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Na naše zdravje in počutje imajo rastline velik vpliv. Pozitivne lastnosti rastlin v notranjih in zunanjih 

okoljih so bile strokovno dokazane že vse od zgodnjih 70-ih let prejšnjega stoletja. Rastline in 

drevesa razstrupljajo okolje, pomagajo čistiti onesnažen zrak, absorbirajo trde delce, ki jih vežejo 

nase, sproščajo kisik pri fotosintezi in absorbirajo CO₂, znižujejo raven hrupa, nudijo dodatno zvočno 

izoliranost, pogled na ozelenjene površine pa je tudi estetsko izjemno privlačen in pomirjujoč.  

 

Rastline in vegetacija v notranjem ali zunanjem okolju prinašajo številne koristi in so prepoznane tudi 

kot ena od rešitev za minimiziranje sindroma bolnih stavb. Več raziskav je pokazalo, da imajo ljudje 

več dobrobiti od aktivnih in pasivnih interakcij z naravo in vegetacijskim okoljem: povečana 

produktivnost in zbranost, zmanjšan nivo stresa in krvnega pritiska, manjši nivo mentalne utrujenosti 

in posledično manjše število bolezni zaradi izboljšanega splošnega počutja. Aktivne interakcije z 

rastlinami in vegetacijo, kot je npr. vrtnarjenje, so pokazale izboljšanje psiholoških in fizioloških 

lastnosti, vključno s povečano stopnjo samozavesti in z izboljšanimi socialnimi interakcijami. 

Raziskave na delovnih mestih so pokazale, da se zaposleni najslabše počutijo v prostorih brez oken, 

ker nimajo pogleda na zunanjost, in takrat, ko v prostoru ni sobnih rastlin. Najmanj napetosti, 

nervoznosti in anksioznosti so zaposleni doživljali na delovnih mestih, opremljenih s sobnim 

rastlinjem in s pogledom skozi okno na naravo/rastje. Pogled skozi okno na naravo je dajal boljše 

rezultate kot pogled skozi okno na mesto. 



Podobna raziskava je zaključila, da prisotnost rastlin v delovnih prostorih pomaga zmanjševati 

mentalno utrujenost in krvni pritisk ter povečati pozornost in produktivnost zaposlenih. Rastline 

imajo pomirjujoč in prijeten učinek na posameznika. Že manjša aktivna interakcija z notranjimi 

rastlinami (presajanje) pozitivno vpliva na stres z naravnimi stimulansi preko vida, sluha, dotika in 

vonja, podobni efekti pa so bili zaznani pri raziskavah gozdnih terapij. Raziskava, opravljena v 

bolnišnicah, ugotavlja, da se lahko mentalno stanje posameznikov in percepcija notranjega prostora 

močno izboljšata z dodajanjem vegetacije. Pri tem dekorativni predmeti niso tako učinkoviti kot žive 

rastline. Potrjuje in ugotavlja, da ljudje v prisotnosti rastlin bolje tolerirajo močno bolečino nekaj dni 

po večji operaciji, podobno tudi kratkoročno fizično neugodje.    

Blagodejnih in pozitivnih psiho-fizioloških vplivov vegetacije na človeka je res veliko, kar dokazujejo 

tudi izsledki številnih strokovnih raziskav. Tudi vedno več mest po svetu svoje strategije za prihodnji 

razvoj usmerja k povečevanju deleža zelene urbane infrastrukture, kar vključuje ozelenjevanje 

fasad in streh, parkovne ureditve ipd. Zelene strehe so ljudje do nedavnega uporabljali kot dodatne 

estetske in koristne uporabne površine, kot so terase ali prostočasne površine, zdaj pa postajajo vse 

bolj pomembne tudi zaradi dejanskih pozitivnih učinkov na celotno urbano okolje. Govorimo o 

zmanjševanju učinka toplotnih otokov, spodbujanju biodiverzitete ipd. Načini gradnje stavb so se 

marsikje po svetu z industrijsko revolucijo močno spremenili, so pa v zadnjih desetletjih zelene 

strehe spet postajale vse bolj popularne. 

Trije tipi zelenih streh 

   

Glede na estetiko, uporabnost, pohodnost, nosilnost in druge zahteve zelene strehe delimo na 3 

tipe. Najbolj preproste in najmanj zahtevne za vzdrževanje so ekstenzivne zelene strehe, ki pa niso 

pohodne. Teh streh se izvede največ (okoli 80 %); zaradi tankih nanosov (do 15 cm) in nizke 

obremenitve (do 150 kg na 1 m² teže) je statika običajno zadostna. Večjo rabo prostora in pohodnost 

zagotavljajo intenzivne zelene strehe (delež je ca 15 %), ki pa zahtevajo tudi bistveno več 

vzdrževanja. Na njih lahko uspevajo tako rekoč vse rastline, celo drevesa, vendar so nanosi 

rodovitnih slojev  bistveno debelejši, kar zvišuje težo strehe (tudi več kot tono na m²) in zahteva 

bistveno večjo statično nosilnost same konstrukcije. Tretji tip zelenih streh z deležem do 5 % so 

različne vmesne izvedbe, ki jih imenujemo pol- ali semi-intenzivne zelene strehe (npr. Urbanscape 

Sempergreen Flexipanel). 

