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NAVODILA ZA PREGLED IN ZAVIJANJE UČBENIKOV IZ 
UČBENIŠKEGA SKLADA 

1. Učbenik odpri tako, da zunanja stran (platnice) gledajo proti tebi. 
Preglej robove ovitka. Če so robovi pomečkani in (ali) natrgani ali je 
ovitek umazan, ga je potrebno zamenjati. 
2. SNEMANJE STAREGA OVITKA: Ovitek dvigni od platnice in ga 
prereži s škarjami, nato učbenik odpri ter odreži ovitek ob robu, kjer je 
prilepljen na platnico. Prilepljenega dela ovitka NE trgaj s platnic, saj se 
tako odtrga tudi del platnice. To ponovi še na drugi platnici. 
3. PREGLED ZUNANJIH  ROBOV IN HRBTA: Ko si snel stari ovitek, 
poglej robove platnic, predvsem zunanje vogale. Če so poškodovani, 
odtrgani, obrabljeni, jih utrdi s samolepilno folijo, če jo imaš- Če ne, lahko 
strgana mesta zalepiš z belim lepilnim trakom iz lekarne. 
Preglej tudi hrbet učbenika (del, ki spaja prvo in zadnjo platnico) in 
poškodovane dele ravno tako utrdi s samolepilno folijo/ belim lepilnim 
trakom iz lekarne. 
NIČESAR NE LEPI s PROZORNIM LEPILNIM TRAKOM (selotejpom), 
saj se lepilo na traku posuši, trak odpade in pusti rumen madež, strgano 
mesto pa je spet strgano. 
4. PREGLED NOTRANJOSTI UČBENIKA: Ko je zunanjost učbenika 
urejena, preglej še njegovo notranjost. Odstrani vse listke, poradiraj, če 
si v učbenik pisal, poravnaj vogale listov (oslovska ušesa). S samolepilno 
folijo (ne z lepilnim trakom) zalepi strgane liste, če jih najdeš. 
V učbenikih, ki imajo rešitve ali druge priloge, preveri, da jih nisi izgubil. 
5. ZAVIJANJE V NOV OVITEK: učbenike je treba oviti v PROZOREN, 
BREZBARVEN  SAMOLEPILEN PVC A4 ovitek.  
Ovitek razpri, tako da so rdeči trakovi, ki so prelepljeni čez lepilo, na 
vrhnji strani.  
Učbenik položi na sredino ovitka, odlepi trak na eni strani (ovitka), ga 
zapogni do roba učbenika in prilepi. Ko je enkrat prilepljen, ga ne skušaj 
več odlepiti, ker pri tem odtrgaš tudi del učbenika. (Če si ovitek slabo 
prilepil, ga moraš odrezati, prilepljen del pustiš v učbeniku.) 
Ko to ponoviš na drugi strani, preden prilepiš ovitek, učbenik na ¾ zapri, 
šele potem ovitek prilepi,  drugače se lahko zgodi, da se bo zadnja 
platnica upognila. 
6. NALEPKA: ko je učbenik urejen in na novo zavit, na ovitek na 
naslovni strani prilepiš še novo nalepko. 
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