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UVODNA BESEDA
Inventar arhivskega fonda Zveza kulturnih organizacij Kranj, ki gaje pripravila Mija
Mravlja, je prva samostojna publikacija Enote za Gorenjsko Kranj v seriji Gradivo in
razprave Zgodovinskega arhiva Ljubljana.
Inventar kot pripomoček za raziskave arhivskega gradiva, ki ga opredeljuje pravilnik
o strokovni obdelavi in izdelavi pripomočkov za raziskave arhivskega gradiva (Ur. 1.
SRS, št. 11- 582/88), najbolje informira o podatkih, kijih vsebuje arhivsko gradivo tako
obdelanega fonda. Seznanja nas s historiatom fonda, kakor tudi z zgodovinskim
prikazom ustvarjalca fonda. Osrednji del predstavlja natančen popis kategorij
arhivskega gradiva, ki ga dopolnjujejo še kazala. Dodan je seznam kratic, ki se v gradivu
pogosteje pojavljajo. Vse to omogoča, da hitro najdemo tiste dele gradiva, ki nas
zanimajo.
Izdelava inventarja zahteva natančno ureditev gradiva, zato je to opravilo zelo
dolgotrajno. Zgodovinski arhivi hranijo veliko število različnih fondov, zato je
nemogoče izdelati inventar za vse. Za izdelavo take oblike pripomočka za raziskave se
odločamo le pri fondih, ki so pomembni za proučevanje zgodovine kraja ali regije in
jih tudi sicer raziskovalci pogosteje uporabljajo. Z inventarjem in njegovo objavo pa se
število uporabnikov takega gradiva še poveča.
Arhivskega fonda Zveze kulturnih organizacij Kranj, katerega gradivo je bilo ob
prevzemu v Enoto za Gorenjsko Kranj neurejeno, ni bilo mogoče uporabljati za
raziskave. Z objavo njegovega inventarja je fond postal pomemben za proučevanje
gorenjske ljubiteljske kulturne dejavnosti po drugi svetovni vojni.
Inventar nas natančno opozarja na vsebino gradiva in nas seznanja z glavnimi
zgodovinskimi potezami ljubiteljskega kulturnega dogajanja na Gorenjskem. Kljub
stalnem u pomanjkanju denarnih sredstev za to dejavnost ljubiteljska kultura na
Gorenjskem ves čas živahno deluje. Največ zaslug imajo člani številnih kulturnih
društev, ki prostovoljno in brezplačno delujejo v njih. To je dobro razvidno tudi iz
arhivskega gradiva Zveze kulturnih organizacij Kranj in to je bil eden od glavnih
razlogov, d a je avtorica publikacije to gradivo natančno uredila in pripravila inventar.
Podrobne ureditve tega fonda se je lotila tudi zato, ker je članica Akademskega
pevskega zbora France Prešeren Kranj, k ije tudi vključen v kranjsko Zvezo kulturnih
organizacij. Hkrati pa tudi sama aktivno sodeluje v organih Zveze kulturnih organizacij
Kranj.
Prepričan sem, da bomo v Enoti za Gorenjsko za objavo pripravili še nekaj
inventarjev. Hranimo precejšnje število fondov, ki vsebujejo temeljne podatke zlasti za
novejša zgodovinska dogajanja na Gorenjskem. Nekateri pomembni fondi so zelo
obsežni, zato je potrebno nekaj let, da izločimo nepomembne dele in gradivo podrobno
uredimo ter pripravimo še vse ostale elemente, ki jih mora vsebovati arhivski inventar.
Upam in želim, da bi bil prvi tovrstni pripomoček, ki smo ga pripravili v Enoti za
Gorenjsko, dobra vzpodbuda za pripravo in izdajo takih publikacij.
Janez Kopač
vodja Enote za Gorenjsko Kranj
T udi danes je dejavnost društva vpeta vnenehno valovanje rasti in padanja. Še vedno
ostaja delo želja skupine ljudi, ki želijo igrati, peti, plesati... Ko želja preraste
združevalna hotenja, preneha delo skupine ali društva.
Ko prebiram društvene programe, berem napovedujoče misli, da smo dolžni
ohranjati dokum entacijsko gradivo in pričevanja; če misel razlijem v prostor

ljubiteljskega gibanja, da moramo negovati odnos do naše kulturne dediščine.
Ž e leta 1980 je Zveza kulturnih organizacij Slovenije izdala Priročnik za
dokumentariste kulturnih organizacij. Drobno knjižico spremlja misel, da človek v
društvu nikoli nisam, daje vse, kar je človek nekdaj mislil in čutil, povezano z današnjim
mišljenjem in delom. Oglejte si jo!
Skupine oz. društva naj zato želijo, da ob različnih praznovanjih društvenih jubilejev
prevetrijo arhive in izdajo napisane kronike dotedanjega dela. V njih bomo brali uspehe
in neuspehe delovanja, predvsem pa spoznali ljudi, utrip časa in okolja.
Ob teh priložnostih bomo spoznah tudi pomanjkljivosti arhivskega dela. V iskanju
podatkov nam ne bo treba spominjajoče vzdihovati in hrepeneti po poročilih
opravljenega dela, ki smo ga v množici vsakdanjih opravil in vtisov že davno pozabili.
Ugotovimo in obljubimo!
Vsaka premiera, letni koncert, folklorni večer, razstava, filmska projekcija, plesni
nastop, literarni večer ali posebna prireditev je zaključena, ko smo shranili plakate,
gledališke liste, kataloge, vabila, programske liste, vpeli slike v albume in jih opremili
z vsebino.
Današnji zapiski sestankov in razgovorov izpričujejo pomanjkanje časa in volje, da
orišejo utrip sestanka in dela. Ostajajo suhoparni sklepi, kijih težko povežemo v delo
posameznikov in skupine. Tako so primernejši krajši zapisi nastajanja in izvedbe
kulturnih vrednot, ki pomenijo resničen potek dejavnosti in so kronistu v veliko pomoč.
Z izdajo te knjižice vas želimo spodbuditi, da arhivsko delo resnično postane del
dejavnosti, k iji namenjamo prosti čas in naše misli.
Poiščimo človeka, ki ga bo osrečil orumeneli listič preteklosti in ga bo skrbno vtkal
v mozaik arhivskega dela.
Ob izdaji se toplo zahvaljujem delavcem kranjske enote ljubljanskega arhiva
posebno Miji Mravlji, ki že nekaj let sledi arhivskemu delu naše zveze.
Matevž Oman
predsednik Zveze kulturnih organizacij Kranj

Tovarniški orkester tovarne Inteks leta 1C
M 6 (fototeka Gorenjskega muzeja)
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Knjiga nastopov 1947-1955 (ZAL, fond ZKO Kranj, a.e. 79)
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UVOD
Arhivsko gradivo Zveze kulturnih organizacij Kranj smo prevzeli pri Občinskem
svetu Zveze kulturnih organizacij Kranj v dveh delih. Oktobra 1978 smo prevzeli
približno 5 tekočih metrov (46 fasciklov) gradiva iz obdobja 1947 - 197Q, Ob prevzemu
smo gradivo le grobo uredili in ob tem izločili približno 4 tekoče metre predvsem
finančnega gradiva iz obdobja 1955 -1968.
Leta 1980 je Zveza kulturnih organizacij Kranj deponirala v našem skladišču v
Predosljah še vse svoje preostalo arhivsko in dokumentarno gradivo do leta 1980 (12
tekočih metrov).
Fond je dobil v akcesijski knjigi kranjske občine število 57. V registru fondov nosi
Zveza kulturnih organizacij Kranj signaturo KRA-93.
Fond Zveze kulturnih organizacij Kranj bi sicer morali ločiti na dva fonda, saj
obsega gradivo Okrajnega sveta Svobod in prosvetnih društev Kranj ter Občinskega
sveta Zveze kulturnih organizacij Kranj s predniki. Vendar se arhivsko gradivo v
obdobju 1955 - 1962 - od ustanovitve občinskih do ukinitve okrajnega sveta - tako
prepleta, da ločitev gradiva ne bi bila mogoča in tudi ne smotrna. Ločitev gradiva na
dva fonda bi bila preveč nasilna.
Urejeno arhivsko gradivo celega fonda je shranjeno v 31 arhivskih škatlah. Zaradi
večjega formata treh arhivskih enot so te tri shranjene v fasciklu in so na koncu fonda.
Fond obsega 3,2 tekoča metra.
Škatle so opremljene z nalepkami in varnostnimi nalepkami na notranji strani škatle.
Na nalepki so naslednji podatki:
- ime fonda
- številke arhivskih enot (od - do)
- številka tehnične enote.
Na prvi škatli je črka P, kar pomeni, d aje v prvi škatli popis gradiva; enak popis je
v zbirnem popisu občine Kranj. Popis gradiva in vsa ostala dokumentacija je v dosjeju
prevzetega fonda.
Fond ima 1111 arhivskih enot. Vsaka arhivska enota ima svojo številko in je vložena
v poseben ovoj; znotraj je gradivo urejeno kronološko. Če arhivska enota obsega več
let (npr. zapisniki izvršnega odbora), je za vsako leto gradivo v posebnem ovoju. Na
takem ovoju je napisana le letnica.
Kot spremna dokumentacija so izdelani:
- poročilo o delu na fondu
- historiat ustvarjalca
- popis arhivskega gradiva
- kazalo k popisu
- tematski indeks
- seznam izločenega dokumentarnega gradiva
- seznam občinskih ZLPD, SSPD, ZKPO in ZKO na Gorenjskem
- seznam kulturnih društev na Gorenjskem in oblike njihovih kulturnih dejavnosti
- seznam kratic in okrajšav.
Na velikem številu dokumentov ni bilo datumov. Tak dokument je v popisu označen
b.d. Če je bilo iz drugih dokumentov mogoče ugotoviti natančno letnico, je dokument
označen b.d. (1970), če pa natančne letnice ni bilo mogoče ugotoviti, je označen b.d.
(okrog 1.1970).
Arhivsko gradivo Zveze kulturnih organizacij Kranj se deli na naslednje skupine:
- zlet Svobod v Celju leta 1935
- Okrajna ZLPD (Zveza ljudsko-prosvetnih društev) in Okrajni SSPD (svet Svobod
in prosvetnih društev) Kranj
8

- Občinska ZLPD (Zveza ljudsko-prosvetnih društev), Občinski SSPD (svet
Svobod in prosvetnih društev), Občinski svet ZKPO (Zveze kulturno-prosvetnih
organizacij), Občinski svet ZKO (Zveze kulturnih organizacij) Kranj
- društva v občini Kranj
- sodelovanje z ZKO Gorenjske
- Klub kulturnih delavcev Kranj
- Center za estetsko vzgojo
- Plesno-baletna šola
- Koncertna poslovalnica
- Glasbena šola Kranj
- Prešernovo gledališče
- Ljudska knjižnica
- Aktiv komunistov kulturnih delavcev
- Občinski svet SSPD Jesenice
- društva v občini Jesenice
- Občinski SSPD Radovljica
- društva v občini Radovljica
- Občinski SSPD Školja Loka
- društva v občini Škoija Loka
- Občinski SSPD Tržič
- društva v občini Tržič
- Občinski SSPD Železniki
- Občinski SSPD Gorenja vas
- Občinski SSPD Bled
- Občinski SSPD Bohinjska Bistrica
- Občinski SSPD Cerklje
- Občinski SSPD Žiri.
V
skupini zlet Svobod v Celju leta 1935 je le sedem povečav fotografij, ki so bile
narejene verjetno ob kakšni obletnici zleta.
Natančnejša ureditev okrajnega in občinskih ZLPD, SSPD, ZKPO in ZKO je
razvidna iz kazala k popisu gradiva. Večje količine gradiva so za Okrajni SSPD Kranj,
Občinski svet ZKO Kranj, občinske SSPD Jesenice, Radovljica, Škofja Loka in Tržič.
Zato je gradivo teh svetov urejeno podrobneje. Zlasti vsak občni zbor, skupščina ali
konferenca so uvrščeni v samostojne arhivske enote zaradi velikega števila prilog. V
popisu so naštete tudi vse priloge. Vsaka taka arhivska enota ima natančen datum.
Na začetku skupine okrajnega ali občinskih SSPD so občni zbori, skupščine,
konference, plenumi, zapisniki drugih organov, delovni načrti in poročila o delu,
normativni akti, analize in ankete, posvetovanja, sektorske konference in seminarji,
delo z društvi, statistika, seznami in gradivo raznih prireditev. V drugem delu take
skupine pa je gradivo o posameznih dejavnostih (glasbeni, gledališki, lutkovni,
knjižnični, likovni, fotofilmski, plesnobaletni, folklorni, izobraževalni, klubski, muzejski
in spomfeniškovarstveni ter šahovski).
Gradivo občinskih svetov SSPD Železniki, Gorenja vas, Bled, Bohinjska Bistrica,
Cerklje in Žiri vsebuje le nekaj zapisnikov in statistične vprašalne liste za društva.
Gradivo kulturno-umetniških društev je razdeljeno po strogem abecednem redu
krajev v posamezni občini. Razdelitev velja za območja današnjih občin, z izjemo
Smlednika, ki zdaj sodi v občino Ljubljana-Šiška, včasih pa je bil vključen v občino
Kranj.
Ker se v mestu Kranju pojavlja večje število društev in samostojnih skupin, so
razdeljena po naslednjem vrstnem redu:
- SKUD France Prešeren Kranj
9

