
ŠTIPENDIJSKE USTANOVE V GRADIVU ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
DO RAZPADA AVSTRO-OGRSKE LETA 1918

 Gmotno podpiranje šolajočih ima globoke zgodovinske korenine, dolgo zgodovi-
no pa ima tudi izraz štipendija. Izvorno latinsko besedo »stipendium« so v antičnem 
Rimu sicer uporabljali v drugačnih pomenih. Beseda se je lahko nanašala na zemljiški 
davek, plače vojakom ali kakršna koli druga izplačila. Sodobni pomen je dobila na pre-
hodu iz srednjega v novi vek. Od tedaj beseda označuje gmotno, denarno pomoč posa-
mezniku pri njegovem izobraževanju. 
 V slovenskem prostoru med štipendijskimi ustanovami, ki so olajševale študij na 
daljši rok ali ga sploh omogočale, izstopa »štiftunga« duhovnika Luke Knaflja. V času 
od njene ustanovitve leta 1676 do konca prve svetovne vojne je to štipendijo prejelo 
več kot 1200 na Dunaju študirajočih slovenskih študentov. Študij na dunajski univerzi 
zadeva tudi najstarejša v virih izpričana slovenska štipendijska ustanova. Gre za volilo 
leta 1505 umrlega profesorja te univerze Brikcija Preprosta iz Celja. Na podlagi njego-
vega volila naj bi na Dunaju študirala po dva za študij primerna Brikcijeva sorodnika 
ali pač dva nadarjena Brikcijeva »sonarodnjaka ali rojaka«. 

 Štipendijske ustanove imajo bogato zgodovino, v kateri se zrcali dogajanje na raz-
nih področjih, od politike do kulture v najširšem smislu. Razstava po eni strani sledi 
časovnim mejnikom in spremembam, ki so vidneje zaznamovale razvoj štipendijskih 
ustanov na Slovenskem oziroma Kranjskem do razpada Avstro-Ogrske. Po drugi stra-
ni predstavlja različne vsebinske vidike teh ustanov, izpričane v arhivskem gradivu, pa 
tudi prejemnike štipendij in predvsem ustanovitelje. 
 Brez slednjih tega po obsegu manjšega, a za naše prednike pomembnega dela tako 
imenovanih dobrodelnih ustanov ne bi bilo. Naš spomin si utemeljitelji štipendij nav-
sezadnje zaslužijo tudi zato, ker o pomenu izobraževanja niso le razpravljali, ampak so 
zanj žrtvovali del lastnega imetja. Štipendijske ustanove, ki so razpad Avstro-Ogrske 
večinoma preživele, so bile ukinjene po drugi svetovni vojni.
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