
Od leta 1992 se naša šola imenuje po Franu 

Erjavcu, znamenitem naravoslovcu in pisatelju, 

profesorju kemije in prirodopisa. Sedemnajst let 

svojega plodnega življenja je deloval v naši 

neposredni bližini, v Gorici. Pokopali so ga na 

starem pokopališču med Gorico in Kromberkom, v 

bližini kraja, kjer je danes na Erjavčevi ulici v Novi 

Gorici njegov doprsni kip (odkrit leta 1972, delo 

Borisa Kalina). 

Vseh dvajset let od poimenovanja smo se na šoli  

trudili, da počastimo spomin na znanega rojaka: 

 izdali smo priložnostno glasilo Bodika, 1993 

 leta 1997 smo ob 110. obletnici njegove smrti 

postavili v knjižnici razstavo o njegovem 

življenju in delu 

 oblikovali smo celostno podobo šole in 

razglasili mravljo za našo maskoto 

 leta 2000 smo razpisali nagradni natečaj 

»Zbirajmo stare knjige Frana Erjavca« in dobili 

nekaj dragocenih izdaj 

 v šolskem letu 2009/10 smo aktivno sodelovali 

pri MEGA kvizu, ki obravnava znamenite 

Slovence in njihove spominske hiše, tako da je 

naša knjižnica postala v času reševanja kviza 

njegova spominska soba 

Ves ta čas so bile naše sanje, da uredimo stalno 

zbirko Erjavčevih del. Pisatelj je deloval v 19. 

stoletju, zato je izdaje iz teh let zelo težko dobiti. 

Imeli smo srečo, da so pred dvema letoma v 

antikvariatu Glavan v Ljubljani dobili zapuščino 

bibliofila z vsemi pomembnimi izdajami Erjavčevih 

del, ki smo jih s pomočjo donatorjev odkupili. Tako 

je postala zbirka dovolj tehtna, da smo z veliko mero 

lastne iznajdljivosti letos uspeli proslaviti dvajseto 

obletnico poimenovanja z odprtjem spominske sobe 

našemu Franu Erjavcu. 

Za vodene oglede pokličite 040 746 408 

 

Oglejte si tudi spletno stran šole  

http://www.os-franaerjavca.si 

 

Avtorica razstave in tekst za zgibanko: Tjaša Klemenčič 

Fotografije in oblikovanje zgibanke: Barbara Šavli 

Soavtorica pri postavitvi razstave: Vanja Kotar 

SPOMINSKA SOBA  

FRANA ERJAVCA 

Donatorji:  

 Arctur, d.o.o. 

 Kamnoseštvo  Brezavšček 

 Pekarna Brumat  

 Nova KBM 

 Občina Nova Gorica 

 Založba Miš 

 g. Miha Šegula 

 

Posebna zahvala NUKu in Foto ateljeju 

Pavšič Zavadlav. 

OŠ Frana Erjavca Nova Gorica 

Kidričeva 36, 5000 Nova Gorica 

(1834—1887) 



E) Naša maskota mravlja na stolu 

POSTAVITEV RAZSTAVE: 

A) Središče sobe - Erjavčev portret (Oglejte si ga od blizu!) 

B) Zelena stena: 

 na steni ilustracije Neže Mikuletič (Fran kot otrok ob 

mlaki; z babico; kot mladi raziskovalec s Schmidtom; 

kot odrasel na potepu po Krasu) 

 vitrine z dragocenimi izdajami pred letom 1940; 

najdragocenejša izdaja Domače in tuje živali v 

podobah: Slovenskej mladini v poduk in kratek čas

(1868-1873), po Levcu »prava zlata knjiga« 

C) Rjava stena s Kozlerjevim zemljevidom: 

 razglednice iz njegovega časa in krajev, kjer je 

živel in delal (Ljubljana, Dunaj, Zagreb, 

Gorica) 

 njegovi portreti iz posameznega obdobja 

 njegov življenjepis 

D) Zasteklene mize: 

 rokopisna zapuščina (dopisovanje z 

Gregorčičem, Levstikom, Jurčičem) 

 izdaje Erjavčevih knjig po letu 1940 

 gradivo za MEGA kviz 

 celostna podoba šole 

 origami žabice učencev 6. razredov 