-

DPD Svoboda Kranj
OKPD Enakost Kranj
ŠKPD slepih in slabovidnih Tomo Zupan Kranj
kulturno-umetniška društva v delovnih organizacijah
kulturno-umetniška društva v dijaškem domu in srednjih šolah
instrumentalne glasbene skupine
pevski zbori (mešani, moški)
okteti in manjše glasbène skupine
Klub ljubiteljev glasbe
fotografska in filmska društva
Plesno-športni klub
likovna društva
razna društva (Kulturna skupina Tatjane Odrove, Kranjsko akademsko društvo,
Esperantsko društvo, društvo Modrina).
V
kraju je včasih delovalo več društev; navedeni so vsak posebej, na koncu je
pionirsko kulturno-umetniško društvo.
Ponekod je imelo društvo več imen. V popisu so navedena vsa imena, ki jih je bilo
zaslediti v arhivskem gradivu (npr. Preddvor - IZU D Matija Valjavec - SKUD Matija
Valjavec - KUD Matija Valjavec). Imena so navedena kronološko, vendar ni nujno, da
so popolnoma natančna in vsa, saj društva niso posebno pazila, kako napišejo ime.
Dostikrat so uporabljali tudi že neveljavne in stare žige.
Ureditev arhivskega gradiva vsakega društva je naslednja:
- pravila, statuti
- občni zbori, letne in delovne konference (zapisniki, poročila, pravila, delovni
programi, finančni načrti in finančna poročila)
- zapisniki sej društvenega odbora
- poročila o delu
- delovni programi
- predračuni m finančna poročila
- razno (koncertni listi, plakati, brošure ob obletnicah, glasila, poročila o
gostovanjih, ankete).
A rhivsko gradivo K luba k u lturnih delavcev, C en tra za estetsk o vzgojo,
Plesno-baletne šole in Aktiva komunistov kulturnih delavcev je pri fondu Zveze
kulturnih organizacij predvsem zato, ker so bili nekateri (Center za estetsko vzgojo,
P lesn o -b aletn a šola) organizacijsko in prostorsko vezani na Zvezo kulturnih
organizacij, nekateri (Klub kulturnih delavcev, Aktiv komunistov kulturnih delavcev)
pa le prostorsko. V vseh pa so delovali delavci Zveze kulturnih organizacij.
Arhivsko gradivo Koncertne poslovalnice, Glasbene šole, Prešernovega gledališča
in Ljudske knjižnice sicer ne sodi v fond Zveze kulturnih organizacij, vendar se vsi
ukvarjajo s kulturo, velika verjetnost pa je, da pri njih tega arhivskega gradiva ne bo.
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HISTORIAT ZVEZE KULTURNIH ORGANIZACIJ KRANJ

Okrajna Zveza ljudsko-prosvetnih društev (ZLPD) Kranj in Okrajni svet Svobod
in prosvetnih društev (SSPD) Kranj
(1947 -1962)
Po vojni so v vseh večjih krajih ustanovili prosvetne svete, katerih naloga je bila
obnova porušenih in opustošenih kulturnih domov, ustanavljanje dramskih, pevskih in
drugih kulturniških skupin, organiziranje dopolnilnega šolanja za mladino. V prosvetne
svete so bili delegirani predvsem člani posameznih političnih organizacij. Prvi kongres
Ljudske prosvete Slovenije je bil 23. in 24. marca 1947, drugi pa leta 1950. Do II.
kongresa je bilo delo Ljudske prosvete močno kulturno-agitacijsko in je spremljalo
razne delovne akcije. Po II. kongresu je Ljudska prosveta postala samostojna družbena
organizacija, ki ni bila več neposredno podrejena ministrstvu za prosveto, ampak
Osvobodilni fronti.
Ljudsko-prosvetna društva so se v tem času povezovala v Okrajni odbor Ljudske
prosvete Slovenije Kranj, k ije obsegal današnje občine Kranj, Školjo Loko in Tržič, v
Radovljici pa je bil Okrajni odbor Ljudske prosvete Slovenije Radovljica, k ije obsegal
današnji občini Jesenice in Radovljica.
V ljudsko-prosvetnih društvih so delovale knjižnice, ljudske univerze, igralske
družine, lutkovni odri, literarni in likovni krožki, pevski zbori itd. V letih 1949 -1952 je
bilo v okraju Kranj organizirano 97 tečajev z 2767 tečajniki, ljudska univerza je samo v
letu 1952 izvedla 164 zdravstvenih, vzgojnih, kmetijskih in splošnoizobraževalnih
predavanj z 8575 poslušalci; v okraju Kranj je leta 1952 delovalo 65 ljudskih in 5
sindikalnih knjižnic. Vse delovanje je bilo povezano v 60 ljudsko-prosvetnih društvih,
od tega je bilo v 1. polletju 1952:
- 12 sindikalnih kulturno-umetniških društev (SKUD)
- 42 kulturno-umetniških in izobraževalnih društev (KUD, IZU D )
- 5 mladinskih kulturno-umetniških društev
- 1 obrtniško kulturno-umetniško društvo (OKUD).
V večjih k rajih in večjih delovnih organizacijah so delovala sindikalna
kulturno-umetniška društva (SKUD). V mestu Kranju je bil na pobudo okrajnega
sin d ik aln eg a sveta 28. sep tem b ra 1948 ustanovni občni zbor S indikalnega
kulturno-umetniškega društva (SKUD) France Prešeren Kranj, ki je imel na začetku
le dve sekciji: moški pevski zbor z okrog 60 člani in ga je vodil Peter Lipar, ter godbo
na pihala z okrog 25 člani, ki jo je vodil Zdenko Moti.
Postopoma so ustanavljali še naslednje sekcije: orkester, mladinski harmonikarski
zbor, glasbeno šolo, ženski pevski zbor, folklorno sekcijo, sekcijo likovnih umetnikov,
dramsko sekcijo, Gorenjski kvintet. Sindikalno kulturno-umetniško društvo France
Prešeren Kranj je imelo leta 1950 skupno deset sekcij in glasbeno šolo z 260 aktivnimi
in 653 podpornimi člani. V Sindikalnem kulturno-umetniškem društvu France Prešeren
so bili vključeni tudi moški pevski zbor Duplje, ženski pevski zbor Pletenine in folklorna
sekcija Tiskanine.
Leta 1953 seje Okrajni odbor Ljudske prosvete Kranj reorganiziral v Okrajno zvezo
ljudsko-prosvetnih društev (ZLPD) Kranj, ki naj bi zagotovila boljšo povezanost in
večjo samostojnost društev.
Izvolili so tudi strokovne odbore:
- odbor za dramatiko
- odbor za finance in gospodarstvo
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- odbor za vokalno in instrumentalno glasbo
- odbor za društveno izobraževanje
- odbor za likovno umetnost
- filmski krožek.
Zveza Svobod je bila ustanovljena v Trbovljah 23. avgusta 1952. Svobode naj bi
delovale predvsem v delavskih centrih in naj bi bile "kulturna avantgarda." Prednjačile
naj bi v kvaliteti kulturne zavesti, ki naj bi jo širile v okolico, na okoliška
ljudsko-prosvetna društva.
V endar na začetku odnos Svobod in ljudsko-prosvetnih društev ni bil jasen.
Nekateri so bili mnenja, naj bi bile Svobode vezane le na svojo Zvezo Svobod v Ljubljani,
da torej niso potrebni nobeni stiki z ljudsko-prosvetnimi društvi. S tem pa bi povzročili
zaprtost, kar so najbolj kritizirali pri sindikalnih kulturno-umetniških društvih.
Že spomladi 1952 so se na Gorenjskem začele priprave na ustanavljanje Svobod.
Prva je bila ustanovljena DPD Svoboda Tržič (23. junija 1952); vanjo so se prostovoljno
vključile vse sekcije Sindikalnega kulturno-umetniškega društva Ivan Cankar Tržič in
veliko število delavcev iz Tržiča. Nato so bile ustanovljene Svobode tudi v Stražišču, na
T rati, Primskovem in v Kranju, kam or so se vključile vse skupine prejšnjega
Sindikalnega kulturno-umetniškega društva France Prešeren in mnogi kranjski delavci.
Tako je imelo v začetku leta 1953 vseh pet delavsko-prosvetnih društev (DPD) Svoboda
okrog 1200 aktivnih in neaktivnih članov. Poleg njih je delovalo v okraju Kranj še pet
sindikalnih, pet m ladinskih, eno obrtniško kulturno-um etniško društvo in 45
ljudsko-prosvetnih društev.
Zaključni občni zbor Zveze ljudsko-prosvetnih društev okraja Kranj je bil na
podlagi dogovora sekretarjev zvez ljudsko-prosvetnih društev okrajev Kranj in
Radovljica sklican v Kranju 20. marca 1955. Pripravljala seje namreč združitev okrajev
Kranj in Radovljica. Društva so se združila v enotno Okrajno Zvezo ljudsko-prosvetnih
društev (ZLPD) Kranj že pred ustanovitvijo novega združenega Okrajnega ljudskega
odbora Kranj, k ije začel uradno delovati 1. septembra 1955.
Povečana okrajna ZLPD naj bi predvsem skrbela za "dvig kadra." Sklicevali naj bi
posvete, tečaje, organizirali naj bi večje (okrajne) prireditve.
V povečanem Okrajnem odboru ZLPD je tedaj delovalo:
- 64 kulturno-umetniških društev
- 13 DPD Svobod (formalno še niso bile vključene v ZLPD)
- 29 pevskih zborov
- 9 godb na pihala
- 13 ljudskih univerz
- 2 gledališči
- 3 lutkovna gledališča.
Priporočilo združitvenega občnega zbora je bilo, naj se na področju občin (komun)
ustanovijo občinski odbori ZLPD, ki naj jih sestavljajo iz vsakega društva en član.
Izredni kongres Svobod in Ljudske prosvete za Slovenijo je bil na Jesenicah 22. in
23. oktobra 1955. Svobode in ljudsko-prosvetna društva so združili v svet Svobod in
prosvetnih društev (SSPD); na nivoju okraja je deloval okrajni SSPD, na nivoju
republike pa glavni odbor SSPD Slovenije.
Naloge Okrajnega SSPD Kranj so bile:
- idejno in kulturnopolitično usm erjanje kulturno-prosvetne dejavnosti na
Gorenjskem,
- prirejanje tečajev, posvetovanj, izdelovanje anket in publiciranje,
- organizacija večjih prireditev, medkrajevnih in medrepubliških gostovanj in delo
z zamejstvom,
- servisna služba: izposojevalnica dramskih tekstov, kostumov, rekvizitov.
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Zaradi boljše organiziranosti so v Kranju novembra 1955 izvolili strokovne sosvete
in komisije:
x
- sosvet za dramatiko in lutkarstvo,
- sosvet za vokalno in instrumentalno glasbo,
- knjižničarski sosvet,
- komisijo za vprašanja izobraževanja.
Ko je bil leta 1962 ukinjen Okrajni ljudski odbor Kranj in njegovo območje
priključeno Okrajnemu ljudskemu odboru Ljubljana-okolica, je prenehal delovati tudi
Okrajni svet Svobod in prosvetnih društev Kranj. Takrat so vse naloge okrajnih SSPD
že prevzeli občinski SSPD. Občinski SSPD Kranj je tako približno eno leto še deloval
v okviru Okrajnega SSPD Ljubljana.

