
Strokovna služba za varovanje kulturne dediščine se zadnja 
leta srečuje s skokovitim porastom obnov historičnih objektov, 
predvsem zaradi sprememb namembnosti stavb iz stanovanjskih 
v turistične kapacitete. Slednje med drugim pomeni temeljito 
sanacijo in predelavo notranjih prostorov, kar pogosto privede 
do izgube prvotnih ometov in opleskov skupaj z  velikokrat 
bogato in unikatno stensko opremo. Na področju ljubljanskega 
mestnega jedra, ki je zaradi velike gostote kulturnih spomenikov 
in drugih kvalitetnih primerov stavbne dediščine iz različnih 
zgodovinskih obdobij spoznano za posebno pomembno kulturno 
in zgodovinsko mestno območje, je tovrstnih primerov posebej 
veliko.

Do nedavnega strma gospodarska rast, trg dela, (pre)visoke in 
vprašljive ambicije investitorjev, narekujejo hitre in velikokrat 
zaletave posege v kulturno dediščino, ki na žalost pomenijo 
vse prej, kot dobro prakso. Zaradi navedenega so hiter odziv in 
strokovno ter temeljito izvedene raziskave stavbne dediščine 
bistvenega pomena za ohranjanje ali vsaj dokumentiranje 
pomembnih varovanih prvin.

Stavbe v ljubljanskem starem mestnem jedru so bile skoraj 
praviloma bogato dekorirane, saj je bogata stenska oprema 
pomenila statusni simbol tedanjih lastnikov oz. stanovalcev. 
Poslikave so v večini primerov prisotne v več prekrivajočih se 
plasteh. Najpogosteje so najstarejše dekorativne plasti datirane v 
začetek ali sredino 19. stoletja, najmlajše kvalitetne dekorativne 
poslikave pa segajo v obdobje secesije oziroma v začetek 20. 
stoletja. Starejše dekorativne plasti so zelo redke in žal velikokrat 
preslabo ohranjene za dokumentacijo ali prezentacijo.

Zavedati se moramo, da s sedanjim trendom posegov v stavbno 
dediščino najverjetneje živimo in delujemo v obdobju, ko smo 
med zadnjimi pričami tovrstne kulturne dediščine, ki se je do 
danes ohranila skozi več sto let. Na nas je, da s svojim delom 
in ozaveščanjem laične javnosti poskrbimo, da lastnikom, 
investitorjem in upraviteljem stavbne dediščine predstavimo 
zgodovinsko, kulturno in estetsko vrednost velikokrat skrite 
dediščine. Ta  je svojevrsten dokument življenjskega stila 
slovenskih mestnih elit skozi različna zgodovinska obdobja, ki je 
vsekakor vredna dokumentiranja, ohranjanja in prezentacije.

Navsezadnje je ustrezno prezentirana, konceptualno umeščena 
dekorativna stenska oprema tudi velik turistični potencial, ki 
obiskovalcem naših krajev pripoveduje lokalno, avtentično in 
unikatno zgodbo.
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