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ZaËne se s pravimi sortami æit,
primerno zemljo in ustreznim
negovanjem posevka. Æito

mora biti viπje rasti (pπenica okrog enega
metra, ræ skoraj do dveh metrov), slama
mora imeti tako strukturo, da je odporna
proti razliËnim neugodnim vremenskim
vplivom ( veter, deæevje, neurja ...). Mora
biti mehkejπa in, kar je πe pomembnejπe,
Ëim tanjπa. Æetev se lahko zaËne, ko se
æitna klasja pohlevno priklonijo soncu,
kar je znak, da je zrnje v njih teæko,
skratka dozorelo.

Pπenico poæanjemo s t.i. snopove-
zalko, ki naredi ravno prav velike snope,
da se slama lahko v celoti posuπi.
Primerna osuπenost slame je namreË
zelo pomembna za kakovost in dolgo
æivljenjsko dobo strehe.

Sledi mlaËev, pri kateri zrnje loËimo
od slame, πele tedaj nastopi najpo-
membnejπa faza - ËiπËenje. »iπËenje
slame poteka roËno s  posebnimi gra-
bljami, na Kozjanskem jim pravimo
“babe”. Ko nam v roki ostane samo
Ëista, dolga slama, zaËnejo nastajati
“πkopi”. ©kop ima premer od πestdeset
do osemdeset centimetrov in je osnov-
na  enota slame za slamnate strehe.

Ko je streha pravilno polatana in ko
imamo pripravljeno zadostno πtevilo

paviljone in senËnike razliËnih velikosti.
Prvo leto je taka streha zlato rumene
barve, po dveh letih je æe temnejπa,
potem pa zaËenja dobivati svojo znaËil-
no sivo-rjavo barvo. Na severni strani
po nekaj letih opazimo tudi mah. Strehi
daje svojevrsten Ëar, jo poæivi, hkrati pa
je πe dodatna naravna zaπËita slame.

Slamnata streha se lahko kosa z
vsako sodobno kritino. VËasih je taka
streha zdræala tudi petdeset let. Zdaj,
ob spremenjenih klimatskih razmerah
in novejπih sortah æit  pa je ta meja okrog
petintrideset let.

Nekateri se odloËajo tudi za dodatne
premaze za daljπo  barvno obstojnost
ali pa za protipoæarni premaz. V osnovi
je strah pred poæarom odveË, saj je
slama kljub sploπnemu drugaËnemu
prepriËanju gost in kompakten mate-
rial in ni bojazni, da bi se hitro zgodilo
najhujπe. Povsem ognjevarna pa tako
ali tako ni nobena streha.

»e ste se odloËili za leseno hiπo ali
kak drug tovrsten objekt, potem je
slama zagotovo prava izbira za kritino.
»e boste hkrati uporabili πe druga
naravna gradiva, boste s slamnato
kritino sebi in svojim zagotovili idealne
bivalne pogoje ter izjemno zdravo klimo.

Konkurenca
razli›nih kritin je v

zadnjem ›asu
postala izjemno

velika. Toda ko gre
za povsem

naravne kritine,
tiste, ki so zrasle

tako reko› iz
zemlje, je spisek ≤e

vedno kratek.
Lesene skodle,

trstika in slama so
bili in so ≤e vedno

edina naravna
kritina. Pogojno bi

sem lahko pri≤teli ≤e
zelene strehe, ki pa

μe potrebujejo
betonsko podlago.

Slama, v Sloveniji
neko› najbolj

raz≤irjena naravna
kritina, ponekod v

Evropi (Anglija,
Nem›ija ...) pa ≤e

sedaj,  si zagotovo
zasluμi predstavitev

na tem mestu.

leskovih palic (“πkupnic”), se pokrivanje
strehe lahko zaËne.

Na Kozjanskem najveË uporabljamo
pπeniËno slamo, za zakljuËek in vrh
strehe pa slamo ræi ali pire. Struktura
ræene slame, ki jo najveË uporabljajo na
severovzhodnem delu Slovenije, je
namreË bolj porozna, slama pa je trπa
in debelejπa. Zato je njena æivljenjska
doba krajπa. Na Kozjanskem boste naπli
zaπËiteno blagovno znamko “Kozjanska
domaËija”, ki je blagovna znamka s
tradicijo.

»e je pπeniËna slama dovolj dolga,
hkrati pa tanka in mehka, je to zago-
tovilo, da je  (ali πe bo) vaπa slamnata
streha vrhunske kakovosti. V kvad-
ratnem metru take, 25 do 30 centi-
metrov debele slamante strehe je okrog
10.000 slamic in okoli
88 odstotkov zraka.
Dovolj, da lahko z go-
tovostjo trdimo, da vam
bo pozimi toplo, poleti
pa prijetno hladno.

©e vedno je slama
nepogreπljiva pri obnovi
naπe arhitekurne dedi-
πËine, v zadnjem Ëasu
pa se vraËa tudi na bi-
valne vikende, vrtne
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