VRHNIKA, mozaične razglednice od leta 1960 do danes

ID=8002762
Turistično društvo Vrhnika je leta 1960 izdalo razglednico s šestimi znamenitostmi Vrhnike: kopališče Stari mlin, stolp na Planini, gozdarsko-lovski muzej Bistra, Močilnik, Vrhnika-panorama in
Cankarjeva rojstna hiša.

ID=8085194
Razglednica je bila izdana po letu 1960 in jo sestavljajo štirje
prizori: dve panorami Vrhnike, Klanec s spominsko hišo pisatelja
Ivana Cankarja in njegov spomenik ob Tržaški cesti.

ID=7949514
Razglednico sestavljajo štiri fotografije: Močilnik, grad Bistra,
Cankarjev spomenik in panoramski pogled z Drče na Vrhniko. To
razglednico je poslal Braco svojim sorodnikom v Osijek 6. avgusta
1966.

ID=8009930
Razglednico iz začetka 60-ih let sestavljajo štiri fotografije Vrhnike:
panorama, Mlečna restavracija ob Tržaški cesti, del Klisa s Sveto
Trojico ter Cankarjev trg s sv. Lenartom v ozadju.

ID=8009418
Razglednica je bila izdana okrog leta 1970. Sestavlja jo šest prizorov:
panorama Vrhnike z Drče, gostišče Močilnik, grad Bistra, hotel Mantova, vas Verd in razgledni stolp na Planini.

ID=8010186
Razglednico, poslano 16. 11. 1971 v Novo mesto, sestavljajo štiri
fotografije Vrhnike: panorama, Klis s Sv. Trojico, vodnjak v parku
pred OŠ Janeza Mraka ter fotografija stavbe, v kateri sta lekarna in
policija, na drugi strani Tržaške ceste pa OŠ Ivana Cankarja.

ID=8012234
Razglednica je bila poslana v Pulo 23. 8. 1978. Na fotografiji panorame so dobro vidne »novogradnje« tega časa: večstanovanjski
objekt z banko na Trgu Karla Grabeljška, stanovanjski bloki v Gradišču in na Klisu.

ID=8018378
Razglednica je bila poslana 16. 5. 1978. Na fotografiji panorame vidimo, da so stanovanjski bloki na Trgu Karla Grabeljška in v Gradišču
že dokončani. Usnjarskima blokoma na Lošci se je pridružil nov stanovanjski stolpič s knjigarno v pritličju.

ID=8008906
Razglednico, poslano leta 1991, sestavljajo štiri fotografije Vrhnike.
Levo je vodnjak, postavljen v parku pred osnovno šolo, desno je
križišče v centru s cerkvijo sv. Lenarta in stavbo sodišča v ozadju.
Spodaj je fotografija bazena, ki danes ne deluje več in panorama
Vrhnike, z Verdom v ospredju.

ID=8065738
Razglednico sestavljajo tri fotografije: Kalinov spomenik NOB na
Drči, panorama Vrhnike in trg-parkirišče pred telovadnico Partizan
in Cankarjevo knjižnico ob Tržaški cesti. Knjižnica je tu začela delovati decembra leta 1979.

ID=8065994
Leto 1983 - trije prizori z Vrhnike. Levo zgoraj je »udarniško« zgrajen bazen iz leta 1952. Desno je park pred telovadnico Partizan z
leseno skulpturo “Barjanec - korakajoči mož”, delo kiparja Toneta
Lapajneta. Na panoramski sliki je na levi strani Tržaške ceste dobro viden nov objekt »Konfekcije«, na desni pa starejši proizvodni
kompleks IUV.

ID=8022218
Leto 2000, razglednica s štirimi fotografijami. Na levi in desni sta
motiva cerkve sv. Trojice na Fjolni gori. Na sredini zgoraj je prikazan znameniti kamnit portal na Hočevarjevi hiši na Stari cesti, delo
učencev Plečnikove šole, z vklesanima letnicama 1823 in 1829.
Spodaj je sodnija, ena najstarejših ohranjenih stavb na Vrhniki, iz
leta 1554.
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