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ZIDANJE STEN 

 

1. NAVODILA IN VARNOSTNI UKREPI PRED ZAČETKOM DELA 

 
 

 

 Seznani se z navodili za varno uporabo in jih dosledno upoštevaj. 
 Preglej in uredi okolico delovnega mesta. 
 Uporabljaj samo brezhibno delovno opremo. 
 NE PRIČNI Z DELOM, če: 
 nisi ustrezno usposobljen (ustrezno zdravniško spričevalo, teoretično in 

praktično usposobljen, seznanjen z navodili za varno delo, ipd.), 

 si v neustreznem psihofizičnem stanju (pod vplivom psihoaktivnih substanc – 

alkohol, droge, psihoaktivna zdravila, ipd.), bolan, utrujen. 

 V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti takoj obvesti pristojnega. 

 
 

 

2. OPOZORILA in NEVARNOSTI 

 

 Padec z višine. 
 Padec v globino. 
 Udarci pri samem delu. 
 Brizg malte v oči. 
 Nenadne zrušitve zidovja, stropov in drugih elementov. 
 Zrušitev zemlje bočnih strani izkopov. 
 Vdor vode v izkope. 

 

3. VARNOSTNI UKREPI IN PRAVILA VARNEGA TER ZDRAVEGA DELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Pri postavljanju profilov z žico ali vrvjo je potrebno smeri zidov označiti z 
zastavicami ali papirji, da ne pride do spotikanj ob slabo vidno žico ali vrv. 

 Pri zidanju gradbenih elementov morajo zidarji upoštevati vsa pravila, predvsem 
pravila opečnih zvez ter s tem zagotoviti trdnost in stabilnost izvedenih konstrukcij. 

 Dostopi do delovnih mest morajo biti izvedeni tako, da so sposobni prevzeti prevoz 
in obtežbo transportnih sredstev in omogočajo delavcem varen dostop. 

 Material mora biti zložen tako, da ne ovira delavca pri delu in v takšnih količinah, ki 
ustrezajo nosilnosti konstrukcije. 

 Delavci morajo pri svojem delu uporabljati ustrezna in tehnično neoporečna orodja 
ter uporabljati predpisana osebna zaščitna sredstva. 

 Material in malta morajo biti na delovnem mestu zidarja pravilno zloženi. 
 Z zidanjem obokov in drugimi deli na nosilnem odru je dovoljeno začeti šele, ko 

oseba, ki izvaja strokovno nadzorstvo nad gradnjo preveri, da je nosilni oder izdelan 
po projektu, zavarovan z varnostno ograjo in so opravljena vsa potrebna predhodna 
dela ter to zapiše v knjigo ukrepov za varno delo. Dela se lahko izvaja samo pod 
neposrednim vodstvom vodje posameznih del. 

 Zidarski odri morajo biti ustrezno načrtovani, postavljeni in vzdrževani, da se ne 
zrušijo ali nehoteno premaknejo. 

 Delovni odri, prehodi in dostopi na zidarske odre morajo biti postavljeni, 
dimenzionirani, zavarovani in uporabljani tako, da ljudje ne morejo pasti z njih in 
niso izpostavljeni padajočim predmetom. 

 Lestve morajo biti dovolj trdne in ustrezno vzdrževane. Uporabljati se morajo 
pravilno, na primernih mestih in v skladu z njihovo namembnostjo. 

 Premični zidarski odri morajo biti zavarovani pred nehotenimi premiki. 
DELO V IZKOPIH: 
 pri delu v izkopih je potrebno (zaradi nevarnosti zrušitve zemljine) zemljino v izkopu 

ustrezno zavarovati, 
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 v izkope se material transportira po posebej izdelanih lijakih, žlebovih ali 
podobnem, 

 spuščanje težkih elementov se opravlja le pod nadzorom odgovorne osebe na 
gradbišču, 

 metanje materialov in orodja v izkop ni dovoljeno, 
 v primeru vdora vode se ta črpa s črpalkami. 
ZIDANJE NAD TERENOM: 
 na mestih, kjer je višina presega višino enega metra, je potrebno izvesti ustrezna 

zavarovanja delovnih mest, 
 delovna mesta, s katerih obstaja možnost padcev v globino ali z višine, morajo biti 

zavarovana, 
 pri delih na večji višini je potrebno izvesti odre tako, da ni potrebne še dodatne 

zaščite z varnostnim pasom, 
 vse delovne površine na odrih morajo biti široke najmanj 80 cm, 
 material mora biti na delovnem mestu zidarja zložen tako, da ni možnosti za 

zrušitev. 

 
4. OSEBNA VAROVALNA OPREMA 

 
 

 

 Osebna varovalna oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi. 

 Delavec mora pri svojem delu dosledno in namensko uporabljati osebno varovalno 

opremo v skladu z navodili proizvajalca, jo redno čistiti in vzdrževati ter skrbeti za 

njeno brezhibnost. 

 Uporabnik delovne opreme mora uporabljati naslednjo osebno varovalno opremo: 

 delovna obleka, 

 varnostni pas (po potrebi - SIST EN 358, SIST EN 361, SIST EN 813), 

 zaščitna čelada (SIST EN 397), 

 zaščitne rokavice (SIST EN 388, SIST EN 1082), 

 zaščitna obutev s kapico (SIST EN 20345). 

 
 

 

5. UKREPI IN NAVODILA OB MOTNJAH 
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 V kolikor pred začetkom dela ali med delom ugotoviš kakršnekoli nevarnosti, 

pomanjkljivosti, ki ogrožajo nadaljnjo varno delo, o tem obvesti pristojnega. 

 

 

6. PRVA POMOČ IN REŠEVANJE 

 

 Poškodovano osebo reši iz nevarnega območja. 

 O dogodku obvesti reševalce – PRIJAVA NEZGOD 112. 

 Poškodovancu nudi prvo pomoč do prihoda reševalcev oz. ga pospremi v 

ambulanto prve pomoči. 

 
 

7. POSLEDICE KRŠITEV NAVODIL VARNEGA DELA 

 

 

 Zdravstvene posledice: poškodba pri delu, zdravstvene okvare, smrt. 

 Delovno pravne posledice: opozorilo, opomin, prenehanje dela. 

 
 

  


