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Zelena streha

Ekstenzivna ozelenitev

Sistem ravne tople strehe z naklonsko toplotno izolacijo.

①

m² €/m² 0,00 €
②

Ozelenitev

Ekstenzivna ozelenitev - MG E ozelenitev standard .
Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba ekstenzivne ozelenitve s trajnicami sedumov - homulic, 

približno 5 sezonskih sort. Pognojeno za eno vegetacijsko obdobje. Nizkorastne rastline, nezahtevne za 

vzdrževanje. Primerna za naravno sušna področja. Karakteristika vegetacije: zelena pokrivna površina, 

cvetoča v različnih barvah in v različnih časovnih vegetacijskih obdobjih. MG E ozelenitev standard.

Nega
Zaključna nega ekstenzivne ozelenitev - MG E zaključna nega standard .

m² €/m² 0,00 €

③

m² €/m² 0,00 €

④

m² €/m² 0,00 €

⑤

m² €/m² 0,00 €

Vegetacijski sloj

Rastni sloj - ekstenzivni substrat za enoslojno sestavo - MG E 10 ekstenzivni substrat .

Vzdrževanje

Ukrepi za razvoj in obstoj ekstenzivne ozelenitve - MG E vzdrževanje standard .
Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba vzdrževanja ekstenzivne ozelenitve. Potrebno je enkrat do 
dvakrat letno pregledati streho. Glede na stanje strehe se izvede ustrezne ukrepe v skladu z najnovejšo 
izdajo FLL smernicam za zelene strehe.

Dobava, dvigovanje in nasipavanje mineralne zemljine z malo vsebnostjo organskih primesi za enoslojno 
sestavo ekstenzivne zelene strehe. V skladu z najnovejšo izdajo FLL smernicam za zelene strehe. Vgrajene 
debeline 10 cm. Odvod vode po FLL pri 10 cm: 0,24. Faktor stisljivosti po vgradnji 15 %. Odstopanje vgrajene 
debeline +/- 1,5 cm. Teža v suhem stanju 980 kg/m³, teža izpolnjeno z vodo 1035 kg/m³. MG E 10 ekstenzivni 
substrat.

Zaščitni ter zadrževalni sloj
Mehansko zaščitni sloj hidroizolacije in sloj za zadrževanje vode - MG PF 500 .
Dobava in polaganje sloja iz poliesterskih vlaken, prosto položen na hidroizolacijo v več slojih. Površinske 

teže 500 g/m², položeno z zamikom. Skupne debeline 4 mm. Zadrževanje vode 3 l/m². MG PF 500.

Zaključna nega ekstenzivne ozelenitev - MG E zaključna nega standard .
Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba nege vegetacije, do izoblikovanja poraščene površine v skladu 
z najnovejšo izdajo FLL smernicam za zelene strehe. Potrebni ukrepi nege se prilagodijo podnebnim 
razmeram lokacije kjer se nahaja zelena streha ter sistemski sestavi slojev. Ukrepi zavisijo glede na 
pričakovan izgled ozelenitve. Potrebni ukrepi se lahko bistveno razlikujejo od mikrolokacije strehe, zato je 
potrebno predhodno ukrepe natančno definirati. MG E zaključna nega standard.



⑥

m¹ €/m¹ 0,00 €

⑦

m¹ €/m¹ 0,00 €
⑧

kom €/kom 0,00 €

⑨

m² €/m² 0,00 €

Bitumenska elastomer varilna protikoreninska hidroizolacija - MG E-PF 4 pk .
Dobava in polno varjenje bitumenske hidroizolacije odporne na vdor korenin po FLL smernicah. Debeline 4 

mm. Preklopi minimalno 8 cm vzdolžno in prečno. Spoje izvedeni z zamikom, v skladu s stroko. MG E-PF 4 pk.

Površina prosta vegetacije

Prodniki v pasovih, na področju robov in prebojev strehe - MG prodniki .
Dobava, dvigovanje in nasipavanje prodnikov v pasovih, za zagotovitev neporaščene površine. V skladu z 

najnovejšo izdajo FLL smernicam za zelene strehe.  Vgraditi na področjih: robov strehe, ob stenah, okoli 

odtokov, okoli strešnih kupol in preostalih prebojev strehe. Vgradne debeline 8 cm. MG prodniki.

Omejitev robov

Aluminjasti profili za omejitev robov zelene strehe - MG Alu kotnik 8/10 .
Dobava in vgradnja Aluminjastega perforiranega kotnika, debeline 2 mm, višine 8 cm. Vgradnja na področju 
robov strehe. Pritrjevanje v skladu s stroko. MG Alu kotnik 8/10.

Kontrolni jašek odtoka

Revizijski, kontrolni, drenažni jašek za dostop do odtoka - MG kontrolni jašek 40/40 .

Dobava in namestitev na odtok. Aluminjast perforiran kontrolni jašek, višine 9 cm, dimenzije 40 x 40 cm. MG 
kontrolni jašek 40/40.

Vrhnji sloj hidroizolacije

m² €/m² 0,00 €

⑩

m² €/m² 0,00 €

⑪

m² €/m² 0,00 €

⑫

m² €/m² 0,00 €

⑬

m² €/m² 0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Prvi sloj hidroizolacije

Bitumenska elastomer samolepilna protikoreninska hidroizolacija - MG E-PF 4 sl pk .

Toplotna izolacija v naklonu

Skupaj z DDV:

Dobava in polaganje hladnolepilne bitumenske hidroizolacije odporne na vdor korenin po FLL smernicah. 
Debeline 4 mm. Preklopi minimalno 8 cm vzdolžno in prečno. Spoje izvedeni z zamikom, v skladu s stroko. 
MG E-PF 4 sl pk.

Parna zapora
Bitumenska samolepilna parna zapora  - MG AL sl .
Dobava in polaganje hladnolepilne bitumenske parne zapore z aluminijast nosilcem. Z visoko difuzijsko 
odpornostjo pred prehodom vodne pare. Preklopi minimalno 8 cm vzdolžno in prečno. Spoje izvedeni z 
zamikom, v skladu s stroko. MG AL sl.

Bitumenski premaz

Hladni bitumenski predpremaz - MG BP .

Dobava in nanos hladnega bitumenskega premaza na očiščeno betonsko podlago. Poraba 0,3 l/m ². MG BP.

Ekspandirani polistiren v naklonu - MG EPS 120  .
Dobava in polaganje toplotne izolacije v naklonu minimalno 3 %. Tlačne trdnosti 120 kPa (pri 10% 
deformaciji). Povprečne debeline 20 cm. MG EPS 120 .

DDV 9,5%:
Seštevek:


