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V sodelovanju s podjetjem Fibran je v četrtek, 25. 
aprila, potekal že drugi v seriji družabno-izobraževalnih 
večerov o arhitekturi. Tokrat smo se srečali v domačnem 

ambientu velike dvorane v tivolski Švicariji.

Arhitekturni dialogi 2 v sodelovanju s 
podjetjem Fibran

Švicarija

Ta je bila zgrajena pred dobrim stoletjem kot hotel, ki je 
med Ljubljančani slovel po odličnih zajtrkih in beli kavi. 
Po zaprtju hotela leta 1930 so bili v stavbi nekaj časa nase-
ljeni ruski migranti, v povojnem času pa se je postopoma 
zapolnila z ateljeji umetnikov. Ti so v Švicariji delovali do 
leta 2012, ko se je začela prenova. Z letom 2017 je v pre-
novljeni stavbi zaživel osvežen umetniški program, ki nudi 
delovne prostore in rezidenčne ateljeje slovenskim in tujim 
umetnikom.

V večer nas je v pogovoru z Matevžem Granda pope-
ljala tehnična svetovalka podjetja Fibran, Nataša Iglič. 
Predstavila nam je tehnične načine in praktične rešitve 

sanacije kletnih prostorov. O Švicariji sta se z Nino Granda, 
arhitektko in urednico revije Outsider, pogovarjali arhitekt-
ki prenove Maruša Zorec in Martina Tepina, ki sta nam 
zaupali svoj pogled na prenovo in nas povedli skozi proces 
njenega uresničevanja. Pridružila se jim je tudi umetnica 
Neža Knez, ki v enem izmed bivalnih ateljejev prebiva in 
ustvarja od konca leta 2017. 

Ob prijetnem kramljanju smo se sprehodili skozi Švicarijo 
in si ogledali različne tipe ateljejev, se vzpeli do najvišjega 
nadstropja in se ozrli čez gank proti Jakopičevemu spreha-
jališču. Večer smo zaključili ob degustaciji belokranjskih 
vin in druženju z arhitekti in prebivalci Švicarije.

Nataša iglič, tehnična svetovalka Fibran

Ogled ateljejev in razstavnih prostorov

Maruša Zorec, arhitektka prenove Švicarije

Martina Tepina, Maruša Zorec, Nina Granda in Neža Knez
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Sanacija v posebnih pogojih 

Za kakšne posebne pogoje gre? 
Govorim npr. o spomeniškem 
varstvu, ki zahteva ohranjanje zuna-
njega videza, ali o posebnih zahtevah 
investitorja  glede zunanje fasade. 
Posledično je treba toplotno izolaci-
jo načrtovati na notranji strani stene 
ali v jedru konstrukcijskega sistema. 
Zakaj je toplotna izolacija nujna tudi 
pri sanacijah? Kakovost bivalnega 
okolja je pogojena tudi z vrednostjo 

občutene temperature v prostoru, ki je 
kombinacija temperature obodnih povr-
šin in zraka v prostoru. Toplotna izolaci-
ja dvigne temperaturo obodnih površin 
v zimskem času. 
Kakšna toplotna izolacija  je najprimer-
nejša? Takšne aplikacije zahtevajo trdno 
toplotno izolacijo, ki se ne navzame vlage 
in vode; npr. pri notranji toplotni izola-
ciji vlažnih kletnih sten ali pri aplikaciji 
toplotne izolacije v jedru in pri ulivanju 

vidnega betona ob toplotni izolaciji; 
podobno velja tudi za primer  oblože-
nih fasad. Za takšne pogoje je odlična 
toplotna izolacija iz ekstrudiranega 
polistirena FIBRANxps.

Za tehnično pomoč se lahko kadar-
koli obrnete name, z veseljem vam 
pomagam.  

natasa.iglic@fibran.si


