
 
MESTNA OBČINA KRANJ 

ŽUPAN  

 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 

 

PREDLOG ZA PODELITEV NAGRADE MESTNE OBČINE KRANJ IN (OZ.) 

VELIKE PLAKETE MESTNE OBČINE KRANJ 

 

Na podlagi razpisa 4., 5., 6., 7. in 8. člena Odloka o priznanjih v Mestni občini 

Kranj (Uradni list RS št. 100/2007) Komisije za nagrade in priznanja Sveta Mestne 

občine Kranj, ki ga je objavila na svoji spletni strani, predlagam Gimnazijo 

Kranj, da prejme Nagrado Mestne občine Kranj za leto 2010. 

 

Utemeljitev: 

 

Gimnazija Kranj letos praznuje 200-letnico svojega obstoja. 

 

Gimnazijo Kranj so ustanovili Francozi v času Ilirskih provinc leta 1810, kmalu po 

meščanski revoluciji, kar pomeni, da je sledila najnaprednejšim težnjam takratnega 

družbenega gibanja. Leta 1863 je postala Gimnazija v Kranju prva gimnazija na 

takratnem slovenskem ozemlju s slovenskim učnim jezikom. Po letu 1900 ostaja 

gimnazija v Kranju center naprednih misli in razvoja, po veliki maturi leta 1901 pa 

postane tudi šola, iz katere so prihajali nosilci prihodnjega družbenega, 

gospodarskega, kulturnega in znanstvenega napredka ter razvoja ne le v Kranju, 

temveč tudi v Sloveniji in izven nje. 

 

Tako je tudi danes. Gimnazija Kranj ostaja osrednja izobraževalna ustanova v 

glavnem mestu Gorenjske in pomemben steber vzgojno-izobraževalnega procesa v 

vsej državi. Od leta 1901, ko je bila uvedena velika matura, je iz kranjske 

gimnazije izšlo nekaj več kot 10 500 maturantov. Po končanih študijih se je večina 

vračala v Kranj in soustvarjala gospodarski, kulturni, politični in družbeni 

napredek mesta. Lahko trdimo, da so prav ti ljudje prevzeli in nosili breme ter 

odgovornost za razvoj Kranja in Gorenjske in da je v tem delu tudi prispevek 

Gimnazije. Mnogi nekdanji dijaki Gimnazije Kranj ustvarjajo in odmevno delujejo 

ne le v domačem mestu, pač pa v celotni državi Sloveniji in v Evropi. So 

pomembni gospodarstveniki, znanstveniki, bančniki, menedžerji, politični, kulturni 

delavci, učitelji na vseh stopnjah izobraževalnega procesa … 

 

V zadnjih desetletjih je Gimnazija Kranj z združenimi sredstvi Kranja in širše 

okolice obnovila in prenovila več kot 90 let staro gimnazijsko poslopje, s čimer je 

dijakom in delavcem šole ustvarila boljše delovne pogoje, Kranju pa ohranila del 



kulturne dediščine in polepšala eno od njegovih podob. Žal pa leta minevajo in zob 

časa ne prizanaša tudi tej lepotici, tako da je stavba potrebna ponovne prenove. 

 

Gimnazija Kranj je v vsem svojem obstoju vedno sledila najnaprednejšim učno-

vzgojnim programom in procesom, kar nenazadnje kažeta tudi uvedba evropskega 

oddelka v šolskem letu 2009/10 in od septembra 2010 dalje tudi oddelek 

mednarodne mature. Uvedba oddelka mednarodne mature predstavlja za gimnazijo 

izjemen dosežek, saj je to šele tretja gimnazija v Sloveniji, ki ji je bilo zaupano 

tovrstno izobraževanje dijakov. 

 

200-letnica obstoja Gimnazije Kranj je pomemben mejnik, predvsem pa so to 

častitljiva leta za mesto Kranj, saj pomeni, da je Gimnazija v teh letih izobrazila 

ogromno število intelektualcev. Zato menim, da nagrada taki ustanovi pomeni 

veliko priznanje za njeno delo in potrditev, da je njena pot prava. 

 

 

Kranj, 6. 9. 2010  

 

Damijan Perne, dr. med. spec. psih. 
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