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Zelene strehe so poznali že 
naši daljni predniki v starem 
veku. V obdobju tehnološke re-
volucije, ko je veljalo le načelo 
hitreje, močneje, ceneje in so 
(smo) se do okolja in naravnih 
virov obnašali kot da so le-ti 
neomejeni, pa so zelene strehe 
»padle v pozabo«. S postopnim 
ozaveščanjem, da je planet Ze-
mlja edinstven ter da človeštvo 
s svojim nepremišljenim ravna-
njem močno vpliva na njegov 
ekosistem in ravnovesje, se je 
stroka pričela ukvarjati tudi s te-
matiko okolju prijazne ter ener-
gijsko učinkovite gradnje. Eden 
izmed osnovnih elementov take 
gradnje so zelene strehe.

Vrste zazelenitve 
Glede na vrsto vegetacije in 

potrebno vzdrževanje ločimo tri 
vrste zazelenitve:
•	intenzivno	 zazelenitev: mi-

nimalno 40 - 50 cm rastlin-
ske ga substrata; rastline so 
drevesa, trava, grmovje; zah-
tevno vzdrževanje, obvezno 
zalivanje in košnja;

•	polintenzivno	 zazelenitev: 
minimalno 25 cm substrata; 
travnata površina, ki jo je tre-
ba zalivati in kositi; 

•	ekstenzivno	 zazeleni-
tev:	 substrat 3 - 8 cm; 
rastline so sočnice, gomoljni-
ce, zeli, sedumi; minimalno 
vzdrževanje, košnja ni potreb-
na, zalivanje izjemoma, pred-
vsem pri poševnih strehah.
Intenzivna in polintenzivna 

zazelenitev sta primerni za rav-
ne pohodne strehe, ki imajo 
enostaven dostop za vzdrževa-

Minilo je že več kot 10 let od prvih vgrajenih površin ekstenzivne zazelenitve Xeroflor na slovenskem trgu. Ob 
številnih pomislekih in razlogih, zakaj zelena streha ni primerna za slovensko »klimo« ter kakšni problemi in težave 

so možne, se z zadovoljstvom oziramo na prehojeno pot in naš prispevek k vedno večji uveljavitvi zelenih streh.

Zelene strehe  − 
koristne in lepe

Vodni	park	Atlantis,	leto	2005 Hotel	Strunjan,	leto	2006

Zazelenitev	strehe	-	Temenica,	leto	2008 Nadstrešek	Idrija,	leto		2010

nje, strešne površine pa so po-
gosto v uporabi kot sestavni del 
bivanjskega prostora (park, po-
hodna terasa, pohodna zeleni-
ca …). Zaradi debeline substra-
ta in njegove teže se intenzivna 
in polintenzivna zazelenitev 
lahko izvajata le na strehah z 
močno nosilno podkonstrukcijo 
- armiranobetonsko ploščo.

Za ravne nepohodne stre-
he in poševne strehe, kjer je 
otežen dostop za vzdrževanje, 
obenem pa si želimo minimal-
ne stroške vzdrževanja, je opti-
malna ekstenzivna zazelenitev. 
Zaradi tanke plasti substrata 

in majhne površinske teže se 
določene vrste ekstenzivne za-
zelenitve brez težav izvajajo na 
strehah z lahko podkonstrukci-
jo (les, trapezna pločevina ...).

Prednosti - pomanjkljivost 
zelenih streh

Zelene strehe imajo kar nekaj 
prednosti pred običajnimi stre-
hami. Ponujajo lepši estetski 
izgled, vegetacijska plast ščiti 
strešno konstrukcijo pred UV 
sevanjem ter preprečuje nepo-
sredne mehanske po škodbe 
kritine ob neurjih (toča, stre - 
la ...). Izboljša se toplotna izo-

lativnost objekta ter s tem zni-
ža potrebna energija za ogre-
vanje in predvsem hlajenje 
objekta poleti. Zniža se tem-
peraturna obremenitev strehe 
(temperaturna razlika 90 do  
100º C na »klasičnih« strehah 
se pri zelenih strehah zniža na  
40º C), s čimer se vsaj podvo-
ji življenjska doba hidroizola-
cijskih slojev, ki zagotavljajo 
tesnost strehe. Zelene strehe 
izboljšajo kakovost zraka in 
mikroklime v mestih. Vegeta-
cija namreč čisti, hladi in vlaži 
zrak, saj zadrži do 85 odstotkov 
prašnih delcev in več kot polo-
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Nadstrešek,	Ravne	na	Koroškem,	leto	2015

Snaga	Ljubljana,	leto	2012

Parkirna	hiša	Rogaška,	leto	2014

vico deževnice, ki tako naravno izhlapeva 
v ozračje, namesto da bi s strehe hipoma 
odtekla preko sistema odvodnjavanja. Za-
drževanje meteorne vode je še posebno 
pomembno ob hudih nalivih, ko je celotna 
infrastruktura odvajanja meteornih voda 
močno obremenjena. Zelena streha s svo-
jo naravno sposobnostjo absorpcije zvoka 
močno izboljša zvočno izolativnost objek-
tov. Proces fotosinteze pa »porabi« CO2 iz 
okolja in proizvaja kisik.