Občinska Zveza ljudsko-prosvetnih društev (ZLPD) Kranj, Občinski svet Svobod
in prosvetnih društev (SSPD) Kranj, Občinski svet Zveze kulturno-prosvetnih
organizacij (ZKPO) Kranj in Občinski svet Zveze kulturnih organizacij (ZKO)
Kranj
(1955 -1980)
Že združitveni občni zbor okrajnih ZLPD Kranj in Radovljica je priporočil, naj na
območju občin (komun) ustanovijo občinske odbore ZLPD. Njihova glavna skrb naj bi
bila ureditev knjižnic, prirejanje kmetijsko-strokovnih, ideoloških in drugih tečajev,
organizacija jezikovnih tečajev in predavanj.
Na seji ZLPD okraja Kranj 11. septembra 1955 so ugotovili: "... do sedaj so se
občinski odbori LP (ljudske prosvete) formirah v vseh komunah, vendar okrajna zveza
nima pregleda nad njihovim sestavom in delom."
Ustanovni zbor ZLPD občine Kranj je bil 15. aprila 1955 in ga je po pooblastilu
združitvenega občnega zbora Kranja in Radovljice sklicala DPD Svoboda Kranj. Zvezo
ljudsko-prosvetnih društev (ZLPD) občine Kranje je ustanovilo 24 društev, od katerih
je bilo na občnem zboru navzočih le 15.
O b združitvi Svobod in ljudsko-prosvetnih društev so se občinske Zveze
ljudsko-prosvetnih društev preimenovale v občinske svete Svobod in prosvetnih društev
(SSPD).
Ustanovni sestanek SSPD občine Kranj je bil 26. marca 1956, ustanovni občni zbor
pa šele 12. marca 1958.
V letih 1955 - 1960 je bilo na Gorenjskem ustanovljeno 11 občinskih SSPD:
- Občinski SSPD Bled
- Občinski SSPD Bohinjska Bistrica
- Občinski SSPD Cerklje
- Občinski SSPD Gorenja vas
- Občinski SSPD Jesenice
- Občinski SSPD Kranj
- Občinski SSPD Radovljica
- Občinski SSPD Škofja Loka
- Občinski SSPD Tržič
- Občinski SSPD Železniki
- Občinski SSPD Žiri.
Bolj delavni so bili le občinski SSPD v Kranju, Radovljici, Škofji Loki, Tržiču in na
Jesenicah in delno na Bledu. Ostali (Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas,
Železniki, Žiri) so imeli nekateri le formalne ustanovitvene sestanke, nekateri le
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iniciativne odbore za ustanovitev, nekateri (npr. Bohinjska Bistrica) pa so imeli poleg
ustanovnega še nekaj sestankov.
L eta 1964 se je Občinski SSPD Kranj preim enoval v Občinski svet Zveze
kulturno-prosvetnih organizacij (ZKPO) Kranj.
O
delu SSPD oz. ZKPO in društev so poročali predvsem na skupščinah, ki so bile
vsaka tri leta (1958 - ustanovna, 1960,1963,1966,1969,1972,1975,1978). Na skupščinah
so volili nova upravna telesa (plenum, svet oz. skupščino), izvršilne organe (predsedstvo
oz. izvršni odbor) in nadzorni odbor .Predsednik predsedstva oz. izvršnega odbora je
bil tudi predsednik cele organizacije. Število članov plenuma oz. sveta seje spreminjalo
(35 ali 25 članov), predsedstvo oz. izvršni odbor pa je imel 9 članov.
Na podeželju so delovala predvsem kulturno-umetniška in kulturno-prosvetna
društva, DPD Svobode in kulturni aktivi, v mestu pa samostojne skupine, ki so gojile le
eno dejavnost.
V letih 1963 - 1966 je bilo v SSPD oz. Z K P O vključeno 40 osnovnih
kulturno-prosvetnih organizacij:
- 6 DPD Svoboda
- 18 kulturno-umetniških društev
- 5 kulturnih aktivov
- 11 samostojnih skupin.
V njih je delovalo 95 sekcij: dramske, lutkovne, pevske, godbene, tamburaške,
folklorne, knjižničarske, likovne, klubske, šahovske in telesnovzgojne (imenovali sojih
fizkulturne).
SSPD oz. ZKPO je prirejal seminarje za vodje klubov, tečaje za mlade režiserje in
igralce, za filmsko vzgojo.
V obdobju 1966 - 1969 je delovalo 42 osnovnih kulturno-prosvetnih orgnizacij:
- 6 DPD Svoboda
- 19 kulturno-umetniških društev
- 1 kulturni klub
- 2 kulturna aktiva
- 14 samostojnih skupin.
Vsa društva so imela 159 sekcij: dramske, glasbene (brez mladinskih pevskih
zborov), klubske, knjižničarske, lutkovne, filmske, šahovske, likovne, folklorne,
kulturno-zabavne, baletne, namiznoteniške in plesno-športni klub.
V občini Kranj je delovalo tudi 10 zabavnih ansamblov; v šolah je delovalo preko 40
mladinskih pevskih zborov in nekaj gledaliških skupin. Tudi v delovnih organizacijah
so se že pojavljale težnje po organiziranih oblikah kulturnega delovanja; v večjih
delovnih organizacijah pa so pri sindikalnih podružnicah že delovale komisije za
kulturo. Pri ZKPO so delovale naslednje strokovne komisije:
- glasbena
- gledališka
- za klube
- knjižničarska
- za zabavno življenje.
Za folkloro, likovno dejavnost in šah so bili zadolženi posamezni sodelavci ZKPO.
V obdobju 1969 -1972 je delovalo v Kranju 45 kulturnih društev s 146 sekcijami:
- 6 DPD Svoboda
- 18 kulturno-umetniških društev
- 4 kulturni aktivi
- 16 samostojnih skupin.
Sekcije so bile naslednje: dramska, glasbena, klubska, knjižničarska, filmska,
likovna, folklorna, kulturno-zabavna, baletn a, šahovska, nam iznoteniška in
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plesno-športni klub.
Januarja 1977 so se na podlagi sklepa skupščine Zveze kulturno prosvetnih
organizacij Slovenije v Novi Gorici vsi občinski sveti ZKPO preimenovali v občinske
svete Zveze kulturnih organizacij (ZKO).
V
obdobju 1972-1980 je prenehalo delovati nekaj društev in samostojnih skupin,
nekaj pa je bilo na novo ustanovljenih. V društvih se je povečalo število sekcij. Leta
1974 so v osnovnih šolah začeli ustanavljati mladinska kulturno-umetniška društva, ki
so jih imenovali pionirska kulturno-umetniška društva (PiKUD). Najprej so bili
ustanovljeni v osnovnih šolah Cerklje, Šenčur in Preddvor.
Leta 1980 je v Zvezi kulturnih organizacij Kranj delovalo:
- 39 kulturnih društev
- 6 DPD Svoboda
- 20 kulturno-umetniških društev
- 1 kulturni aktiv
- 4 pionirska kulturno-umetniška društva
- 8 samostojnih skupin.
Predsedniki ZLPD, SSPD, ZKPO in ZKO:
1955 - 1956: Ludvik Erjavec
1956 - 1958: Slavko Bohanec
1958 - 1966: Danila Gril
1966 - 1969: Milan Tepina
1969 - 1975: Slavko Malgaj (v.d. Silvo Ovsenk)
1975 - 1978: Lojze Blaznik
1978 dalje: Matevž Oman
Center za estetsko vzgojo
Center za estetsko vzgojo se je razvil in krožkovne dejavnosti Pionirske knjižnice
leta 1962. Ker je zanimanje preraslo zmogljivosti knjižnice, je bil pri knjižnici
ustanovljen samostojni oddelek Center za estetsko vzgojo, ki se je kasneje preselil k
Zvezi kulturno-prosvetnih organizacij (okrog leta 1972).
Dejavnost Centra za estetsko vzgojo je bila likovna vzgoja otrok, mladine in odraslih,
filmska dejavnost pionirjev in mladine, fotografska in lutkovna dejavnost, učenje tujih
jezikov za predšolske otroke in pionirje (angleški, francoski in nemški jezik).
Skupščina ZKO je decembra 1979 sprejela sklep, da se Center za estetsko vzgojo
ukine in ustanovi Center za likovno dejavnost in oblikovanje okolja.
Plesno-baletna šola
Baletna sekcija je začela delovati kot samostojna sekcija DPD Svoboda Kranj že
leta 1954/55. Leta 1961 je Občinski SSPD Kranj ustanovil Občinsko plesno in baletno
šolo. Leta 1962 je Plesno-baletna šola postala članica Plesne zveze Slovenije.
Organizirala je plesne tečaje (začetniške in nadaljevalne), od leta 1962 dalje
mladinske plese, od leta 1963 dalje pa tudi baletne tečaje. Leta 1963 je bil v okviru šole
ustanovljen Plesno-športni klub; od leta 1976 dalje sta šola in klub skupaj v Plesnem in
baletnem društvu.
Klub kulturnih delavcev
Klub kulturnih delavcev je bil ustanovljen na ustanovni skupščini septem bra 1960,
registriran pa šele 29. oktobra 1964. V pravilih je zapisano, da "... klub združuje vse tiste
državljane v kranjski občini ali izven nje, ki se kakorkoli čutijo povezane s kulturnim
življenjem v občini." Povezali naj bi najrazličnejše kulturne dejavnosti in aktivno posegli
v probleme kulturne vzgoje v občini. Prirejali naj bi debate o aktualnih kulturnih

problemih, kulturne prireditve, pomagali sorodnim klubom v občini in popularizirali
kulturna hotenja. Predvsem so se že v začetku zelo uveljavili t.i. petkovi kulturni večeri
(npr.: večer s Simonom Jenkom, novoodkrite freske na Gorenjskem, recitacijski večer
lužiškosrbske književnosti, večer kratkometražnih in dokumentarnih filmov, razstave
kranjskih likovnikov in Iveta Šubica, reproducirani koncerti). Člani so objavljali svoja
dela v raznih literarnih revijah.
Na občnem zboru 22. oktobra 1968 so se pokazala nasprotja med člani in mlajšimi,
ki so želeli postati člani. Mladi so starejšim očitali "zaprtost, umetno vzdrževanje,
nerazumevanje za mlade in nedelavnost."
Delovanje kluba je okrog leta 1970 zamrlo. Leta 1976 so delovanje kluba poskušali
ponovno oživeti, vendar so bile akcije do leta 1979 zelo redke.
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Članska izkaznica SKUD France Prešeren Kranj leta 1950 (ZAL, fo n d ZKO Kranj,
a.e. 485)
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POPIS ARHIVSKEGA GRADIVA
ZVEZA KULTURNIH ORGANIZACIJ KRANJ (1935) 1947 -1980
Enota kategorija
teh/arh

leto

Zlet Svobod v Celju leta 1935
1 1

Fotografije z zleta Svobod v Celju (7 fotografij)

1935

Okrajna ZLPD in Okrajni SSPD Kranj
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
18

Letna skupščina LP (vabilo, zapisnik, poročilo predsednika,
8.2.1953
organizacijsko poročilo - nepopolno)
Zaključni občni zbor ZLPD (zapisnik, poročilo sekretariata,
20.2.1955
seznam društev in članstva, pregled društev po sekcijah,
poročilo blagajnika)
Združitveni občni zbor ZLPD okrajev Kranj in Radovljice
20.3.1955
(zapisnik, poročilo predsednika)
Zapisnik sestanka iniciativnega odbora ZLPD okrajev
1955
Kranj in Radovljica
Letna skupščina SSPD (zapisnik, poročilo predsednika,
29.1.1956
blagajniško poročilo, zapisnik nadzornega odbora, proračun
za leto 1956, seznam vabljenih gostov)
Gradivo z redne letne skupščine SSPD ("O kulturnih problemih 1956
na Gorenjskem")
Letna skupščina SSPD (zapisnik, referat o aktualnih vprašanjih 24.2.1957
ljudskega prosvetljevanja, poročilo, poročila sosvetov,
finančno poročilo)
Letna skupščina SSPD (poročilo za leto 1958)
29.3.1959
Konferenca SSPD (referat)
b.d. (1963)
Zapisniki plenumov ZLPD in SSPD
1953,1954,
1958-1960,
1962
Plenum SSPD s svetom za šolstvo, prosveto in kulturo
OLO Kranj
12.10.1962
Plenum Okrajnega odbora SZDL Kranj
20.5.1957
Zapisniki sestankov ZLPD
1955
Zapisniki sestankov SSPD
1955-1959
Zapisnik seje predsedstva Okrajnega sveta SSPD Ljubljana
1963
Zapisniki sestankov sekretariata ZLPD
1954-1955
Zapisniki sestankov sekretariata SSPD
1956-1960,
1962
Zapisniki sestankov UO ZLPD
1955
Zapisniki sestankov UO SSPD
1956-1957
Zapisnik zasedanja ZLPD
1953
Izredna konferenca delavskoprosvetnih in kulturnoumetniških
9.10.1955
društev (zapisnik, poročilo)
Zapisniki sestankov in posvetovanj predsednikov oz. tajnikov
1956,1959občinskih SSPD
1962
Zapisnik seje s predsedniki sosvetov
1961
Poročilo o delu in stanju v društvih okraja Kranj
1956-1961

Enota kategorija
teh/arh
2 26

Poročilo o delu sosvetov in problematika SSPD

27

Delovni načrti SSPD

28
29

Obrazložitev k perspektiv i ;mu planu SSPD (1956-1961)
Pravilniki SSPD

30
31

Kulturno-prosvetna dejpvnost v okraju Kranj v letih 1956-1961
Vprašalni listi ankete o ielu društev po stanju
1.1.1961 in 1.1.1962
Posvetovanje predsednikov KUD in Svobod v Kranju
(referat, poročilo)
Skupna seja predsedstva OSS in Okrajne konference
LMS Kranj (referat, zaključki)
Referat o stanju SSPD
Razprava na skupni seji predsedstva SSPD, predsedstva OSS
in 10 SZDL Kranj (referati, gradivo)
Poročilo o posvetovanju kulturno-umetniških društev na Hvaru
Knjiga letnih statističnih poročil izobraževalnega in kulturnega
dela v kranjskem okraju
Statistični podatki o društvih okraja Kranj
Statistični podatki o društvih okraja Kranj
Statistični vprašalni listi za društva okraja Kranj
Statistični podatki o društvih okraja Kranj
Statistični podatki o društvih okraja Kranj
Statistični vprašalni listi za društva okraja Kranj
Statistični vprašalni Usti za društva okraja Kranj
Zbirni statistični podatki o društvih okraja Kranj za leto 1956
Zbirniki statističnih vprašalnih listov za društva po občinskih
SSPD (Škofja Loka, Radovljica, Kranj, Jesenice, Bohinj, Bled,
Železniki, Tržič)
Statistični vprašalni listi za društva okraja Kranj
Zbirne statistične tabele o društvih okraja Kranj
Zbirni statistični podatki o društvih okraja Kranj
Statistični vprašalni listi za okrajni in občinske SSPD
Zbirniki statističnih podatkov o društvih okraja Kranj

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
3 44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55

Statistični podatki o razvoju kulturno-prosvetne dejavnosti
okraja Kranj
Knjiga članov kulturnih društev okraja Kranj
Seznam LP društev, ljudskih knjižnic, pevskih zborov,
instrumentalnih skupin, literarnih krožkov, likovnih krožkov,
lutkovnih gledališč, filmskih krožkov, ljudskih univerz,
ljudskih plesnih skupin, muzejev, amaterskih dramskih
družin v okraju Kranj
Seznami društev, upravnega odbora SSPD, DPD Svobod,
sosvetov, sekcij

leto
b.d. (okrog 1.
I960)
1958-1960,
1962
b.d. (1956)
b.d. (okrog 1.
I960)
b.d. (1961)
. 1961-1962
1955
1959
b.d. (1962)
1962
1961
1953-1954
1951
1952-1953
1953
1953
1954
1957
1957
1957
1959
1959
1959/60
1960
1960
b.d. (19601961)
b.d. (1965)
pribl.
1950-1953
1952

1957
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Enota kategorija
teh/arh
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

84
85
86

leto

b.d. (okrog 1.
1958)
Seznami društev in članov v organih okrajnega in občinskih SSPD 1960-1962
1958
Seznam članov SSPD okraja Kranj
1959
Seznam članov okrajnega SSPD, društev in članov sosvetov
1961-1962
Seznam članov okrajnega SSPD, društev, sosvetov
1961
Seznam predsedstva, plenuma, komisij, članov okrajnega
plenuma SSPD
b.d. (okrog 1.
Seznami upravnih odborov društev
1959)
1951
Popis kulturnih domov v okraju Kranj
1956
Pregled društvenih prostorov v okraju Kranj
(posamezni in zbirnik)
Zapisnik sestanka komisije za ocenitev društev ob 40-letnici KPJ 1959
1959
Poročila okrajnega SSPD in društev okraja Kranj o praznovanju
40-letnice KPJ
1957
Zapisnik sestanka ocenjevalne komisije o proslavah 40-letnice
oktobrske revolucije
1956
Program prireditev v počastitev 20-letnice stavke tekstilnih
delavcev
1960
Zapisnik sestanka tehnične komisije za pripravo mladinskega
festivala okraja Kranj
1955
Zapisnik seje UO in NO ZLPD za Gorenjsko
1956,1960Zapisniki sestankov NO
1962
1962
Poročilo NO
1955
Tričetrtletno blagajniško poročilo ZLPD
1958-1962
Letna finančna poročila SSPD
Proračun in obrazložitev predloga proračuna LP Kranj - okolice 1953
1957-1963
Proračuni za leta
1960-1962
Zapisniki o pregledu finančnega poslovanja pri okrajnem SSPD
1956-1963
Plačilni seznami
1947-1955
Knjiga nastopov
1954-1955
Seznam prijavljenih prireditev ZLPD
1956
Seznam plačane članarine društev
1961-1962
Informacije okrajnega SSPD
1961: št. 1 - 5
1962: št. 1 - 4
1958-1961
Album fotografij kulturnih prireditev (republiška revija
pevskih zborov -1958, letna skupščina -1959, okrajna
revija mladinskih pevskih zborov -1960, revija zabavnih
ansamblov v Kranju -1961, razstava gorenjskih
amaterskih slikarjev na Jesenicah -1961)
1956-1962
Seznam Prešernovih nagrad in pohval
1956
Scenarij akademije ob 29. novembru (VZOREC)
b.d.
Referati in govori (VZOREC)
Seznam društev v okraju Kranj

Enota kategorija
teh/arh
87
5

6 88

Delovodniki ZLPD in SSPD (VZOREC)
- delovodnik
- delovodnik
- delovodnik
- delovodnik
- delovodnik
- delovodnik
- delovodnik
- delovodnik
Zapisniki sestankov glasbenega sosveta

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Zapisnik posvetovanja o glasbeni dejavnosti
Zapisniki posvetov zborovodij
Zapisniki sestankov glasbene komisije
Zapisniki sestankov in konferenc instrumentalnega sosveta
Poročila o delu glasbenega sosveta
Pravilnik pevskega strokovnega sosveta
Poročila o delovanju pevskih zborov (1955-1956)
Poročila o delovanju orkestrov (1955-1956)
Poročila o delovanju godb na pihala (1955-1956)
Seznami glasbenih skupin in dirigentov

99

Seznam udeležencev in sporedi revije slovenskih
pevskih zborov v Kranju
Sporedi glasbenih revij instrumentalnih skupin
Pregled in sporedi okrajnih revij pevskih zborov
Programi okrajnih revij mladinskih pevskih zborov
Program okrajne revije godb na pihala
Program okrajne revije zabavnih ansamblov
Zapisniki sestankov in konferenc dramskega sosveta oz. sosveta
za dramatiko in lutkarstvo
Poročila o delu dramskega sosveta
Posveti o dramski dejavnosti

100
101
102

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

113
114
115
116
117
118
119

Osnutek proračuna (in programa) za dramsko dejavnost
za leto 1956
Amaterska gledališča po stanju 1.3.1958
Podatki o dramski dejavnosti v društvih (zbirnik) za leto 1955/56
Seznami izvajanih dramskih del pri prosvetnih društvih
Spored revije gledališke dejavnosti
Zapisniki sestankov lutkovnega sosveta
Poročilo q delu lutkovnega sosveta
Zapisnik posvetovanja vodij lutkovnih skupin
Seznam udeležencev lutkarskih tečajev
Zakon o knjižnicah (opis) in problematika knjižničarstva na
Gorenjskem
Zapisniki sestankov knjižničnega sosveta
Poročila knjižničnega sosveta

leto
1950-1961
1950-1951
1953-1955
1955-1956
1957-1959
1959
1960
1961
1961
1956,19581961
1962
1956,1960
1962
1955-1957
1956-1961
1956
1956
1956
1956
1955,19571959
1958-1959
1959-1960
1959-1961
1960-1961
1961
1961
1953,1955,
1957-1962
1958-1961
1957,19611962
1955
1958
1956
1958-1962
1960
1956-1958
1957
1953
1956
1962
1958-1961
1956-1959
21

Enota kategorija
teh/arh
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Poročilo o delovanju knjižnic okraja Kranj (1955-1956)
Statistični podatki ljudskih knjižnic okraja Kranj
Podatki o knjižnicah v kranjskem okraju
Podatki o knjižnicah pri KUD
Letna statistična poročila o ljudskih knjižnicah
Statistični pregled ljudskih knjižnic
Poročila o poteku tečajev in predavanj za knjižničarje in
zapisnik posvetovanja o knjižnicah
Pregled tehničnih sredstev v šolskih knjižnicah
Pregled sredstev za knjižnice
Gradivo za razpravo o organizaciji muzejev, študijskih knjižnic
in kinematografov
Zapisniki sestankov likovnega sosveta
Posvetovanja o likovni dejavnosti
Poročila o delu likovnega sosveta

133
134

Poročilo o seminarju za vodje likovnih krožkov
Zapisniki sestankov likovnega sosveta z likovnimi
amaterji DOLIK
135 Zapisniki sestankov filmskega sosveta in filmske komisije
136 Program komisije za filmsko dejavnost
137 Zapisniki sestankov izobraževalnega sosveta
138 Poročila o izobraževalni dejavnosti (1955-1956)
139 Poročilo izobraževalnega sosveta
140
141
142
143
144

Zapisniki sestankov sosveta za klubsko in družabno življenje
Zapisniki posvetovanj o klubski dejavnosti
Zapisniki sestankov gospodarskega sosveta
Delovni program gospodarskega sosveta za leto 1960/61
Poročilo o delu strokovnega šahovskega sosveta
Perspektivni program dela strokovnega šahovskega
sosveta za leto 1957

leto
1956
1952-1953
1954-1958
1955
1955-1956
1958
1956-1959,
1962
1960
1957-1962
b.d. (1957)
1958-1962
1962
b.d. (1958 ali
1959,1960)
1960
1959
1960-1962
b.d. (okrog 1.
1961)
1958
1956
b.d. (okrog 1.
1958)
1960-1962
1960-1962
1960-1961
1960
1956
1956

Občinska ZLPD, Občinski SSPD, Občinski svet ZKPO,
Občinski svet ZKO Kranj
145
146
147
148
7 149

22

1U

Ustanovni zbor ZLPD (zapisnik)
Ustanovni sestanek SSPD (zapisnik)
Ustanovni občni zbor SSPD (referat)
Občni zbor SSPD (zapisnik, poročilo, blagajniško poročilo,
predlog programa, predračun, kandidatne liste)
Skupščina SSPD (zapisnik, odlomek iz referata, analiza
družabnega življenja, poročilo o plesnih tečajih, poročilo o
delu CEV, poročilo o knjižničarstvu, poročilo verifikacijske
komisije, poslovnik, poročilo o pripravah na skupščino, sklepi,
sklepi javne tribune o kulturi)

15.4.1955
26.3.1956
12.3.1958
11.11.1960
24.4.1963

E nota kategorija
teh/arh
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
8 161

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
9 173
174
175
176
177

Skupščina ZKPO (zapisnik, referat, poročilo, program,
poročila in programi dejavnosti, seznam vabljenih, sklepi
komisije za sklepe)
Skupščina ZKPO (vabilo, zapisnik, referat, poročilo, poročila
dejavnosti, program, poročilo verifikacijske komisije)

leto
29.3.1966
25.3.1969

Skupščina ZKPO (zapisnik, poslovnik, poročilo, osnutek statuta, 4.4.1972
smernice in sklepi, poročilo NO)
Skupščina ZKPO (zapisnik, poslovnik, referat, poročilo,
6.5.1975
poročilo NO)
Skupščina ZKPO (zapisnik)
23.12.1975
Volilna skupščina ZKO (zapisnik, poslovnik, poročilo in
21.12.1978
program, statut, finančno poročilo, kandidatna lista,
finančni načrt)
Skupščina ZKO (zapisnik)
27.6.1979
Skupščina ZKO (zapisnik)
5.12.1979
Skupščina ZKO (zapisnik, program)
22.11.1980
Konferenca SSPD (zapisnik, referat, delovni program,
17.3.1959
blagajniško poročilo, proračun, tehnični pripomočki)
Konferenca ZKPO (referat)
b.d. (okrog 1.
1967)
Plenumi SSPD (zapisniki, gradivo)
1963,1965
Zapisniki in sklepi sestankov predsedstva SSPD (s prilogami)
1958-1964
Zapisniki sestankov predsedstva ZKPO
1964,19661972.1974,
1975
Zapisniki sestankov sekretariata SSPD
1959
Zapisniki sestankov IO ZKPO in ZKO
1975-1980
Zapisniki sestankov NO SSPD, ZKPO in ZKO
1964-1966,
1979
Poročila NO ZKPO in ZKO
1966,1970,
1972.1975,
1978
Zapisniki sestankov delovne skupnosti ZKO
1978-1980
Zapisniki sestankov organizacijsko-kadrovske komisije SSPD
1961
Zapisnik sestanka kadrovske komisije (s prilogami)
1966
Zapisnika sestankov razpisne komisije
1972,1976
Zapisniki sestankov s predstavniki društev in samostojnih skupin 1961-1969,
1972.1976,
1980
Knjige raznih zapisnikov (rokopis)
1960-1962,
1970-1974
Poročilo o kulturno-prosvetni dejavnosti in o delu ter nalogah
1956
sveta za prosveto in kulturo občine Kranj
Poročilo o delu SSPD in društev za leto
1960
Poročilo o dejavnosti društev
1960-1961
Poročilo o delovanju SSPD (za kulturno-prosvetni
1963
svet Jugoslavije)
23

Enota kategorija
teh/arh
178 Poročila o stanju v nekaterih društvih
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

leto

1963-1964,
1966-1967,
1969
Poročilo o delu kulturno-prosvetnih organizacij v kranjski občini 1965
Poročilo o delu za leto
1966
Poročilo o delu ZKPO in društev za leto
1967
Pregled amaterske dejavnosti v letu
1970
Poročilo o delu za 1. polletje
1972
Poročilo o delu ZKO in društev v letu
1978
Ljubiteljska dejavnost v letih 1975-1979
1979
Poročilo o delu ZKO za leto
1979
Polletno poročilo o delu za 1. polletje
1980
Poročilo o akciji NNNP 79
1979
Delovni programi SSPD
1958-1961
Okvirni program kulturno-prosvetne dejavnosti za obdobje
1966/67
Delovni program posameznih strokovnih centrov v letu
1973
Delovni programi ZKO
1979-1980
Programi ZKO za akcijo NNNP
1979-1981
Program razvoja kulture v občini Kranj (povzetek predloga)
b.d. (1968)
Srednjeročni družbeni plan ZKPO (smernice, predlog)
1971-1975
Kratka ocena izvajanja srednjeročnega programa (1976-1978)
1978
Srednjeročni program ZKO (1981-1985)
1980
Pravila SSPD
1958
Statut ZKPO (osnutek)
1966
Statut ZKPO
1972
Statut ZKPO
1975
Statut ZKO
1978
Pravilnik o oblikovanju in delitvi dohodka ZKPO (s popravki)
b.d. (okrog 1.
1971), 1974
Samoupravni sporazum o medsebojnih razmerjih delavcev v
1976
združenem delu delovne skupnosti ZKPO Kranj
Samoupravni sporazum o osnovah in merilih za delitev osebnih
dohodkov delavcev v delovni skupnosti ZKPO Kranj
Sporazum o zagotovitvi sredstev za izvrševanje delovnih nalog
1966
Pravilnik o nagrajevanju zunanjih sodelavcev
1966
Pravilnik o službenih vožnjah (s popravki)
1961,1966,
1967,1969
Pravilnik o pogojih in načinu zadovoljevanja stanovanjskih
1980
potreb delavcev delovne skupnosti ZKO Kranj
Stanje kulturne in prosvetne dejavnosti v občini Kranj
1957
O kulturno-prosvetni problematiki v občini Kranj
1957
Analiza ankete o delu prosvetnih društev Ljubljana v letu 1958 v b.d. (1959)
občini Kranj
Kulturno-prosvetna problematika občine Kranj
b.d. (okrog 1.
1960)
Analiza razširjenosti tiska in drugih sredstev informacij na
b.d. (1963)
področju kranjske občine
Analiza managerske dejavnosti v občini Kranj
1964

Enota kategorija
teh/arh
215
10 216

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
11241
242
243
244

Vprašalnik o stanju v ZKPO
Anketa o kulturnih potrebah občanov in amaterski dejavnosti
ZKPO ter interpretacija ankete
Analiza o stanju kulture v občini Kranj
Anketa o delu v društvih (vprašalniki za društva in rezultati)
Kulturna situacija v občini Kranj (analiza)
Analiza o amaterski dejavnosti KPD v kranjski
občini (1963- 1966)
Analiza o stanju v ZKPO

leto
1965
1966
1967
1967
1967
b.d. (1967)

b.d. (okrog 1.
1967)
Kako smo v kranjski občini iskali možnosti za formiranje kulturne b.d. (1967)
politike in materialna sredstva za kulturo
Analiza o delovanju ZKPO
1968
Zapisnik razgovora o analizi kulturne dejavnosti v občini Kranj 1968
Kulturna situacija v občini Kranj
b.d. (1968)
Nekateri aspekti kulturne politike in njene realizacije
b.d. (okrog 1.
v občini Kranj
1960-1970)
Problematika kulturno-prosvetnih društev in samostojnih
1971
kulturnih skupin
Amaterska kulturna dejavnost v občini Kranj
1974
Problematika prostorov za kulturno dejavnost mesta Kranja
b.d. (1974)
Zapisnik skupnega posvetovanja občinskega sindikalnega sveta 1960
in občinskega SSPD (z gradivom)
Zapisnik posvetovanja o kulturnem življenju in njegovih
1961
problemih v občini Kranj
Zapisnik posveta o kulturnih problemih v občini in krajevnih
1962
skupnostih
Zapisnik razgovora o sestavu in delu komisij, ki se bodo
1962
osnovale pri občinskem SSPD
Zapisnik javne tribune o kulturi
1963
Zaključki javne tribune o kulturi
1964
Zapisnik 43. seje IO SZDL s predsedstvom ZKPO
1965
Zapisnik razgovora o strokovno-znanstveni analizi kulture v
1966
kranjski občini
Zapisnik sestanka komisije o razvoju organizacije in financiranja 1968
kulture v kranjski občini (verjetno nepopoln)
Zapisnik posvetovanja Kultura in delovna organizacija
1968
Zapisniki sektorskih konferenc
1965,1969
Poročila in sklepi sektorskih konferenc
1964,19661969,1975
Poročila, sklepi in programi seminarjev za animatorje kulturnega 1971-1973,
dela v društvih
1975-1978,
1980
Republiški seminar za organizatorje kulture v Kranju
1978
Poročila o udeležbi na občnih zborih društev in stanje v društvih 1958,1959,
(VZOREC)
1965,1966,
1968,1969
25

Enota kategorija
teh/arh
245

Poročila o stanju objektov za družbeno kulturno delo

246
247
248

Sredstva, porabljena za ureditev društvenih prostorov
Seznam prostorov za kulturno dejavnost
Zapisniki sestankov komisije za investicije in investicijsko
vzdrževanje kulturnih domov

249

Zapisniki sestankov komisije za pridobivanje in opremo prosto
rov občinskega odbora SZDL in gospodarske komisije SSPD
Poročilo o gradnji kulturnega doma v Šenčurju
Pregled zasedenosti kulturnega doma Naklo (1969-1971)
Poročilo o dejavnosti odbora za adaptacijo doma v Stražišču

250
251
252
253
254
255

Zapisniki razgovorov o prostorih v gradu Kieselstein
Pogodba med ZKO in delavskim domom o uporabi
koncertne dvorane
Pregled kadrov v občini Kranj, ki delajo na kulturnem področju

256

Poročila o medobčinskem sodelovanju

257
258

Programi medobčinskega sodelovanja
Sodelovanje s Koroško (poročila, programi)

259

Poročilo o razgovoru o sodelovanju med občinama Kranj in
Banja Luka
Obisk mladinskega pevskega zbora in godbe na pihala iz
Oldhama v Kranju (zapisniki, program)
Predlog smernic za organizacijo in izvedbo tekmovanja Svobod
in KUD na področju občine Kranj v počastitev 20-letnice
revolucije
Pravilnik o tekmovanju Svobod in prosvetnih društev občine
Kranj za 20-letnico revolucije
Programi proslavljanja 20-letnice vstaje
Zapisniki sestankov odbora za proslavo 20-letnice vstaje
Izgradnja in odkritje spomenika revolucije v Kranju
Pregled dejavnosti društev v jubilejnem letu 1961 za nagradno
tekmovanje treh namenskih nagrad
Poročila društev o praznovanju 20-letnice vstaje
Tekmovanje Svobod in prosvehiih c*mštev okraja Kranj ob
40-letnici KPJ in SKOJ (pravilnik, j očilo)
Zapisnik posvetovanja o organizaciji novoletne jelke in zapisniki
sestankov odbora za pripravo dedka Mraza
Število prireditev po društvih (1963-1966)
Poročilo o pomembnejših gostovanjih skupin v letu

260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
26

leto
1959,1963,
1967,1968,
1978
1963-1966
1972
1965-1967,
1969,1970,
1973,1974
1961
1969
1972
b.d. (okrog 1.
1974)
1978
1980
b.d. (okrog 1.
1965, okrog 1.
1967)
1962,1970,
1972,1973,
1976
1973-1975
1961,1964,
1967,1969,
1970
1969
1969
b.d. (okrog 1.
1961)
b.d. (1961)
1961
1960-1961
1961
1961
li '
1959
1962,1979
1966
1978

Enota kategorija
teh/arh
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

Seznam literarnih večerov v letu
Pregled potopisnih predavanj v sezoni 1965/66
Poročilo o organizaciji občinskih in področnih revij Naša
beseda 79 in srečanja gledaliških skupin
Program prireditev v počastitev občinskega praznika in
900-letnice Kranja
Zapisniki sestankov o proslavljanju slovenskega
kulturnega praznika
Zapisnika sestankov organizacijskega odbora XIII. festivala
Bratstvo in enotnost
Zapisnik sestanka o organizaciji primopredaje spomenika
bazoviškim žrtvam
Program sprejema vlaka Vestnik 79
Poročilo o udeležbi na razgovorih Mladina v kulturi v Nišu
Poročila s srečanja knjižne mladine Zemuna s pobratenimi mesti
Jugoslavije
Zbirnik statističnih podatkov o društvih v občini Kranj
Statistično poročilo o delovanju društev v letu 1962
Statistična poročila o delu društev in samostojnih skupin

286
287

Statistični vprašalni listi za društva v občini Kranj
Statistični vprašalni listi za društva v občini Kranj
Seznam društev, skcij, UO

288
289
290

Pregled dohodkov in izdatkov društev (VZOREC)
Finančni obračun SSPD
Finančni obračuni ZKPO

291

Finančni načrti SSPD in ZKPO

292

Zapisniki o pregledih finančnega poslovanja pri ZKPO in ZKO

293

Poročila o izpolnitvi pogodbe o povračilu sredstev za dejavnost
ZKPO in pogodbe
Vprašalnik Republiškega sekretariata za kulturo in prosveto
SRS o financiranju kulturno-prosvetne dejavnosti v letu 1963
M erila za financiranje amaterske dejavnosti
Podatki o financiranju društev in samostojnih skupin
Pregled dohodkov in izdatkov samostojnih skupin (VZOREC)
Razdelitev sredstev društvom in samostojnim skupinam za
kulturne domove

12 285

294
295
296
297
298

leto
1967
1966
1979
1960
1963-1964
1968
1974
1979
1966
1977
1961
1963
1964-1967,
1970-1973,
1975/76,
1978.1979
1959
1962
1957,1958,
1962/63,
b.d. (okrog 1.
1965), 1979
1961
1963
1964-1972,
1974
1961-1963,
1965-1968,
1970
1962,19661970,1973,
1974
1971,1972,
1975,
1964
1970-1972
1964-1965
1972-1974
1964-1975,
1979.1980
27

Enota kategorija
teh/arh
299
300
301
13 302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
14

15
28

Zapisniki pregledov finančnega poslovanja pri
društvih (VZOREC)
Plačilni seznami SSPD
Plačilni seznami ZKPO
Referat Franca Horjaka Občina in kulturno-prosvetna dejavnost
Razprava na okrajni skupščini Ljubljana o idejno-političnem
konceptu kulture
Razprava Franca Thalerja na kongresu Zveze Svobod o
oblikovanju kulturne politike v občini in vlogi SSPD pri
tem oblikovanju
Referat o delovanju ZKPO
Razprava o delovanju Svobod in KPD
Nekateri aspekti kulturne politike in njene realizacije v občini
Kranj (koreferat posvetovanja kulturno-prosvetnega sveta
Jugoslavije - verjetno nepopoln)
Razprava Danile Gril na občnem zboru Občinskega
sindikalnega sveta Kranj o kulturni dejavnosti v občini Kranj in
nalogah sindikata na tem področju
Referat o delovanju ZKPO Kranj
Referat za posvetovanje o kulturni situaciji v Kranju na
Občinskem sindikalnem svetu Kranj
Referat Franca Thalerja o nekaterih idejnih problemih na
področju kulture
Referat ob 8 . marcu
Govor ob 29. novembru
Govor ob otvoritvi gasilsko-kulturnega doma v Podblici
Scenarij akademije ob 40-letnici KPJ v Stražišču (VZOREC)
Scenarij proslave ob 29. novembru (VZOREC)
Scenarij proslave ob 20-letnici vstaje jugoslovanskih narodov v
Cerkljah (VZOREC)
Scenarij za proslavo obletnice osvoboditve Kranja in Gorenjske
(VZOREC)
Podatki in predlogi za sestavo družbenega plana in proračuna
občine Kranj za leto (VZOREC)
Informacije Občinskega sveta ZKPO Kranj
1965: št. 1
Kulturne novice
Delovodniki SSPD, ZKPO (VZOREC)
- delovodnik
- delovodnik
- delovodnik
- delovodnik
- delovodnik
- delovodnik
- delovodnik
- delovodnik

leto
1972-1974
1962-1964
1964-1971
1962
1964
1964
b.d. (1965)
b.d. (okrog 1
1965)
b.d. (okrog 1
1965)
1967
b.d. (1968)
1968
b.d. (okrog 1.
1970)
b.d. (1968)
b.d. (1968)
b.d. (po
L I960)
1959
1959
1961
b.d.
1964,1968,
1970,1972
1965
1977-1980
1963-1974
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969-1970
1971-1974

Enota kategorija
teh/arh
323
324
325
326
327

328
329
330
331
332
333
16334
335
336
337
338
339

Spor ZKPO in Antona Trpina o konceptu razvoja kulture
v Kranju
Album fotografij z obiska kulturnih delavcev Srbije v Kranju
Plakati prireditev v občini Kranj
Plakati prireditev v drugih krajih, kjer so sodelovala društva
občine Kranj
Vabila - programi proslav v Kranju

Seznam kulturnih ustanov v občini Kranj
Zapisnik sestanka z direktorji poklicnih kulturnih ustanov
Zapisnik sestanka o ustanovitvi samoupravne skupnosti v
kulturi (s tezami)
Zapisnik sestanka o sestavu in delu komisij, ki bodo ustanovljene
pri SSPD
Zapisnik sestanka o vprašanju kulture v občinskem statutu
Odločba o dovoljenju nabiranja prostovoljnih prispevkov
Zapisnika sestankov glasbenega oz. glasbeno-pevskega sosveta
Zapisniki sestankov komisije za glasbeno dejavnost
Zapisniki sestankov glasbenega centra
Poročilo o stanju pevskih zborov na območju občine
Število zborov in instrumentalnih skupin v občini
Analiza glasbene dejavnosti

340
341
342
343

Polletni poročili o delu glasbenega centra
Programi glasbene dejavnosti
Zapisnik posvetovanja o glasbeni dejavnosti
Poročila o občinskih glasbenih revijah

344
345

Zapisnika sestankov komisije in dirigentov o občinski reviji
Programi revij odraslih pevskih zborov

346
347

Programi občinskih glasbenih revij
Sporedi revij otroških in mladinskih pevskih zborov

348
349
350
351
352

Sporedi glasbenih revij instrumentalnih skupin
Program revije zabavnih ansamblov s prijavami (VZOREC)
Zapisniki in poročila s sestankov zborovodij
Zapisnika posvetovanja o problemih glasbene vzgoje
Zapisnik razgovora o delu zborovodskega tečaja pri Glasbeni
šoli Kranj
Potrdila o udeležbi na seminarju za zborovodje
Poročila o glasbenih dogodkih in turnejah

353
354

leto
1968
1969
1957-1977
1957-1962
1955,1959,
1961,19631966,19681970,1974,
1977,1978
1963
1968
1968
1962
1964
1972
1960-1961
1962-1966
1971,1980
1959
1967
b.d. (okrog 1.
1965)
1980
1961,1981
1968
1963,1966-

1967

1980
1959,19681974,1976,
1978,1980
1968
1961,1965,
1967,1968,
1970-1975,
1979
1959-1960
1968
1965-1967
1963,1966
1965
1980
1962-1980
29

Enota kategorija
teh/arh
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371

Poročila društev o dramski dejavnosti
Poročilo o delu gledališkega centra
Dejavnost gledališkega centra, delovne naloge, organiziranost
odbora in predlog finančnega načrta
Organiziranost odbora za gledališko dejavnost in lutkarstvo

372

Seznam dramskih del, izvajanih v letih

373
374
375
376
377
378
379

Zapisnika sestankov z režiserji prosvetnih društev
Seznam društev, ki imajo dramske sekcije
Poročilo o IX. srečanju dramskih skupin Slovenije v Črnomlju
Vabila - sporedi srečanj dramskih skupin Slovenije
Sklepi razgovora o lutkovni dejavnosti v občini Kranj
Program in poročilo IX. srečanja slovenskih lutkarjev
Zapisniki sestankov knjižničarskega centra

380
381

Osnovna stališča knjižničarstva
Analiza o stanju knjižničarstva v kranjski občini

382
383
384
385

Zapisniki posvetovanj o knjižničarstvu
Letno delovno poročilo knjižnic v občini Kranj za leto 1958
Poročilo o pregledu knjižnic in klubov v občini Kranj
Poročilo oddelka za potujoče in vaško knjižničarstvo o obiskih
v vaških knjižnicah
Zapisnik sestanka o problemih knjige in knjižnic
Zapisnik seminarja krajevnih knjižničarjev
Zapisnik sestanka likovnega centra
Analiza likovne vzgoje v kranjski občini
Stanje likovne kulture in likovne vzgoje v občini Kranj

386
387
388
389
390
30

Teze za razpravo o ustanovitvi kulturnega glasbenega centra
občine Kranj
Idejni načrt (tekst) o adaptaciji koncertne dvorane v
delavskem domu
Nadaljnji razvoj pihalnega orkestra Kranj
Finančna poročila in načrti glasbenega centra
Zapisnik sestanka dramskega sosveta
Zapisniki sestankov komisije za dramsko dejavnost
Zapisniki sestankov gledališkega centra
Analiza gledališke dejavnosti (1958-1962)
Analiza gledališke dejavnosti
Gledališka kultura v Kranju in okolici (Rado Jan)
Anketa sosveta za dramsko dejavnost o dramski dejavnosti v
občini Kranj
Zapisniki posvetovanj o dramski oz. gledališki dejavnosti
(s prilogami)
Pregled dramske dejavnosti v občini Kranj

leto
1980
1980
1978
1979-1981
1960
1961-1964
1980
b.d.
b.d. (1966)
1968
1961
1963,1966,
1968
1958/59,
1960/61
1962
1980
1980
b.d. (okrog 1.
1980)
1960-1962,
1964-1969
1967-1968
1967
1966
1966,1967
1979
1979
1970,1974,
1975
1968
b.d. (okrog 1.
1965)
1965-1966
1959
1961
1961
1968
1974
1980
1963
b.d. (1967)

Enota kategorija
teh/arh

393
394

Odločbe o črtanju društev iz registra (Klub likovnih delavcev
Gorenjske, Muzejsko in zgodovinsko društvo Kranj)
Zapisnik ustanovnega sestanka pododbora društva slovenskih
likovnih umetnikov Gorenjske
Zapisnik sestanka filmskega sosveta
Zapisniki sestankov filmske komisije

395
396
397
398
399

Analiza filmske vzgoje v kranjski občini
Analiza o stanju filmske kulture
Zapisnika posvetov o filmski vzgoji (s prilogami)
Filmsko gledališče 1964/65 (program, obračun)
Analiza kranjskih kinematografov (1953-1963)

400

403
404
405
406
407

Zapisnik posvetovanja o estetski vzgoji (z gradivom Idejnodružbena vsebina in funkcija estetske vzgoje)
Zapisniki posvetovanj o muzejski in spomeniškovarstveni
dejavnosti
Zapisnik sestanka iniciativnega odbora za ustanovitev centra
za likovno in muzejsko dejavnost
Zapisniki sestankov folklornega centra
Podatki in problem! izobraževanja v kranjski občini
Zapisniki sestankov sosveta za klubsko-zabavno življenje
Zapisniki posvetovanj o dejavnosti klijbov
Klubska dejavnost v občini Kranj

408

Analize o stanju klubov in klubski dejavnosti v občini Kranj

409
410
411

Družabno življenje v kranjski občini
Kulturno-zabavno življenje kranjske občine v letu
Analiza in problematika klubske dejavnosti v občini Kranj

412

Analiza o stanju klubov v kranjski občini

413

Analiza o zabavnem življenju, ki ga organizira ZKPO in
ostale organizacije na območju kranjske občine
Zapisnik posvetovanja predsednikov klubov
Delovni program klubov za leto 1960/61
Zapisnik sestanka gospodarske komisije
Predlog za osnovanje gospodarskih odborov pri društvih in
sosvetov pri SSPD

391
392

17401
402

414
415
416
417

leto
1964
1966
1960
1962,
1964-1966
1963
b.d. (1965)
1962-1963
1965
b.d. (okrog 1.
1963)
1966
/
1963,1966
/
1970
1978-1980
1956-1957
1961,1963
1961-1963
b.d. (okrog 1.
1962)
b.d. (okrog 1.
1963,1966)
1963,1965
1962
b.d. (okrog 1.
1963)
b.d. (okrog 1.
1965)
b.d. (1966)
1962
1960
1963
pribl. 1960

Društva v občini Kranj
418

Bela - Kulturni aktiv SZDL - Kulturno društvo
Poročila o delu

419

Delovni program za leto

1970-1974,
1976-1979
1979

31

Enota kategorija
teh/arh

leto

420
421

Besnica - IZUD Jože Papier - KUD Jože Papier
Pravila
Občni zbori in letne konference (zapisniki, poročila,
delovni program)

422
423

Zapisniki sestankov odbora
Poročila o delu

424

Delovni programi za leta

425

Proračuni in finančna poročila za leta

1962
1955,1956,
1958-1962,
1964,
1966-1968,
1972,1975
1955-1957
1953,1955,
1958,1959,
1961-1979
1967,1979,
1980
1959-1962

426

Bitnje - Ljudska knjižnica
Poročila o delu

1969-1973

427

Britof - Prosvetno društvo - DPD Svoboda
Občni zbori in letne konference (zapisniki)

428

Zapisniki sestankov odbora

429

Poročila o delu

430
431
432

Delovni programi za leta
Blagajniško poročilo za leto
Koncertni list

433

Cerklje - KUD Davorin Jenko
Pravila in predlog poslovnika

434

Občni zbori in delovne konference (zapisniki, poročila)

435
436

Zapisniki sestankov odbora
Poročila o delu

437

Delovni programi za leta

438
439

Proračun za leto
Koncertni list

1964,
1966-1968,
1971,1972,
1974,1976
1966,1968,
1969,1971
1963-1974,
1976-1979
1979-1980
1967
1977
b.d. (okrog
1965)
1955,1956,
1959,1960,
1965,1967,
1975,1978
196.1,1965
1955,1959,
1962-1974,
1976-1979
1958-1960,
1970/71,
1979,1980
1962
1977

Enota kategorija
teh/arh
440
18441

Cerklje - Pionirski KUD Davorin Jenko
Poročila o delu
Delovni programi

442

Duplje - KUD Triglav
Občni zbori in delovne konference (zapisniki, poročila)

443

Zapisniki sestankov odbora

444

Poročila o delu

445
446

Delovni programi za leti
Proračuni za leta

447
448

Duplje - Kino klub
Poročila o delu
Delovni program za leto

449

Goriče - DPD Svoboda
Občni zbori in letne konference (zapisniki, poročila)

450

Zapisniki sestankov odbora

451

Poročila o delu

452

Proračun in finančni obračun za leta

454

Jezersko - KUD Korotan - Prosvetno društvo - KUD
Občni zbori in letne konference (zapisniki, poročila,
delovni program)
Poročila o delu

455

Delovni programi za leta

456

Proračuni in finančna poročila

457

Odstop članov PD Jezersko

453

leto

1974,
1976-1979
1979,1980
1956-1958,
1960,1963,
1964,1966,
1972
1957.1958,
1961,1964
1955.1958,
1959,
1962-1974,
1976-1979
1979,1980
1957.1958,
1960,1962,
1963
1978-1979
1979
1957,1959,
1964,1966,
1968
1956,1963,
1966,1968
1959,
1962-1965,
1968-1974,
1976-1979
1960-1961
1956,1958,
1964,1970
1955,1957,
1959,
1962-1974,
1976-1979
1959/60,
1969-1971,
1979,1980
1960-1962,
1967
1966
33

Enota kategorija
teh/arh
458

Kokrica - KUD Storžič
Občni zbori in delovne konference (zapisniki, poročila,
referat, sklepi, kandidatna lista, seznam odbornikov)

459

Zapisniki sestankov odbora

460

Poročila o delu

461

Delovni programi za leta

462

Proračuni in finančna poročila

463

Koncertni list

464

Kranj - SKUD France Prešeren
Občni zbor (tajniško poročilo, referat)

465
466
467
468
469
470
471
472
473
474

Občni zbor (zapisnik, tajniško poročilo, blagajniško poročilo)
Izredni občni zbor (poročilo o blagajniškem poslovanju)
Letna skupščina (zapisnik, referat, organizacijsko poročilo,
blagajniško poročilo)
Zapisniki sestankov predsedstva
Zapisniki sestankov UO
Zapisnik sestanka strokovnjakov kulturno-umetniških sekcij
Zapisniki sestankov predsednikov in tajnikov sekcij
Zapisniki posvetov članov partije
Zapisnik volilnega sestanka za okrajno konferenco LPS
Trimesečna in šestmesečna poročila o delu

475
476
477
478
479

M esečna poročila o delu
Poročilo o delu pred volitvami
Poročilo o nedeljskih gostovanjih na vasi
Razvoj SKUD France Prešeren Kranj (1948-1950)
Statistični podatki o članih sekcij

480

Podatki SKUD ljubljanske oblasti za SKUD France Prešeren

19481
482
483
34

Poročilo o gospodarjenju
Delovni načrt za leto
Okrožnice SKUD sekcijam (VZOREC)

leto

1955,1956,
1958-1960,
1964-1966,
1970,1972,
1974,1975,
1978
1959,1961,
1964-1966,
1972-1975,
1978
1956-1959,
1962-1974,
1976-1979
1963,
1972/73,
1978-1980
1960-1962,
1967
1968
b.d. (okrog
1.1948)
16.11.1949
b.d. (1949)
22.11.1950
1948-1949
1949-1951
1949
1950
1951
1949
1948,1949,
1951
1949-1951
1950
1950
1950
b.d. (okrog
1.1950)
b.d. (okrog
1.1950)
1948
1950
1949

Enota kategorija
teh/arh
484

Seznam članov podružnic SKUD

485

Članske izkaznice (VZOREC)

486
487
488

Proračun za leto
Zapisniki sestankov nadzornega odbora
Poročilo nadzornega odbora ali dramskega odseka

489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518

Zapisnik o prevzemu blagajne
Medrepubliško gostovanje SKUD v Kranju
Plan tekmovanja SKUD v čast 10-letnice ustanovitve OF
Okrajno tekmovanje SKUD (zapisniki, obračun, dopisi)
(VZOREC)
Razporedi za Titovo štafeto
Organizacija tečajev (VZOREC)
Priznanja in pohvale SKUD
Programi prireditev SKUD (VZOREC)
Plakati SKUD France Prešeren Kranj
Poročila sindikalnih podružnic SKUD
Občni zbor godbe na pihala (zapisnik)
Zapisnik sestanka UO godbe za pihala
Poročila o delu godbe na pihala
Razvoj in problematika godbe na pihala
Delovni in finančni načrt godbe na pihala za leto
Delovni program orkestra
Delovni programi harmonikarskega zbora
Zapisnika sestankov UO Glasbene šole
Zapisnika letne konference in učiteljskega zbora Glasbene šole
Občni zbori moškega pevskega zbora (zapisniki, poročila)
Zapisnika sestankov UO moškega pevskega zbora
M esečna poročila o delu moškega pevskega zbora
Delovni in finančni načrt moškega pevskega zbora za leto
Seznam članov moškega pevskega zbora
Ustanovitev ženskega pevskega zbora (vabilo)
Zapisniki sestankov UO ženskega pevskega zbora
Poročila o delu ženskega pevskega zbora
Poročila o delu sindikalnega pevskega zbora Duplje
Zapisnik sestanka dramske sekcije
Poročilo o delu likovne sekcije

519
520
521

Zapisniki sestankov folklorne skupine
Poročila o delu folklorne skupine
Delovni načrt folklorne sekcije

522
523

Kranj - DPD Svoboda
Kronika
Občni zbori (zapisniki, poročila, poročila sekcij)

leto
b.d. (okrog
1.1950)
b.d. (okrog
1.1950)
1950
1949
b.d.(okrog
1.1950)
1949
1950
1951
1949-1950
1950
1949
1949-1950
1949
1951
1949-1950
19.11.1950
1950
1949-1950
1950
1949
1950
1949-1950
1950-1951
1951
1950-1951
1950
1950-1951
1949
1951
1949
1950-1952
1950-1951
1949-1950
1948
b.d. (okrog
1.1950)
1950
1950
1950
1956
1952,1954,
1956-1959
35

Enota kategorija
teh/arh
524
525
526
527
528

Zapisnika plenarnega sestanka
Zapisniki sestankov UO
Zapisnik o primopredaji lokala v hiši Ane Rozman
Odločba o črtanju DPD Svoboda Kranj iz registra
Problematika DPD Svoboda Kranj

529 Poročilo o prireditvah ob 40-letnici KPJ
530 Predračun DPD Svoboda in sekcij za leto
531 Programi prireditev
532
533
534
535
536
537

Matična knjiga članov
Seznami članov DPD Svoboda in sekcij
Priznanje DPD Svoboda članom
Plakati prireditev DPD Svoboda
Pisma Janka Gregorca predsedniku DPD Svoboda
Poročila o delu godbene sekcije

538
539
540
541

Poročilo o delu zabavnega orkestra
Občni zbor dramske sekcije (poročilo)
Zapisnika sestankov odbora dramske sekcije
Problematika dramske sekcije

542 Seznam tečajnikov dramske sekcije
543 Izplačilo nagrad igralcem Ljudskega gledališča
544 Skice za sceno operete Pri belem konjičku
545 Poročilo baletne sekcije

36

546

Poročilo izobraževalne sekcije

547

Kranj - OKPD Enakost
Občni zbori (zapisniki)

548

Poročila o delu

549
550

Kranj - Pevsko glasbena skupina Zveze slepih - ŠKPD slepih in
slabovidnih Tomo Zupan
Ustanovni občni zbor (zapisnik)
Poročila o delu

551

Delovni programi za leti

552
553

Kranj - Folklorna skupina Sava - KUD Sava
Poročila o delu
Poročila o delu folklorne skupina

leto
1954
1953-1957
1953
1962
b.d. (okrog
1.1954)
1959
1962
1953,1954,
1958,1959
1952
1952-1954
1957'
1955-1958
1955-1956
1953,1957,
1960
1955
1957
1955-1956
b.d. (okrog
1.1958)
1955/56
b.d. (okrog
1.1954)
1955
b.d. (okrog
1.1956)
1957/58
1955,1956,
1958,1959
1955,1959,
1968,1970

1974
1970,1973,
1974,
1976-1979
1979,1980
1977,1978
1970,1972,
1974,1975

Enota kategorija
teh/arh

leto

554
555
556

Bilten ob 10-letnici folklorne skupine
Finančno poročilo folklorne skupine
Bilten ob 10-letnici okteta

557
558
559

Kranj - Komisija za kulturo pri sindikalni konferenci Iskra
Elektromehanika - Komisija za kulturno dejavnost pri sindikalni
konferenci Iskra Elektromehanika
Poročila o delu
1977-1979
Delovni program za leto
1980
Katalog za IV. festival amaterskega filma Iskre
1977

20 560
561

562
563
564
565
566
567
568

569

570
571
572
573
574
575
576
577

Kranj - Kulturna skupina Dijaškega doma
Poročila o delu
Delovni program za leto

b.d. (1975)
1974-1975
b.d. (1977)

1968-1971,
1973,1974,
1976-1979
1979

Kranj - Mladinski mešani zbor DPD Svoboda France Prešeren
Gimnazija Kranj
Pravila
1963
Občni zbor (zapisnik)
1975
Poročila o delu
1961-1974,
1976-1979
Predračun in blagajniško poročilo
1962,1967
Delovni program za leto
1979
Gostovanje na Češkoslovaškem
1968
Koncertni listi
b.d. (1962),
1970
Kranj - Dekliški pevski zbor in dramski krožek Ekonomskoadministrativnega šolskega centra
Poročila o delu

1966-1972

Kranj - Godba DPD Svoboda - Godba občine Kranj - Pihalni orkester
občine Kranj
Pravilnika, poslovnik in hišni red
1960,1962,
1967
Občni zbori (zapisniki, poročila)
1957,1964,
1975
Zapisnika sestankov
1962
Poročila o delu
1962-1968,
1970-1974,
1977-1979
Delovni program za leto
1979
Bilteni ob 70-, 75- in 80-letnici
1968,1973,
1978
Poročila o gostovanju v Železni Kapli
1965
Problematika godbenikov pihalnega orkestra
1967
37

Enota kategorija
teh/arh
578 Koncertni programi
Kranj - Simfonični orkester
579 Pravila
580 Poročila o delu

leto
1965-1970,
1980
1963
1962-1967

Kranj - Mladinski simfonični orkester Glasbene šole - Mladinski
godalni orkester
581 Občni zbor (zapisnik, poročilo)
1968
582 Poročila o delu
1962-1967,
1969-1973
583
584

585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598

38

Kranj - Veliki plesni orkester DPD Svoboda - Kranjski plesni orkester
Poročila o delu
1963-1966
Delovni program in proračun za leto
1964
Kranj - Moški pevski zbor France Prešeren in Ženski pevski zbor
France Prešeren - Pevski zbor France Prešeren
Pravila in poslovnik
1962,1967
Občni zbori mešanega pevskega zbora (zapisniki, poročila)
1962,1964,
1968,1973
Občni zbori moškega pevskega zbora (zapisniki, poročila)
1955,1957
Občni zbori ženskega pevskega zbora (zapisnik, poročila)
1955-1957
Zapisniki sestankov mešanega pevskega zbora
1966-1967
Poročila o delu mešanega pevskega zbora
1962-1967,
1970-1974,
1976
Statistična poročila o delu moškega pevskega zbora
1953,1956,
1957
Poročila o delu ženskega pevskega zbora
1953,1955,
1956
Predračuni mešanega pevskega zbora za leta
1959,1962,
1963,1966,
1968
Predračuni, programi in poročila o turnejah
1961,
1964-1967
Govor ob 20-letnici
b.d. (1965)
Pismo in odprto pismo ZKPO o težkem finančnem
1965,1971
položaju zbora
Koncertni programi
1954,1956,
b.d. (okrog
1.1965)
Plakati
1950,1953

Enota kategorija
teh/arh
599

Kranj - Akademski komorni zbor
Občni zbori (zapisniki, poročila)

600

Poročila o delu

601
602

Delovni programi za leta
Koncertni list

603
604
605

Kranj - Učiteljski pevski zbor Stane Žagar
Pravila
Občni zbor (zapisnik)
Poročila o delu

606
607

608
609
21610

Delovni programi za leta
Zapisnik razgovora o vlogi učiteljskega zbora za vzgojo
zborovodij pri Glasbeni šoli
Kranj - Moški pevski zbor Tugo Vidmar
Občni zbori (zapisniki, poročili)
Poročila o delu
Delovni program za leto

leto

1970,1971,
1974
1970-1974,
1976-1979
1974,1979
1978
1974
1966
1964-1974,
1976-1979
1979,1980
1964

1974,1978
1973,1974,
1976-1979
1979

611
612

Kranj - Moški pevski zbor Društva upokojencev
Občni zbor (zapisnik, poročilo)
Poročila o delu

613

Delovni programi za leta

1971
1965,
1967-1974,
1976-1979
1979,1980

614
615

Kranj - Oktet Glasbene šole
Poročila o delu
Delovni program za leto

1978-1979
1979

616

Kranj - Oktet Zveze borcev
Poročilo o delu

1967

617

Kranj - Zlatopoljski pevski zbor
Poročilo o delu

1967

618

Kranj - Oktet Merkur
Poročilo o delu

1978

619

Kranj - Mladinski kvartet
Poročilo o delu

1971

620

Kranj - Klub ljubiteljev glasbe
Zapisnik sestanka IO

1978
39

Enota kategorija
teh/arh
621
622
623

Poročila o delu
Delovni program za leto
Glasilo KLG

627
628

Kranj - Osrednji filmski klub
Zapisniki sestankov
Poročilo o delu
Delovni program
Kranj - Skupina kranjskih kinoamaterjev
Letna konferenca (izvleček iz zapisnika)
Poročila o delu

629
630
631

Delovni programi za leta
Bilten SKK (št. 1 - 5)
Penatus (glasilo SKK), (št. 1(7), 2(8))

632

Kranj - Foto-kino klub Janez Puhar
Poročila o delu

633
634

Delovni programi za leta
Programi prireditev

635

Kranj - Amaterska filmska skupina Ime
Poročila o delu

636

Delovni program in proračun za leto

637
638

Kranj - Plesno-športni klub Plesne in baletne šole Plesno športni klub
Pravila
Poročila o delu

639

Predračun za sezono 1974/75

640
641
642

Kranj - Likovna sekcija Svoboda - Amaterska likovna skupina
Letna konferenca (izvleček iz zapisnika)
Zapisniki sestankov odbora
Poročila o delu

643

Delovni programi za leta

644

Kranj - Huje - Kulturna skupina Tatjane Odrove
Poročilo o delu

624
625
626

leto
1977-1979
1979
1978
1964-1966
1965
1964
1967
1966-1973,
1976-1979
1970,1979
1967-1968
1969
1973-1974,
1976-1979
1978,1979
1970,1977
1972-1974,
1976-1977
1974

1963, b.d.
1964,1973,
1974,1976
1974
1968
1967
1965-1968,
1970,1972,
1974 (?),
1976,1977
1963,
1978-1980
1966

Enota kategorija
teh/arh

leto

645

Kranj - Kranjsko akademsko društvo
Poročilo o delu

1956-1957

646

Kranj - Esperantsko društvo
Poročilo o delu

1956

647

Kranj - Društvo za vokalno in instrumentalno glasbo Modrina
Delovni program za sezono

1979/80

648

Lahovče - KPD Krvavec
Občni zbori (zapisniki)

649
650
651

Zapisniki sestankov odbora
Poročila o delu
Proračuni in finančna poročila za leta

652

Mavčiče - KUD Simon Jenko
Občni zbori (zapisniki)

653

Zapisniki sestankov odbora

654

Poročila o delu

655

Delovni programi

656
657

Predračuni in finančna poročila za leta
Anketa o potrebah in željah po kulturni dejavnosti KUD

658
659

Naklo - PUD Dobrava - KUD Dobrava
Pravila in poslovnik
Občni zbori in delovne konference (zapisniki, poročila,
delovni programi)

660

Zapisniki sestankov odbora

22 661
662

poročila o delu
Delovni programi

1960.1961,
1964.1966
1960-1965
1963.1966
1960-1962
1956.1958,
1961.1962,
1964,1971,
1975
1958.1961,
1963.1964,
1967
1955,
1958-1960,
1963-1974,
1976-1979
1964.1965,
1968/69,
1979,1980
1960-1962
1974
1962
1954-1956,
1958-1960,
1962-1964,
1974.1975
1962-1965,
1974.1975
1958.1959,
1962-1974,
1976-1979
1959.1962,
1963.1965,
1968-1970,
1979
41

Enota kategorija
teh/arh
663

Predračuni in finančna poročila

664
665

Program prireditve
Anketa KUD o prireditvah

666

Nemilje - Podblica - KUD Mali vrh - KPD Mali vrh
Pravila
Občni zbori in letne konference (zapisniki, poročila)

667

669
670

Zapisniki sestankov odbora
Poročila o delu
Delovni načrti za leta

671
672

Blagajniško poročilo za leto
Program prireditve

673

Olševek - IZUD Straža - KUD Straža
Občni zbori in letne konference (zapisniki, poročila, proračun)

674
675

Zapisniki sestankov odbora
Poročila o delu

676

Delovni programi za leta

677

Predračuni in blagajniška poročila

678
679

Olševek - KUD Grintovec
Poročila o delu
Delovni program za leto

668

1959-1962,
1964
1969
1974
1963
1963,
1964,1966,
1968-1973,
1975.1978
1968.1978
1963-1979
1967,19701971,1979,
1980
1969
b.d.
1954-1960,
1963,1964,
1966,1968
1959,1966
1953,1955,
1958-1960,
1962-1969
1958/59,
1964/65
1960-1962,
1964,1967,
1969
1977-1979
1979

682

Orehek - Drulovka - Mladinski klub pri krajevnem odboru SZDL - Sekcija
za prosvetno delo pri Mladinskem športnem klubu Orehek - Drulovka Mladinski športni aktiv
1965,1967
Konference (zapisniki, poročila)
1963-1966,
Poročila o delu
1968-1972
1962,1969
Predračun in blagajniško poročilo za leta

683

Podblica - Prosvetna sekcija aktiva LMS
Poročilo o delu

680
681

42

leto

1962-1963

Enota kategorija
teh/arh
Podblica - Ljudska knjižnica
684 Poročilo o delu
Podbrezje - IZUD - KUD Tabor
685 Pravila
686 Občni zbori in letne konference (zapisniki, poročila, referati,

seznam odbora, predračuni, finančno poročilo)

687 Poročila o delu

Delovni programi za leta
689 Predračuni in blagajniška poročila za leta
690 Vabilo na prireditev
688

Preddvor - SKUD Matije Valjavca - KUD Matije Valjavca
691 Občni zbori (zapisniki, poročila)
692 Zapisniki sestankov odbora
693 Poročila o delu

694 Delovni programi za leta
695 Predračun in blagajniško poročilo za leta
Preddvor - Pionirski KUD Osnovne šole Matija Valjavec
696 Zapisnik ustanovnega občnega zbora
697 Zapisnik sestanka odbora
698 Poročila o delu

leto

1953
b.d. (okrog
1.1962)
1956,1958,
1960,1962,
1964,1967(7),
1968.1971,
1972
1953-1955,
1958.1959,
1963-1974,
1976-1978
1970,1979
1960-1962
b.d.
1955,1956,
1964,1965
1965,1978
1953,1954,
1958.1959,
1962-1968,
1970.1971,
1976-1979
1958,1979,
1980
1960-1961

699 Delovni program za leto

1974
1978
1974,
1976-1979
1979

Preddvor - Kulturna skupina pri osnovni organizaciji ZSMS
700 Poročilo o delu

1980

23
701

Predoslje - DPD Svoboda
Občni zbori in letne konference (zapisniki, poročila, delovni
programi)

1963,1964,
1966,
1968-1972,
1974,1978
43

E nota kategorija
teh/arh

1962-1964,
1966,1968,
1969,1971
1963-1974,
1976,1977,
1979
1967,
1969-1973,
1979,1980
1960-1961
1969
1969

702

Zapisniki sestankov odbora

703

Poročila o delu

704

Delovni programi za leta

705
706
707

Predračun in blagajniško poročilo za leta
Program prireditve
Anketa o kulturnih potrebah v kraju

708

Predoslje - IZUD Gorenjec - KUD Gorenjec
Občni zbori (zapisniki, poročila, seznam odbora)

709
710

Zapisnik sestanka odbora
Poročilo o delu

711

Primskovo - DPD Svoboda
Občni zbori in letne skupščine (zapisniki, poročila, proračun,
seznam odbornikov)

712

Poročila o delu

713
714

Delovni programi
Proračuni in blagajniška poročila

715

Registracija pevskega zbora Primskovo

1955,1956,
1958,1959,
1963-1965,
1975
1953,1955,
1959,
1963-1974,
1976-1977,
1979
1962/63,1969
1960-1962,
1967
1973

716

Pševo - Kulturna skupina pri osnovni šoli
Poročilo o delu

1953

717

Rupa - Ljudska knjižnica
Poročilo o delu

1953

718

Smlednik - IZKD Jože Rozman
Poročilo o delu

1955

719

44

leto

Spodnji Brnik - KPD - KPD Krvavec
Občni zbori in letne konference (zapisniki, poročila, pravila,
delovni program)

1959,1960,
1962
1960
1959

1968,1970,
1972,1975,
1978

Enota kategorija
teh/arh
720

Zapisniki sestankov odbora

721

Poročila o delu

722

Delovni progi ami za leta

723
724
725

Blagajniško poročilo
Seznam nagrad prejemnikov nagrad KPD Krvavec
Najemna pogodba

726

Spodnji Brnik - Prosvetna sekcija pri aktivu ZMS
Poročila o delu

leto
1969,1970,
1972-1975,
1977,1978
1968-1974,
1976-1979
1970/71,
1979
1970
1977
b.d. (okrog
L 1970)
1962-1967

727

Stražišče - DPD Svoboda
Občni zbori in letne konference (zapisniki, poročila, delovni
program)

728

Zapisniki sestankov odbora

729

Poročila o delu

730
731

Delovni načrti za leta
Proračuni in blagajniška poročila

732
733

Govor ob 15-letnici moškega zbora
Podatki k predlogom za podelitev Gallusovih odličij

1956,1957,
1959.1960,
1964.1966,
1967,1971,
1978
1955,1956,
1959-1961,
1966,1967
1953-1955,
1958-1960,
1963-1968,
1970-1974,
1976-1979
1979,1980
1960.1961,
1963.1966,
1967
1967
b.d. (1970)

734
735
736

Stražišče - Pionirski KUD Dušan Bavdek
Ustanovna skupščina (zapisnik, pravila, delovni program)
Poročila o delu
Delovni program za leto

1978
1978-1979
1979

737

Šenčur - DPD Svoboda
Občni zbori in letne konference (zapisniki, poročila, pravila,
seznam odbornikov)

1954-1956,
1960,
1962-1964,
1966,1968,
1971,1973,
1975
45

r

Enota kategorija
teh/arh
738

Zapisniki sestankov odbora

739

Poročila o delu

740
24 741

46

Poročilo o delu šenčurske skupine
Delovni programi za leta

leto
1960-1967,
1969-1973
1955,1958,
1959,
1962-1979
1977-1978
1959,1962,
1963,1965,
1967,1971,
1979,1980
1960-1962,
1967

742

Predračuni in blagajniška poročila za leta

743
744

Šenčur - Pionirski KUD Osnovne šole Janka in Stanka Mlakarja
1974,
Poročila o delu
1976-1979
1979
Delovni program za leto

745

Šenturška gora - Kulturni aktiv - KUD
Poročila o delu

746

Delovni programi

747

Trboje - KUD Simon Jenko - KPD Simon Jenko
Občni zbori in letne konference (zapisniki, poročila,
delovni programi, proračuni)

748

Zapisniki sestankov odbora

749

Poročila o delu

750

Delovni programi

751

Proračun in blagajniško poročilo za leta

1955,1956,
1959,
1962-1964,
1967,1968,
1970,1971,
1973-1975
1958,1959,
1962,
1964,1965,
1967-1971,
1973-1975
1953,1958,
1959,
1963-1974,
1976-1979
1958,
1968/69,
1979,1980
1960-1961

752

Trstenik - IZUD Storžič - Mladinski kulturni aktiv - Kulturno
društvo - KUD Straža
Pravilnik

1967

1953,
1963-1974,
1976,1977
1964/65,197(1

Enota kategorija
teh/arh
753 Občni zbori in letne konference (zapisniki, poročila, seznam
odbornikov)
754 Poročila o delu
755 Blagajniško poročilo
756 Odločba o črtanju IZUD iz registra
757 Informator ob 5-letnici KUD Straža (1968-1973)
Velesovo - Ljudsko-prosvetnl svet - KUD Borec
758 Občni zbori in delovne konference (zapisniki, poročila)

759
760

Zapisniki sestankov odbora
Poročila o delu

761

Delovni programi za leta

762

Proračuni in blagajniška poročila

763

Visoko - KUD Valentin Kokalj
Pravilnik

764

Občni zbori in letne konference (zapisniki, poročila, sklepi)

765 Zapisniki sestankov odbora
766 Poročila o delu
767 Delovni programi za leta
768 Proračuni in blagajniška poročila

leto
1956,
1966-1971,
1975
1953,
1964-1974,
1976-1979
1968
1959
1973
1954-1960,
1964,1965,
1967.1968,
1970,1973
1959
1953,1955,
1962,
1964-1966,
1969-1974,
1976-1979
1964/65,
1970,1979,
1980
1956,
1960-1962
b.d. (pred 1.
1955)
1954-1956,
1958-1960,
1962,1964,
1966.1973,
1977
1956,1960,
1973.1974,
1978
1955,1959,
1961-1974,
1976-1979
1958,1963,
1967.1969,
1979,1980
1960-1962

47

\

leto

Enota kategorija
teh/arh
769

Voklo - IZUD Janko Kalan - KUD Janko Kalan
Občni zbori in letne konference (zapisniki, pravila, poročila)

770

Zapisniki sestankov odbora

771

Poročila

772

Proračuni

773

in blagajniška poročila

·Zalog - KUD Prežihov Voranc
Občni zbori in letne konference (zapisniki, pravila, delovni
načrti, seznam odbornikov)

774

Zapisniki sestankov odbora

775

Poročila

25 776
777

48

o delu

o delu

Delovni načrti za leta
Predračuni in blagajniška poročila

778
779

Žabnica - KUD Tone Šifrer
Občni zbori (zapisnika, poročila)
Zapisniki sestankov odbora

