
ŠTIPENDIJSKE USTANOVE NA KRANJSKEM 
MED ZAČETKOM 19. STOLETJA IN LETOM 1918

 19. stoletje, sploh njegova druga polovica, je čas razcveta štipendijskih ustanov. V tem 
obdobju je nastala večina od 221 štipendijskih ustanov, ki jih najdemo v različnih evi-
dencah do leta 1918. Krog tistih, ki so del premoženja namenili za izobraževanje otrok, 
ki jim sicer šolanje ne bi bilo dostopno, se je razširil. Poleg duhovnikov, ki so še vedno 
najštevilčnejši, ter plemstva in uradnikov, so med ustanovitelji tudi gospodarsko vedno 
močnejše meščanstvo, podjetniki, drugi posestniki nepremičnin in izobraženci, neka-
tera društva in na različne načine povezani prebivalci posameznih krajev. Že vsaj od 
17. stoletja dalje so med ustanovitelji tudi ženske.
 Če v prejšnjih stoletjih stopnja in vrsta študija v ustanovni listini pogosto nista bili 
določeni, so ustanovitelji zdaj pogosteje namenjali sredstva za točno določeno stopnjo 
in vrsto šolanja. Tako so omogočili štipendistom izobraževanje na obrtnih šolah, vi-
sokih tehniških šolah, trgovskih akademijah in univerzah ter na ta način zagotovili 
narodu izobražence in strokovnjake, ki jih je primanjkovalo. S štipendijami so se izo-
braževali na univerzah in visokih šolah predvsem na Dunaju, v Gradcu, Pragi in Inns-
brucku. Še vedno je bila velika večina štipendij podeljena za šolanje na osnovni in gim-
nazijski stopnji, kar nekaj pa je bilo takih, ki jih je mogel štipendist prejemati skozi vse 
stopnje svojega šolanja.
 Najpogosteje so ustanovitelji podpirali prosilce iz domačega kraja ali župnije, pravilo-
ma so imeli prednost sorodniki, v drugi polovici 19. stoletja pa se kot pogoj večkrat po-
javlja bodisi slovenska ali nemška narodnost prosilca. 

Na tej podlagi so se lahko potegovali za štipendijo tudi kandidati, ki niso bili le iz 
Kranjske, ampak tudi iz Štajerske, Koroške in Avstrijskega primorja.
 

 Odločanje, kateremu od prosilcev naj pripade štipendijsko mesto, so ustanovitelji 
najpogosteje prepustili sorodnikom, domači župniji in lokalnim oblastem, ki so 
poznale razmere, ali škofiji ter deželni oblasti. Ko so v 19. stoletju namenili štipendi-
je za določeno vrsto študija, so posamezni ustanovitelji želeli, da o kandidatih odloča 
stroka, npr. vodstvo gimnazije, na kateri se bodo šolali štipendisti, Trgovsko-obrtna 
zbornica, Kranjsko Primorsko gozdarsko društvo. Tako so želeli zagotoviti, da dobijo 
štipendije najsposobnejši kandidati.
 Duh časa se kaže mdr. v določilih o posebnih obveznostih štipendista. Ustanovitel-
ji so včasih v ustanovnem pismu izrazili željo, da prejemnik štipendije zanje moli ali 
obiskuje sveto mašo. Ta določila so v 19. stoletju vse redkejša, pojavijo pa se zahteve, 
da štipendist določeno obdobje poklicno deluje na Kranjskem in prispeva k napredku 
okolja, iz katerega izhaja.

Poročilo dr. Janeza Gnidovca, prvega ravnatelja Knezoškofijske privatne 
gimnazije v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano o napredku 
štipendistov v drugem polletju šolskega leta 1910/1911. V tem obdobju 
je štipendije prejemalo 26 dijakov različnih letnikov gimnazije. Nekateri 
dijaki so prejemali štipendije že od začetka šolanja, drugi so jih pridobili 
šele v višjih letnikih. Le dvema dijakoma so podelili dve štipendiji. Iz po-
ročila je razvidno, da so tudi dijaku, ki je bil v prvem polletju neuspešen, 
omogočili, da štipendijo še naprej prejema in ima tako možnost, da šol-
sko leto uspešno zaključi. (SI AS 33, 31-12, fasc. 3824)

Razglas Cesarsko-kraljeve deželne vlade za Kranjsko o prostih štipendijskih mestih v drugem polletju šolskega 
leta 1911/1912. V razglasu so navedene ustanove, pri katerih se bodo štipendijska mesta sprostila. Kandidirati 
je bilo mogoče za 30 prostih mest, ki so bila na voljo v 19 različnih ustanovah. Iz razpisa je mogoče razbrati ve-
liko raznolikost štipendijskih ustanov – od stopnje šolanja, za katero so namenjene, pogojev za pridobitev, pravice 
do predlaganja in odločanja o prejemniku, do števila ustanovnih mest. Na koncu je dodan še seznam obveznih 
prilog, ki jih je bilo potrebno priložiti prošnji. To so bili ubožni in rojstni list, spričevala, potrdilo o cepljenju proti 
kozam, dokazila o prednosti pri izbiri ter morebitne podpore, ki so jih kandidat ali njegovi sorojenci že prejemali. 
(SI AS 33, 31-12, fasc. 3824)

Prošnja Franca Vrečka, dijaka 
državne gimnazije v Ljubljani, za 
podelitev štipendije Barbare Kat-
zianer iz leta 1914. Ustanovitelji-
ca dveh štipendijskih mest je leta 
1652 v oporoki določila, da lahko 
štipendijo pridobijo prosilci, ki so 
glasbeno nadarjeni in se obvežejo, 
da bodo sodelovali pri cerkvenem 
petju na koru župnijske cerkve sv. 
Jakoba v Ljubljani. Prošnja vse-
buje tudi priporočilo župnika, saj 
je prosilec pri petju že sodeloval. 
Štipendija mu je bila dodeljena, 
vendar je moral zaradi vpoklica v 
vojsko šolanje prekiniti. Po koncu 
vojne je šolanje nadaljeval, tudi 
štipendijo so mu po pritožbi po-
novno odobrili. (SI AS 72, serija 
B, 845)


