
ID=7977930
Razglednica s panoramo Vrhnike je bila odposlana z Vrhnike 28. 8. 
1898. Naslednji dan, 29. 8. 1898 je dospela do naslovnika v Metliko.

* dar Janeza Žitka (1900)
Pogled na Vrhniko z Javorča v zadnjem desetletju 19. stoletja; 
pozidava ob Novi cesti je še precej redka. Lošca je v celoti kmetijsko 
obdelovalna površina s kozolci ob poti čez Rigl v Verd.

ID=7976906
Na prostoru, kjer danes stoji IUV, je nekoč stal Tomšičev »Mlin v 
vrbah«. Mlin na tri kolesa je poganjala voda Hribskega potoka.

ID=7992522
Zimska panorama. Pogled s pobočja Svete Trojice na Breg, s pred 
kratkim zgrajeno Ljudsko šolo.

ID=8016330
Panorama Vrhnike s Turnovša. Razglednica je bila poslana v Vinico 
9. 5. 1908. 

ID=8005322
Leto 1912; pogled iznad Oblakove žage ob Mali Ljubljanici proti 
Hribu.

ID=17105975
Pogled na Hrib. V ozadju je dobro viden smrekov gozd na Tičnici 
in golo pobočje Fjolne gore s cerkvijo sv. Trojice.

ID=7979466
Vrhnika je imela do razvoja industrije in s tem povečanega števila 
prebivalcev, tri izrazita naselitvena jedra: upravno in trgovsko sre-
dišče Breg ob Ljubljanici, okoli župnijske cerkve obrtniški Hrib in 
kmečko Vas na južni strani Trojice. Na razglednici zgoraj Hrib, z 
Vasjo v ozadju, spodaj Breg.

ID=7995082
Razglednica odposlana okrog leta 1910. Panorama Vrhnike, s Tršar-
jevimi in Tomšičevimi polji pred Gradiščem v ospredju.

ID=8003530
Razglednica, ki jo je vojak, nastanjen na Mirkah, pisal svoji ženi v 
Prago. Poslana je bila v času prve svetovne vojne, leta 1912. 

ID=8004298
Panoramski pogled na vrhniški Breg v začetku 20. stoletja. Iz pozi-
dave izstopa velika stavba Ljudske šole, kot dominanta v prostoru 
deluje cerkev sv. Trojice. V ozadju se vidi tudi del Stare Vrhnike.

ID=8005066
Razglednica je bila izdana leta 1914. Na levi strani ob glavni cesti 
skozi Vrhniko sta vidna dva dobro delujoča industrijska obrata 
tistega časa: Zadružna mlekarna in Pollakova usnjarna.
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VRHNIKA, panorama 1898-1914


