
 

Predlog sanacije: 
 
→ V primeru, da je na gradbišču več izvajalcev se pred izvajanjem izdela varnostni 
načrt in določi koordinatorja za varno delo. 
Postavimo varovalni oder, zaščitno ograjo, mrežo, objekt ogradimo. 
 
→ Obstoječo kritino se odstrani v primeru, da vsebuje azbest se poskrbi za varno. 
odstranitev azbesta, ki je predpisan. Dela izvedejo pooblaščeni izvajalci. 
 
→ Odstranijo se obstoječe, letve pregleda ostrešje če so znaki zamakanja, črvivosti 
ali razvoja plesni se jih zaščiti z zaščitnimi premazi. Po strokovni oceni izvajalca 
dotrajane dele zamenjamo z novimi. Pregleda se tudi izolacija, če je v slabem stanju 
se nadomesti z novo. 
 
→ Za sekundarno kritino predlagamo paroprepustno folijo, ki ima tudi možnost 
zlepljenja stikov.  
 
→ Naklon strehe in dodatni ukrepi: če so zahteve glede strehe zaradi krajevnih 
podnebnih razmer, konstrukcijske širine, njenega naklona in uporabnosti stavbe 
strožje, je potrebno predvideti posebne ukrepe. 
 
→ Letvanje: debelina letev je odvisna od razdalje med špirovci. Priporočena 
najmanjša debelina letev pri razdalji med špirovci do 90 cm je 40x50 (nazivna mera). 
Pri razdalji med špirovci nad 90 cm se dimenzija strešnih letev določi s statičnim 
izračunom. Razdalje med letvami se prilagodijo vrsti strešnika in načinom pokrivanja 
 
→ Pokrivanje: vsi profilirani strešniki se polagajo z desne na levo stran. Če ne 
uporabljamo krajnikov, se na začetku in na koncu vrste postavi strešnik 1/1. polovični 
strešnik se polaga po potrebi od druge navpične vrste. 
 
→ Sleme: za funkcionalno odzračevanje ostrešja je pravilna izdelava slemena 
velikega pomena. Z izdelavo suhega slemena v kombinaciji z zračniki na področju 
slemena dosežemo potreben prezračevalni presek za odvod zraka. Pri izdelavi 
suhega slemena s slemenjaki in univerzalnim slemenskim in grebenskim elementom, 
ki preprečuje vdor snega, postavljamo slemenjake na slemensko letev v nasprotni 
smeri delovanja vremenskih vplivov ter jih pritrdimo s slemensko spojko. Slemenska 
letev mora biti popolnoma zaščitena pred bočnim vdorom snega. 
 
→ Slemenski zaključek: se lahko, odvisno od arhitektonske oblike, izdela s krajnikom 
ali pločevinasto obrobo. 
 
→ Kap: da bi preprečili lom sprednjega roba strešnika zaradi pritiska snega, moramo 
prvo vrsto strešnikov, nasprotno od običajne izvedbe postavit tako, da ne seže v žleb, 
temveč se popolnoma nalaga na dvojno letev oz. kapno letev. V tem primeru je 
potrebno kapno letev obleci v odkapno pločevino. Dovod zraka za prezračevanje 
med kritino in sekundarno streho se izvede skozi prostor med kontraletvami, področje 
nad toplotno izolacijo pa se prezračuje skozi odprtine v poljih med špirovci. 
 
→ Zaščita pred drsenjem snega: pravilna zaščita pred snegom zmanjšuje škodo na 
strehi ter hkrati ščiti pred drsenjem snega. Največji učinek dosežemo z enakomerno 



 

razporeditvijo po celotni strešni površini. Popolna zaščita pred drsenjem snega je 
potrebna predvsem tam, kjer je to določeno s predpisi o zidavi objektov (javna 
poslopja, objekti v urbanih središčih, visoke stavbe, nad vhodi3.). 
 
→ Vzdrževanje: za vzdrževalna dela na strehi se omogoči varen dostop na streho 
preko izstopnega strešnega okna. Na streho se zmontirajo strešne stopnice ali 
univerzalna varovalna kljuka, ki je dimenzionirana za obremenitve v vse smeri. Zaradi 
posebne konstrukcije varuje pred padci v vse smeri: preko kapi, preko roba in preko 
slemena strehe. 
 
→ Preboji: Odzračni elementi so namenjeni odvodu oddušnih cevi skozi kritino. 
Vgradnja je enostavna, saj obstajajo za vse vrste kritin. V setu sta odzračnik, PVC 
strešnik in oddušna cev. Možno je prilagajanje naklonu strešine od 15º do 55º. 
Dobavljiv v različnih barvnih odtenkih. Vse nastale preboje, ki nastanejo na 
sekundarni kritini je potrebno zatesniti z  lepilnim trakom (npr. Delta Multiband). 
Antenski elementi so namenjeni odvodu antenskih cevi skozi kritino. 
 
→ Pritrjevanje: za pritrjevanje strešnikov se uporablja spojka stranske zareze in pa 
univerzalna pritrdilna spojka. Za slemenjake se uporablja slemenska in grebenska 
spojka. Žeblji so vroče cinkani.  
 
→ Obrobe in žlote: se izdelajo iz Al barvne ali pocinkane barvne pločevine najbolje v 
barvi strešnika. 
 
→ Solar: predlagamo tudi solarne kolektorje katera montaža je optimalna v času 
menjave kritine. 
 
 

5 enostavnih korakov za lepo in energetsko učinkovito streho:  

1. Začetno stanje 

Sanacija strehe je potrebna, ker obstoječa streha 

optimalno več ne izpolnjuje zaščitne funkcije oz. je 

minimalno izolirana.  

   

2. Odstranitev kritine 

V 2. koraku poteka odstranitev stare kritine in 

letev.  Obstoječo staro kritino naj odstrani 

strokovnjak, ki jo po potrebi tudi pravilno deponira.  

   



 

3. Vgradnja parne ovire, ki se prilagaja 

vlažnosti 

V 3. koraku se namesti nad-ali-pod parna ovira, 

nad špirovce in tudi toplotna izolacija.  Nameščena 

parna ovira zagotavlja optimalno zaščito pred 

vlago.  

   

4. Namestitev kritine 

V 4. koraku se namesti sekundarna kritina - 

podstreha.  Vgradnja podstrehe (z ali brez opažev) 

poteka naprej s sekundarno kritino, ki glede na 

zahteve ne prepušča vlage, vetra in zraka.  

   

5. Vgradnja strešne kritine  

Po vgradnji prečnih letev za prezračevanje kritine 

je potrebna še namestitev letev. Glede na vrsto 

strešnika je sedaj možna namestitev strešne kritine 

   

 
 