Edina »pomanjkljivost« zelenih streh 
je nekoliko višja začetna investicija (ven-
dar posledično precej daljša življenjska 
doba strehe) ter višji stroški vzdrževanja 
(predvsem pri intenzivni in polintenzivni 
zazelenitvi). Zavedati se moramo, da je 
zelena streha »živa« streha, ki zahteva 
več pozornosti in spremljanja. Predvsem 
intenzivna in polintenzivna zazelenitev 
zaradi večje teže zahtevata ojačano 
oziroma močnejšo nosilno konstrukci-
jo. Mnoge obstoječe strehe prav zaradi 
dodatne obremenitve pogosto niso pri-
merne za izvedbo ozelenitve (rešitev so 

določeni lahki sistemi ekstenzivne zaze-
lenitve).

»Ekstenzivne zelene preproge« 
Xeroflor

Pojem »ekstenzivno« pomeni dober, vi-
sok rezultat kot povračilo za majhen vlo-
žek. Sistem ekstenzivne zazelenitve Xero-
flor so vnaprej vzgojene »zelene preproge«, 
ki omogočajo zazelenitev strehe v trenut-
ku, ko je »preproga« položena na streho. 
Tako pridobimo vsaj leto dni prednosti v 
primerjavi z ostalimi sistemi zazelenitve 
(sajenje sadik in čakanje na njihovo rast), 
hkrati pa se izognemo nevarnosti izpiranja 
ali razpihovanja substrata.

Xeroflor - predpripravljena vegetacij-
ska plast zagotavlja odlično rast rastlin 
od samega začetka brez dodatnih del in 
vzdrževanja. Za boljšo rast je priporočljivo 
omogočiti navlažitev zazelenitve ob dolgo-
trajnih sušnih obdobjih, ni pa nujno. Le v 
primerih zazelenitve poševnih streh je za-
radi hitrejšega odtekanja vode in sušenja 
treba zagotoviti ustrezen zalivalni sistem.

www.zelenastreha.si
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Ekstenzivna zazelenitev Xero-
flor je primerna tako za izved-
bo ravnih kot poševnih zelenih 
streh. Zaradi svoje majhne 
površinske teže (maksimalno  
55 kg/m²) in debeline (3-5 cm) 
je ena redkih zazelenitev, ki 
omogoča izvedbo zelene strehe 
na lahki podkonstrukciji (trape-
zna pločevina, les …) (detajl 1).

V kolikor ima objekt masivno 
betonsko podkonstrukcijo, je 
najprimerneje izvesti kombini-
rano obrnjeno streho oziroma 
tako imenovano »duo« streho. 
Pri tej izvedbi je hidroizolacijski 
sloj umeščen med dve plasti 
toplotne izolacije. Taka izvedba 
zmanjša možnosti poškodbe 
hidroizolacije tako s strani be-
tonske plošče (trdi in ostri del-
ci) kot s strani zunanje okolice 
(mehanske poškodbe, meteorni 
vplivi) (detajl 2).

Izvedba	zazelenitve	je	preprosta,	na	predhodno	zatesnjeno	streho	se	položi	vodovpojni	filc,		
ki	služi	kot	akumulator	vode,	zatem	sledi	le	še	polaganje	flpreproge«	in	streha	je	zelena.	

Izvedba	obrob	in	hidroizolacije	 Polaganje	filca	in	zazelenitev

Končni	izgled	po	polaganju Končni	izgled

Ekstenzivno zazelenitev Xe-
roflor proizvajamo v Sloveniji. 
Na ta način so rastline vzgoje-
ne in prilagojene okolju, v kate-

rem bodo rasle. Zagotovo lah-
ko trdimo, da je Xeroflor zelena 
streha enostavna, ekološka, 
ekonomična in okolju prijazna 

Detajl	1

Zelena	ravna	streha	na	
lahki	podkonstrukciji:

1.	vegetacijska	plast	
				Xeroflor	XF	301
2.	filc	kot	akumulator	
	 vode	XF	159
3.	mehansko	pritrjena	
				hidroizolacija
4.	toplotna	izolacija
5.	parna	zapora
6.	nosilna	trapezna	
	 pločevina

Detajl	2

Zelena	streha	na
masivni	podkonstrukciji:	

1.	vegetacijska	plast	
				Xeroflor	XF	301
2.	filc	kot	akumulator	vode	
				XF	159
3.	prani	prodec
4.	ločilni	filc
5.	toplotna	izolacija	Styrodur
6.	hidroizolacija
7.	parna	zapora
8.	naklonski	beton
9.	armirano	betonska	plošča

rešitev zazelenitve strešnih po-
vršin. G


