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Ko bom velik, 
hočem postati …
ZIDARKA
ZIDAR
Izobrazba: Zidar mora imeti 
ustrezno strokovno znanje, 
da lahko samostojno in kva-
litetno gradi na podlagi načrta. Za 
opravljanje poklica se zahteva kon-
čana triletna izučitev. Zidar se že med 
šolanjem nauči osnovnega teoretič-
nega in praktičnega znanja, ki je po-
trebno za opravljanje poklica.

Kratek opis poklica: Zidar mora znati 
zidati posamezne elemente zgradbe 
in jih med seboj povezovati v trdno, 
stabilno konstrukcijo. Gradi temelje, 
zidove, stebre, strope, mostove, beto-
nira ceste, predore ...

Opis dela: Zidarji so zaposleni na raz-
ličnih področjih. Lahko gradijo vi-
soke gradnje, nizke ali vodogradnje. 
Običajno delajo na prostem na grad-
biščih ali pa v obratih za proizvodnjo 
gradbenih izdelkov in montažnih 
elementov. 
Delo opravlja na tleh, v gradbeni 
jami, na lestvah, odrih, zunaj ali zno-
traj zgradbe. 

Zidarjevo delo je pogosto povezano 
z delom drugih poklicev v gradbe-
ništvu in nemalokrat mora opraviti 
tudi enostavna železokrivska ali te-
sarska dela.

Znanje in spretnosti

Pri pouku si osvoji znanje o posame-
znih elementih zgradbe. Spozna raz-
lične vrste gradenj. Gradbene mate-
riale pozna in jih zna uporabljati pri 
zidanju, betoniranju, ometanju. Zna 
zidati zgradbo po načrtu od temelja 
do strehe. 

Zna urediti kanalizacijo in zunanje 
površine. Dobi občutek za statično 
stabilnost zgradbe. 

Zidar mora znati prebrati načrte. Iz 
načrta si mora predstavljati

•	 kakšna bo zgradba, 
•	 materiale, ki jih bodo uporabljali, 



•	 način gradnje, 
•	 povezavo med posameznimi deli 

zgradbe ter 
•	 kako se bo zgradba vklopila v celo-

to z drugimi zgradbami. 

Zidarji ne smejo biti alergični na 
prah in kemikalije, ki jih uporablja-
jo v gradbeništvu. Če se kdo odloči za 
zidanje, mora vedeti, da bo pogosto 
menjal delovišče. Vedno znova se bo 
izpopolnjeval in učil.

Razmere za delo

Zidar opravlja svoje delo ob vseh vre-
menskih razmerah, včasih v vodi, na 
vetru, prepihu, mrazu, v dežju, soncu 
in vročini. Dela tudi v zaprtih pro-
storih. Delo v glavnem opravlja stoje, 
čepe ali na kolenih, pogosto se mora 
sklanjati in dvigovati ali potiskati in 
nositi težka bremena. Večkrat dela 
preko delovnega časa, delo se prilaga-
ja gradbeni sezoni.


