
ID=8007114
Leto 1963. Panoramski pogled na Vrhniko z druge strani Ljubljani-
ce, iz Verda. Vidni sta obe osnovni šoli; starejša Mrakova in nova 
Cankarjeva. V gradnji je večstanovanjski blok nad Mercatorjem, na 
Lošci pa gradijo enodružinske hiše predvsem delavci iz Usnjarne.
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VRHNIKA, panorama 1943-1963

ID=8066250
Razglednica je bila odposlana 4. 10. 1943. Pogled na Vrhniko z 
Javorča, v ozadju Polhograjsko hribovje. Skrajno levo spodaj vas 
Mirke, za njo Hrib s farno cerkvijo. V osrednjem delu lepo vidna 
Nova vas. Do leta 1938 so tu zgradili že 23 hiš. Klis je še v celoti 
nepozidana obdelana kmetijska površina.

ID=8004042
Okrog leta 1952; v ospredju del vasi Verd ob cerkvi sv. Antona. Na 
Vrhniki se lepo vidijo prve povojne gradnje: nova Usnjarna, dva 
velika usnjarska bloka, telovadnica Partizan ob kateri se gradi še 
bazen…

ID=8003786
V letih 1952/1953 zgradijo nasproti gostilne Turšič prvi vojaški blok.

ID=8004810
Sredina 50-ih let 20. stol.; na Klisu gradijo enodružinske hiše, več-
stanovanjske objekte, počasi raste tudi nova pošta.

ID=8073674
Konec 50-ih so po Tržaški cesti vozili redki avtomobili, več je bilo 
pešcev. V znameniti Koreji, leseni menzi za delavce Usnjarne, je 
21. 6. 1958. dobila svoje prostore Ljudska knjižnica in tu delovala 
do oktobra 1962.

ID=8073930
Razglednica je bila odposlana 20. 7. 1960. Pogled z Drče proti sv. 
Trojici. V ospredju je Hrib s farno cerkvijo. Na območju Tršarjevih 
njiv pod pokopališčem je viden nasip za novo pokopališče.

ID=8074442
Razglednica je bila odposlana 10. 3. 1966. Pogled proti Vrhniki z 
(še) nepozidanega Turnovša. V ospredju je obdelana njivska povr-
šina na dnu vrtače.

ID=8074186
Leto 1962, panorama Vrhnike z Drče v osi Tržaške ceste. Na ob-
močju Klisa gradijo stanovanjske bloke, Dom JNA, lekarno s poli-
cijo…

ID=8076234
Pogled z Drče proti Vrhniki. Mimo nasipa za novi del pokopališča 
drvi proti Logatcu hrošč…

ID=8014538
Iz črno bele panorame Vrhnike iz začetka 60-ih let se bleščijo sne-
žno beli novi stanovanjski bloki na Klisu.

ID=8015818
Panorama Vrhnike, posneta s Turnovša. Vrhnika je polna novih hiš, 
stoji tudi že nova osnovna šola Ivana Cankarja ob Tržaški cesti. 


