
»Po cesti naprej je bila Mesarjeva – Ratečanova gostilna. V davnih časih 
so se pri njih ustavljali vozniki iz Rateč, ki so vozili umrle na pokopališče 
na Rodine, kjer je bila prafara. Zato so gostilni rekli Pr`Ratečanu. 
Tej je sledila Tancarjeva gostilna. Za gostilno je bila vila občinskega 
zdravnika Kogoja. Bil je zelo prijeten, prijazen gospod. Kot majhno 
punčko me je mama poslala k njemu po recept za “kroglice”, tablete. 
Lepo me je sprejel in poslal v zgornje nadstropje h gospe, kjer sem 
dobila slastno rumeno hruško velikanko.« (Olga Osredkar, roj. Ravnik)

Trgovina Čepon nasproti železniške postaje 
med obema vojnama.

Izsek načrta Alberta Vallija za vilo Valli, 1907.  
Danes Cesta Maršala Tita 13 za Dolikom.

Tancarjeva gostilna, 1929. Danes restavracija Ejga.

Paarov hotel, 1928. Danes parkirišče nasproti železniške postaje.

»Kakšne so bile 
Jesenice pred drugo 
svetovno vojno, si 
današnja mladina ne 
more predstavljati. 
Ob cesti so bile hiše s 
trgovinami, gostilnami 
in obrtne delavnice. 
Nasproti železniške 
postaje so bile stojnice, 
kjer so Sušnikova, 
Ambrožičeva, Čeponova 
in Šolarjeva prodajale 
sadje in zelenjavo. 
Za barakami sta bila 
železniška bloka  
in mali vrtički.«  
(Florijan Višnar)

Cesta maršala Tita 18, 1966.
Danes TIC Jesenice.

Kolodvorska restavracija  
okoli leta 1920.

»Železniška postaja  
je bila za Jesenice  
kot živahno prometno 
križišče zelo pomembna 
institucija. Če se nisi 
imel kam dati, si jo 
mahnil na »štacjon«, 
kjer si gotovo našel 
družbo. Če ne drugje,  
pa v restavraciji.«  
(Mitja Volčič) 

Ljudska šola, 1914. Danes Gimnazija Jesenice.

Gradnja sokolskega doma okoli leta 1928. 
Danes TVD Partizan.

»V gimnazijo 
sva hodila oba s 
starejšim bratom. 
Jaz dopoldne, on 
popoldne. Imela pa 
sva samo en komplet 
pripomočkov za 
geometrijo. Seveda  
sem bila večinoma  
jaz brez, zato sem  
imela prvo četrtletje 
opomin iz  
matematike.«  
(Albina Sršen)

Načrt za Krekov dom, 1927.  
Danes Gledališče Toneta Čufarja.

Trg Toneta Čufarja, 1991.

»Drugi center mesta 
je bil trikotnik med 
»fizkulturnim« 
domom TVD Partizan, 
gimnazijo in Titovim 
domom oziroma 
Gledališčem Toneta 
Čufarja. Dodajte še 
trgovino z obutvijo 
Borovo, nekdaj Bata, 
pa Slovenijašport, 
časopisni kiosk in 
že imate jeseniški 
Piccadilly, zdaj trg 
Toneta Čufarja.«  
(Mitja Volčič)
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»Dobro se spominjam starih Jesenic okoli železniške postaje 
in tudi sicer: gostilne Paar in poletnega živ-žava okoli nje, 
potem hiše, v kateri je imel ordinacijo dr. Tancar in zraven te, 
hiše brivca, ki sem mu ušel iz stola za striženje in so me 
morali uloviti, da sem se usedel nazaj nanj in me nato 
ostrigel.« (Marijan Prosen)
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