Ekstenzivne zelene strehe lahko izvedemo na različne načine – z vodno setvijo, z raztrosom sekancev  

sedumskih rastlin na rastno podlago ali pa s sajenjem sadik v predpripravljeno in izravnano rastno 

podlago. Četrti način je instantna ozelenitev strehe, ki se izvede s predvzgojenimi vegetacijskimi 

preprogami ali pladnji in ne zahteva posebnega znanja o vzgoji rastlin, saj za to poskrbi proizvajalec. 

Cena materiala je v primerjavi s prejšnjimi variantami sicer višja, vendar je takoj po montaži celotna 

streha že ozelenjena in funkcionalna.  

Eden takih hitro ozelenitvenih sistemov ekstenzivnih zelenih streh je v Sloveniji razviti in 

proizvajani sistem Urbanscape, ki ga sestavljajo štirje sloji v skupni debelini do 10 cm, največja 

skupna teža je od 43 do 69 kg/m², več kot polovica te skupne teže pa predstavlja zadržana 

padavinska voda. Polaganje Urbanscape sistema je enostavno in hitro, cenovno ugodno in pomeni 



takojšnjo funkcionalnost. Protikoreninske membrane se vgradi le po potrebi, drenažni sloj pa skrbi za 

odvajanje odvečne vode in zračenje koreninskega sistema. Glavna inovacija tega sistema je 4-cm 

vodozadrževalni sloj Green Roll (kamen v vlaknasti obliki), ki zadrži do 29 litrov vode na m². Izdelan je 

iz mineralnih kamninskih vlaken, uporablja pa se ga lahko tudi narezanega na kocke ali kosmiče. 

Zadnji sloj je vegetacijski, poraščen s sedumi ali nizko raslimi debelolistnimi rastlinami, ki potrebujejo 

res minimalno vzdrževanje. Ti sedumi, ki so razširjeni v naravi po vsej Sloveniji, dobro uspevajo tudi 

na rastni podlagi Urbanscape green Roll. Ta rastna vodozadrževalna podlaga je material z izjemno 

visoko absorpcijo in nudi rastlinam boljše pogoje za bolj enakomerno rast - več vode in zraka ter 

hranil, kot so dušik, fosfor, kalij, kalcij ipd., raztopljenih v zemljini ali v rastnem substratu, ki jih črpa 

koreninski sistem. Substrat Urbanscape je razvrščen v požarni razred odziva na ogenj A1, torej je v 

celoti negorljiv. 1 m² zelene strehe lahko absorbira 5 kg CO2  letno – to je količina, ki jo normalen avto 

proizvede na 80 km dolgi poti. Za sistem zelene ekstenzivne strehe je Knauf Insulation na podlagi 

testiranj (vetrnih, požarnih, akustičnih ipd.) pridobil tudi vse potrebne certifikate in EPD okoljsko 

produktno deklaracijo. 

Poleg izboljšanega ugodja bivanja za uporabnike in ustvarjanja naravnega habitata za različne 

rastline in opraševalce med prednosti zelenih streh štejejo še boljša kontrola nevihtnih voda, 

čiščenje zraka, zvočna izolirnost in daljša življenjska doba same strehe (tudi do 40 %). Sistem 

zazelenitve Urbanscape na ravnih ali poševnih strehah pod strešno površino bistveno zmanjša 

toplotno nihanje poleti in pasivno hladi strešno konstrukcijo (hlajenje z izparevanjem), kar je še 

posebej koristno v gosto naseljenih območjih, kar zmanjšuje tudi potrebe po energiji. Z ozelenitvami 

streh, fasad in parkovnih površin lahko efekt toplotnih otokov precej omilimo, kar dokazujejo 

rezultati izvajanja rednih meritev. Med njimi je tudi izračun, koliko vode lahko zelena streha zadrži na 

letnem nivoju - v Ljubljani je to približno 43 % vse padavinske vode, ki pade na 1 m²zelene strehe in 

se tam tudi zadrži, kar pomaga zlasti pri obilnih nalivih in razbremenjuje obstoječo meteorno 

infrastrukturo. Rastline na zeleni strehi filtrirajo trde delce iz ozračja, kot so smog, težke kovine ter 

hlapljive organske spojine in s tem direktno pozitivno vplivajo na kakovost zraka in zdravje 

prebivalstva. Rešitve z zelenimi strehami reducirajo hrup (do 10 Db), iz zraka odstranjujejo CO₂ (2,3 

kg CO₂/m² letno) ustvarjajo kisik (1 m² - 1,7 kg letno) in absorbirajo do 20 % onesnaževalcev zraka. 

Predstavljena je bila tudi modularna rešitev izvedbe zelenih fasad z elementi Urbanscape Flexipanel. 

 

Primeri dobrih praks, kot so strešni vrtovi, parkovne ureditve 

na strehah ter ozelenjene fasade so znani po vsem svetu. 

 

 

 

    

 

 


