA LIMBUŠ                                                                   Fax: 02/ 61 40 860 
LIMBUŠKA CESTA 62                                                                                        Spletna stran: www.oslimbus.si       
2341 LIMBUŠ, SLOVENIJA                                                     E – pošta: o-rrlimbus.mb@guest.arnes.si       

                                                                                      

                                                                                                                             

 

 

eSPOROČILA 
 
Podjetje Logos.si je za starše pripravilo storitev eSporočila – pošiljanje elektronskih in sms sporočil. Na naši 
šoli smo se odločili, da bomo ponujali tedensko obveščanje – povzetek izostankov in ocen. 
 
Za naročilo storitve eSporočila pošljite izpolnjen OBRAZEC ZA NAROČILO eSPOROČIL na e-pošto 
polona.pegan@logos.si ali naslov LOGOS.SI, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj. Pri tem bodite 
pozorni:  

 Če imate na isti šoli več otrok, izpolnite obrazec za vsakega otroka posebej, ne pišite vseh imen na 
isti obrazec. Enako velja, če imate več otrok na različnih šolah.  

 Sporočila boste prejemali na elektronski naslov in/ali na mobilni telefon.  
 Če želite prejemati sporočila le po e-pošti oziroma le na mobilni telefon, izpolnite ustrezen podatek, 

vendar to ne spremeni cene sporočil.  
 Cenik pošiljanja sporočil je fiksen, kar pomeni, če se odločite, da boste sporočila prejemali le na 

elektronski naslov, boste plačali ravno toliko, kot če boste prejemali še sms sporočila na mobilni 
telefon. Najbolj ugodna rešitev je, da prejemate oboje – sporočila na elektronski naslov in sms 
sporočila na mobilni telefon. 

 Tedenski povzetek vnesenih podatkov se pošilja ob petkih ob 17. uri. 

Cenik pošiljanja sporočil za enega otroka 

Način 
pošiljanja 

Kaj se pošilja Šolsko leto* 

Tedensko Povzetek izostankov in ocen 12 €/leto 

Tedensko  

za 2 starša 

Povzetek izostankov in ocen 18 €/leto 

*Cena velja do zaključka šolskega leta in že vključuje DDV. 
 

POMEMBNO! 

Več o ponujenih storitvah najdete na spletni strani https://www.lopolis.si/ . Tam boste zasledili, da 
lahko šola te storitve ponuja (in v kolikšnem obsegu) ali pa ne. Mi smo se odločili za zgoraj navedene 
možnosti, tako da ostale rubrike v izjavi in obrazcu pustite prazne. 

IZJAVO ZA eREDOVALNICO in OBRAZEC ZA NAROČILO eSPOROČIL najdete na spletni strani naše šole ali 
na spletni strani https://www.lopolis.si/. 
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