
  

                
1/1 

 

RAVNE STREHE 

Ravne strehe so se množično začele uporabljati že po prvi svetovni vojni, predvsem na industrijskih halah. V drugi 

polovici 20.stoletja pa so se začele pojavljati tudi na stanovanjskih stavbah.  

Praviloma bi lahko rekli, da se ravnih streh drži slab sloves. Lastniki stavb so se pogosto srečevali s problemom 

zamakanja in odkrivanja vzrokov oz. mest, kje je prihajalo do  vdora meteorne vode. Tovrstne težave so se pojavljale 

predvsem zaradi nestrokovne izvedbe oz. nepravilne izbire materialov v konstrukcijskem sklopu ravne strehe. 

Z napredkom razvoja hidroizolacijskih materialov in sodobnih arhitekturnih rešitev, se ravne strehe uporabljajo vse 

pogosteje, predvsem pri mlajših investitorjih.   

 

Glede na gradbeno fizikalne lastnosti poznamo: 

- neprezračevane ravne strehe in 

- prezračevane ravne strehe 

 

NE PREZRAČEVANE RAVNE STREHE 

Ne prezračevane ravne strehe so tiste strehe pri katerih sloji med seboj spojeni v vrstnem redu, ki ga narekujejo 

gradbeno fizikalne lastnosti in jih imenujemo tudi tople ravne strehe. 

 

PREZRAČEVANE RAVNE STREHE 

Prezračevalne ravne strehe so strehe, pri katerih sta toplotna izolacija in hidroizolacija ločeni  s prezračevanim 

zračnim slojem oziroma prostorom. Vgrajeni sta vsaka na svoji podlagi oziroma pod konstrukciji.  

 

 

Slika1; sestava prezračevane in ne prezračevane strehe 

 

V praksi se prezračevana ravna streha uporablja zelo redko, zato bomo v nadaljevanju obravnavali vse pogosteje 

uporabljeno ne prezračevano ravno streho. 
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Klasična ravna streha 

Klasično ravno streho sestavljajo naslednji elementi (od znotraj navzven) 

- Stropna konstrukcija, ki obenem predstavlja nosilno podlago izolacijskemu sloju. Najpogosteje uporabljena 

stropna konstrukcija je masivne izvedbe, ki je najmanj problematična. Montažne, jeklene, lesene ali sorodne 

konstrukcije zahtevajo zaradi prostorske nestabilnosti  (povesi) pazljivejši izbor izolacijskih materialov. 

- Naklon mora biti zaradi zagotavljanja odtekanja vode vsej 2%, pri jeklenih ali lesenih kjonstrukcijah pa vsaj 

3%. Manjši nakloni pri masivnih armiranobetonskih konstrukcijah so sicer možni, vendar je takrat potrebno 

izbrati kvalitetnejšo in debelejšo hidroizolacijo. Najpogosteje se naklon izvede iz naklonskega betona, 

izvedba naklona pa je možna tudi z naklonsko toplotno izolacijo. 

- Parna zapora ima funkcijo preprečevanja kondenzacije vodne pare v toplotni izolaciji v zimskem času. 

Najpogosteje se za parno zaporo uporabljajo bitumenski varilni trakovi z vložkom aluminijaste folije. 

- Toplotna izolacija mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom učinkovite rabe energije (PURES 2010). Pri 

izvedbi prevladuje izvedba toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena (XPS) ni pa nujno. Lahko se 

uporabi tudi ekspandirani polistiren (EPS) ustrezne nosilnosti. V kolikor smo omejeni z višino pa se lahko 

uporabi tudi toplotna izolacija iz poliuretana (plošče PUR/PIR). 

- Hidroizolacija je najpomembnejši element konstrukcijskega sklopa ravne strehe. Preprečuje vdor meteorne 

vode v strešno konstrukcijo. Material iz katerega se izvede mora biti vodotesen, poleg tega pa morajo biti 

kvalitetno in vodotesno izvedeni vsi spoji, preboji in zaključki. 

- Zaščitni sloj, ščiti hidroizolacijo pred različnimi atmosferskimi, kemičnimi, temperaturnimi in mehanskimi 

vplivi. Ustrezno zaščito nudi mineralni posip, ki je že tovarniško vgrajen v bitumenski hidroizolacijski trak. 

