
ID=8016586
Leto 1914. V ospredju mirško polje s potjo, ki vodi proti Retovju. 
Na panorami kraja vidimo, da se dolgoletna razdrobljenost treh 
poselitvenih jeder Vrhnike z novimi pozidavami počasi briše.

ID=8004554
Pogled na pozidavo ob vrhniški Novi cesti. Za tovarno usnja je na-
selje enodružinskih delavskih hiš Nova vas, s šestimi hišami zgra-
jenimi leta 1905, in še desetimi novimi, zgrajenimi do leta 1915.

ID=7949770
Panoramski pogled na Vrhniko, z Malo Ljubljanico v ospredju, 
ki se iz Močilnika počasi odvije proti Barju. Razglednica je bila 
poslana v Mislinje 2. 9. 1919.

ID=17106487
Razglednica prikazuje panoramski pogled na Vrhniko s cerkvijo sv. 
Pavla v ospredju in Sveto Trojico, ki bedi nad krajem. Razglednica 
je bila odposlana l. 1926.

ID=8005578
Razglednica je bila z Vrhnike poslana leta 1928. Posnetek je starejši, 
iz leta 1910, saj na mestu Kunstljeve vile ob Novi cesti stoji še njena 
predhodnica. Zgrajene so že prve hiše v Janezovi vasi.

ID=7950282
Razglednica prikazuje Hrib s cerkvijo sv. Pavla. Cerkev stoji na 
prostoru nekdanjega rimskega tabora. Zgrajena je bila l. 1851 po 
načrtih Josefa Schöbla in je četrta na tem mestu.

ID=7992778
Pogled na Vrhniko s skrbno obdelanimi polji pred pokopališčem 
ob farni cerkvi.

ID=8016842
Spokojen pogled z Drče na Hrib. Na levi strani je s soncem obsijana 
nadstropna stavba - mitnica, zgrajena v času gradnje Nove ceste 
(1805). Stoji na križišču stare in nove ceste, za katero so morali 
uporabniki nekoč plačevati visoke cestnine.

ID=8066506
Razglednica je bila odposlana z Vrhnike kot božično-novoletna 
čestitka v Preštice pri Plznu, ČSR dne 22.12.1930.

ID=7950538
Na razglednici vidimo, da je Stržinarjeva hiša na Hribu dobila novo 
streho leta 1930. Iz te perspektive se lepo vidi pozidava ob Stari 
cesti proti Logatcu, ki je potekala preko Hriba in se onkraj farne 
cerkve obrnila naravnost proti Raskovcu.

ID=8016074
Razglednica je bila poslana 29. 9. 1936 Silvi v Ljubljano kot vabilo 
na dramo »Praznik cvetočih češenj«, ki so jo uprizorili v nedeljo, 
4. oktobra 1936, popoldne.

ID=7994826
Pogled s Turnovša proti Hribu; na strehi farovža se sveti letnica 1938. 
Pod Fjolno goro, na kateri stoji cerkev sv. Trojice, se razprostira 
Vas. Na desni v daljavi se sveti Breg in za njim številni dimniki 
opekaren. 
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