Veliko boljša pa je zaščita iz pranega prodca, ki ga imamo v izobilju in je zato tudi relativno poceni. 

Obrnjena ravna streha 

Pri obrnjeni ravni strehi leži toplotna izolacija nad hidroizolacijo, zato mora biti iz materiala, ki ne vpija vode, torej je 

obvezna izvedba toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena (XPS). Glavna prednost obrnjene ravne strehe je v 

tem, da je hidroizolacija bistveno manj termično obremenjena, kar vpliva na življenjsko dobo izbrane hidroizolacije. 

Zraven tega je dobro zaščitena tudi pred mehanskimi poškodbami. Parna zapora pri tovrstni strehi ni potrebna, 

obvezni so pa notranji odtoki in masivna stropna konstrukcija. 

Dvojna ravna streha 

Pri lažjih konstrukcijah (pod 250kg/m²), ki bi se ob padavnah zaradi vode, ki priteče skozi rege med ploščami iz 

ekstrudiranega polistirena, lahko preveč ohladile, mora biti del toplotne izolacije tudi pod hidroizolacijo. Na ta način 

dobimo tako imenovano dvojno ravno streho. Za takšno izvedbo ravne strehe se lahko odločimo tudi takrat kadar s 

ploščami iz ekstrudiranega polistirena  ne dosežemo ustrezno toplotno zaščito v skladu s Pravilnikom o učinkoviti 

rabi energije. 

Plus ravna streha 

Plus ravna streha združuje prednosti klasične in obrnjene ravne strehe. Pri tovrstni izvedbi ravne strehe je večji del 

toplotne izolacije iz okstrudiranega polistirena vgrajen pod hidroizolacijo, manjši del toplotne izolacije iz 

ekstrudiranega polistirena pa nad hidroizolacijo. Takšna konstrukcija ima največ slojev in je zato tudi dražja. Pri 

tovrstni sestavi ravne strehe je hidroizolacija še vedno dobro zaščitena pred zunanjimi vplivi, hkrati pa je vpliv 

podhlajevanja zaradi vode, ki ob dežju steče skozi rege med izolacijskimi ploščami minimalen. 
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Ravne strehe lahko razdelimo tudi glede na funkcijo. Poznamo neizkoriščene in izkoriščene ravne strehe. 

Neizkoriščene ravne strehe imenujemo tudi ne pohodne strehe. Uporabljajo se samo pri vzdrževalnih delih. 

Izkoriščene ravne strehe imenujemo tudi pohodne strehe. Te se največkrat uporabljajo kot terase ali zelene površine. 

V odvisnosti namena uporabe ravne strehe se nad toplotno izolacijo nahajajo različno tlaki (leseni ali keramični tlak 

na plastičnih čepih, betonske plošče položene na prodec,..). 

 

 PREDNOSTI RAVNIH STREH 

Prednosti ravnih streh pred poševnimi so enostavnost tehnologije izvedbe, nizki stroški vzdrževanja in sorazmerno 

nizka cena izvedbe. Zraven tega pa nudijo dodatno možnost koriščenja kot npr. za počitek, sončenje ali druženje z 

razgledom na okolico. 

 

 

 

NAPAKE, POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI RAVNIH STREH 

Razlogi za številne probleme, s katerimi se srečujemo pri ravnih strehah so različni. Najpogostejši vzrok je napačna 

zasnova konstrukcijskega sklopa in nekvalitetna izvedba. Zato je pomembno na načrtovanje in izvedbo zaupamo le 

usposobljenim strokovnjakom obenem pa zagotovimo tudi nadzor pri gradnji. 

Za dolgo življenjsko dobo ravne strehe je pomembno tudi vzdrževanje, ki ga naj opravljajo zato usposobljeni ljudje. 

 

 

Energetski svetovalec mreže ENSVET:  

                                                                                                               Miran Kreslin, dipl.inž.grad. 

                                                                                      

 

 

 

 VIRI: 

- Priročnik za usposabljanje energetskih svetovalcev 