780

Poročila

781

Delovni programi za leta

782

Proračun

783

Žabnica - Kvartet Ledina
Poročilo o delu

o delu

in blagajniška poročila za leta

1955-1959,
1961, 1962,
1964-1966,
1969, 1970
1958, 1959,
1962,
1965-1967,
1970
1953,
1958-1968,
1970,
1976-1979
1959-1962,
1964, 1967,
1969
1954-1962>
1964-1967,
1972
1959, 1962,
1964
1953, 1955,
1963-1974,
1976
1959-1961
1960-1962
1955,1956
1957, 1958,
1966,1973
1953, 1955,
1958, 1959,
1963, 1964,
1966-1974,
1976-1979
1958-1960,
1979, 1980
1958,
1960-1962
1972

leto

1955 1959
inri~ 10 « 784

Enota kategorija
teh/arh

Sodelovanje z ZKO Gorenjske

Zapisnik in sklepi sestanka predsednikov in tajnikov
1964 1966
občinskih SSPD
iQfio"lQ7n
785 Zapisnik o medobčinskem sodelovanju gorenjskih občin
1958 1959
78(* Poročilo o kulturno-prosvetnih problemih na Gorenjskem
’
787 Referat o problemih kulturno-vzgojnega in zabavnega
1oaç’ 1o ž i v l j e n j a na Gorenjskem
1970
’
788 Dejavnost občinskih svetov SSPD
10„ 789 Organizacijska vprašanja Svobod in prosvetnih društev na
io^siQ fR
Gorenjskem
!
’
790 Posvetovanje republiške ZKPO s predstavniki gorenjskih
L, ’ 1q7Q
občinskih svetov ZKPO (teze, zapisnik)
ickq iQf?
791 Posvetovanja gorenjskih ZKPO
iq ,
i 0(r~
792 Zapisniki sestankov medobčinskega ZKO Gorenjske
I960
.
793Seznam občinskih SSPD, predsednikov in tajnikov,
predsednikov komisij pri občinskih SSPD, seznam komisij
1954-196?
pri okrajnem SSPD
1964 1967*
794 Zapisnik sestanka predsednikov NO občinskih SSPD
q "
’
795 Zapisnik posvetovanja zborovodij mladinskih zborov
1959 19f?
796 Program koncerta pevskih zborov Gorenjske
lOfid’
’
797 Program medobčinske revije mladinskih pevskih zborov
o« 1
^98 Časopisni izrezki o kulturnih dogodkih na Gorenjskem
I9 j 3,
1963-1974,
1976
1959-1961
Klub kulturnih delavcev Kranj
1960-1962
799 Odločba o ustanovitvi in pravila
800 Pravila in statuti
1955 1956
10 ^7 ’ 1Q58
1966’ 1973’
m s ; 1955,
1958 1959
1963 ’ 1954’
1966-1974 ’
1976 - 1979 ’
1958-1960
1979,1980
] 95 g’
1960-1962
1972

leto

801 Zapisnik sestanka komisije za pripravo statuta KKD
802 Občni zbori in letne skupščine (zapisniki, poročila)

803 Zapisniki sestankov UO in IO
26804 Poročila o delu
805 Delovni programi
.
.
806 Seznami KKD (vabila na predavanja, seznami članov sekcij
‘n organov, seznam vabil na občni zbor, seznam upravnega
in nadzornega odbora, seznam članov)
807 Finančna poročila
808 Zapisnik o pregledu finančnega poslovanja
809 Finančni načrti
810 Delovodnik
811 Predlog za sanacijo dejavnosti v Prešernovem gledališču

1962
1967
1956
1957
b.d. (1959)
b.d.
(1962-1963)
1965
1967
1977,1979,
1980
1962
1961
1969
1978
1969
pribl.
1960-1977
ly o u i y //
1963-1964
1961,1965,
1970,1976
1970
1962-1964,
1967> 1968>
1070 ’ 1977>
iy /y
1964-1970,
1977

1963-1970
1964-1967,
1977,1978
1965,1966,
1968-1970
1963-1970
1967
1962-1968,
1978
1962-1968
1964
49

Enota kategorija
teh/arh
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825

Mnenje KKD in KKŠ o postavitvi Dolinarjeve galerije
Mnenje ocenjevalne komisije o gradivu za pesniško zbirko
Pavla Lužana
Katalogi prireditev KKD
Ocena večera partizanske lirike
Pogodba o izdelavi analize in programa razvoja kulturnoprosvetne dejavnosti v občini Kranj
Pogodba o izdajanju lista Snovanja
Zapisnik razgovora o poslovnem odnosu med KKD in ZKPO
Zapisnik sestanka sveta za filmsko gledališče
Program filmskega gledališča
Listi filmskega gledališča (št. 1-3,4-6)
Abonmajske izkaznice za filmsko gledališče (VZOREC)
Zapisnik razprave o gledališkem življenju na Gorenjskem
Zapisnik posvetovanja o likovni dejavnosti
Zapisnik sestanka literarne skupine pri KKD

leto
1963,1965
1968
pribl.
1965-1969
1965
1967
1967
1967
1979
1964/65
1978
1977-1978
1967
1966
1967

Center za estetsko vzgojo
826
827
828
829
830
831
832
833

27

Poročila o delu
Delovni programi
Predlogi za reorganizacijo CEV in nastanek Galerije Kranj
Zapisnik sestanka staršev tečajnikov CEV
Finančni obračuni
Finančni načrti
Katalogi prireditev CEV
Dnevniki (likovni, filmski, jezikovni krožki)
- dnevnik 1967/68
- dnevnik 1968/69
- dnevnik 1969/70
- dnevnik jezikovnih krožkov 1970/71
- dnevnik 1970/71
- dnevnik jezikovnih krožkov 1972/73
- dnevnik likovnega in filmskega krožka 1972/73
- dnevnik jezikovnih krožkov 1973/74
- dnevnik likovnega in filmskega krožka 1974/75

1965-1975
1970,
1974-1976,
1979
1974-1975
1974
1972-1975
1972, 1975
1973
1967-1975

Plesno - baletna šola
834
28 835
836
837
838
839
840
50

Kronika
Pravilnik
v
Zapisnik seje športnega društva in PBŠ
Zapisnik sestanka UO PBŠ in športnega kluba
Zapisnik sestanka delovnega kolektiva
Zapisnik sestanka šolskega odbora
Oris dela PBŠ

1961-1976
1962
1968
1972
1966
1965
1965

Enota kategorija
teh/arh
841 Poročila o delu PBŠ in PBD
842 Pregled dela in problematika PBŠ in PBD
843 Delovni programi
844 Navodila za nedeljske mladinske plese
845 Problematika nedeljskih mladinskih plesov
846 Anketa o plesnih tečajih
847 Statistično poročilo za sezono 1964/65
848 Seznam članov
849 Finančna poročila
850 Pogodbe (VZOREC)

leto
1962-1974,
1976,1977
b.d.
(1967,1970)
1964-1967,
1970
b.d.
(1962-1967)
1972
1962
1965
1962-1967
1963-1965,
1968-1971,
1974
1962-1970

Koncertna poslovalnica
851 Pravilnik o organizaciji in delu
852 Program koncertov za sezono 1965/66
853 Predlog proračuna za leto 1959
854 Pogodba med ZKPO in KP o organizaciji nastopa (VZOREC)
855 Sporedi - vabila

1962
1965
1958
1970
1978

Glasbena šola Kranj
856
857
858
859
860

Zapisnik sestanka o problematiki glasbene šole
Zapisnik konference učiteljskega zbora
Stanje v glasbeni šoli
Letni delovni načrt za sezono 1965/66
Sporedi prireditev

1963
1963
b.d.
1965
1950,1959,
1961,1966

Prešernovo gledališče
861
862
863
864
865
866

867
868

869
870
871
872

Pravilnik dramske družine
Zapisnik sestanka članov amaterske družine
Zapisnika sestankov delovne skupnosti
Zapisnik sestanka UO
Zapisnik sestanka umetniškega sveta
Problematika PG ob ukinitvi profesionalnega gledališča
Poročila o delu
Poročilo o delu igralske skupine
Poročilo o delu lutkovnega gledališča
Zapisnik sestanka med zastopniki dramskih sekcij Svobod
in prosvetnih društev ter PG
Zapisnik sestanka predstavnikov dramskih družin in režiserjev
Delovni in finančni načrti

1966
1968
1964,1965
1963
1964
1957-1968
1957-1963,

1967

1978
1978
1958

1961
1964-1967
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Enota ka. gorija
teh/arh

leto

Ljudska knjižnica
873

Letmi poročila Ljudske knjižnice v Kranju, Stražišču in
na Pnmskovem

874
875

Poročilo o razvoju Ljudske knjižnice v Kranju ,1947-1957)
Predračun za leto 1959

1950,1955.
1956,
1958,1959
1957
1958

Aktiv komunistov kulturnih delavcev
876

Zapisniki sestankov aktiva

877
878

Poročila o delu
Seznami članov

879

Ocena idejnopolitičnega stanja na področju kulture v
občini Kranj

880
881
882
883
884
885

894
895
896
897
898
899
900
901

Skupščina (zapisnik)
Konferenca (referat)
Zapisniki plenumov
Poročila o delu
Delovni programi
Zapisnik posvetovanja o kulturnih problemih v občini in
krajevnih skupnostih na Jesenicah
Statistični vprašalni listi za društva občine Jesenice
Zbirnik statističnih podatkov o društvih občine Jesenice
Statistični vprašalni listi za društva občine Jesenice
Statistični vprašalni listi za društva občine Jesenice
Seznami članov SSPD
Plakati prireditev v občini Jesenice
Blagajniško poročilo
Pregled dohodkov in izdatkov društev občine
Jesenice (VZOREC)
Poročilo NO
Zapisniki o pregledu finančnega poslovanja SSPD
Zapisnik konference glasbenega sosveta
Poročila glasbenega sosveta
Program glasbene revije
Zapisnik sestanka SSPD in Glasbene šole Jesenice
Zapisnik sestanka dramske komisije
Poročilo dramskega sosveta

902
903
904
905
906

Seznam dramskih predstav gledališča Tone Čufar v letu
Delovni program odrskih del za sezono 1958/59
Zapisnik sestanka knjižničarske komisije
Problemi knjižničarstva v občini Jesenice
Zapisnik sestanka likovne sekcije

1963-1964,
1973-1974
1972,1976
b.d.
(po 1.1970)
b.d. (okrog
1.1970)

Občinski SSPD Jesenice

886

29887
888

889
890
891
892
893
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8.11.1959
b.d. (1961)
1961-1962
1960-1964
1959-1961
1962
1959
1961
1961
1962
1959-1960
1961,1965
1959
1961
1961
1962
1957
1956,1959
1959
1962
1962
b.d.
(1958-1959)
1961
1958
1962
1961-1962
1962

Enota kategorija
teh/arh

leto

Društva v občini Jesenice
907

Blejska Dobrava - DKD Svoboda
Občni zbori (poročila, programi)

908

Zapisniki sestankov odbora

1955-1957,
1959
1955-1959

909
910

Breznica - KPD dr. France Prešeren
Občni zbor (zapisnik, poročila)
Poročilo o delu

1955
1955

911
912

Breznica - Žirovnica - DPD Svoboda France Prešeren
Občni zbori (zapisniki, poročila)
Delovni in finančni načrt za leto

1956,1958
1959

913
914

Dovje - Mojstrana - KUD Jaka Rabič
Občni zbori (zapisniki, poročila)
Poročilo o delu

1957-1958
1955

915
916
917
918

Hrušica - DPD Svoboda
Občni zbori (zapisniki)
Poročilo o delu
Delovni programi
Načrti za gradnjo kulturnega doma

1956-1958
1955
1958-1959
1955

919

Javornik - Koroška Bela - DPD Svoboda France Mencinger
Občni zbori (zapisniki, poročilo, delovni in finančni načrti)

920
921
922

Zapisnika sestankov odbora
Poročila o delu
Delovni načrti

923

Jesenice - DPD Svoboda
Pravilnik zabavnega orkestra

1956,
1958-1962
1960-1961
1955,1957
1958-1960

925
926

Občni zbori (zapisniki, vabilo, poročila, delovni in
finančni načrti)
Poročilo o delu
Delovni programi likovne sekcije DOLIK

b.d. (okrog
1.1959)
1956,
1958-1960
1955
1960-1961

927
928
929

Jesenice - OKUD
Občni zbori (zapisniki, poročila, proračun)
Poročilo o delu
Delovni načrt za leto

1956,1958
1955
1959

930

Kranjska gora - DPD Svoboda Slavka Černeta
Občni zbori (zapisniki, poročila, delovni in finančni načrti)

931
932

Odločba o črtanju iz registra
Koncertni programi

924

1956-1957,
1959
1959
1956-1957
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E nota kategorija
teh/arh

leto

Kranjska gora - Ljudska knjižnica
933 Trimesečna statistična poročila

1955

Planina pod Golico (Sv. Križ) - Dramatsko društvo - Prosvetno društvo
934 Poročilo o delu
1955
935 Delovni načrt za leto
1959
Podkoren - KPD
936 Občni zbori (zapisniki)
937

Delovni program za leto

Žirovnica - DPD Svoboda
938 Zapisniki sestankov odbora
939 Poročilo o delu

-

1956-1957,
1959
1959
1956
1956

Občinski SSPD Radovljica
940
941
942
943
944

Občni zbor (konferenca) (zapisnik)
Občni zbor (zapisnik, poročila)
Skupščina (zapisnik, poročila, plan)
Skupščina (zapisnik, referat, poslovnik)
Plenumi (zapisniki, poročila)

945 Zapisniki sestankov SSPD
946 Zapisniki sestankov sekretariata
30 947 Zapisnik sestanka pripravljalnega odbora za konstituiranje
občinskega SSPD
948 Pravilnik
949 Poročila o delu SSPD in društev
950 Plakati prireditev v občini Radovljica
951 Delovni programi za leta
952 Statistični vprašalni listi za društva občine Radovljica
953 Statistični pregled liudsko-prosvetne dejavnosti v Lescah
(1923-1960)
954 Zbirnik statističnih podatkov o društvih za občino Radovljica
955 Statistični vprašalni listi za društva občine Radovljica
956 Statistični vprašalni listi za društva občine Radovljica
957 Proračuni za leta
958
959
960
961
962
54

Miliji

Zapisniki o pregledu finančnega poslovanja SSPD
Zapisnika posvetov o dramski dejavnosti SSPD
Problematika knjižničarstva v občini Radovljica
Zapisnik posveta knjižničarjev
Poročilo o klubskem življenju v občini Radovljica

20.2.1958
13.12.1959
6.11.1960
1.10.1 >61
1958-l?6n,
1962
1958-1960
1956-1962
1961
b.d. (okrog
1.1960)
1958-1960,
1962
1961
1959/60,
1962
1959
1960
1961
1961
1962
1959/60,
1962
1962
1958-1959
1962
1962
1961

Enota kategorija
teh/arh

leto

Društva v občini Radovljica
963
964

Begunje - KPD
Občni zbori (zapisniki, poročila)
Poročilo o delu

1956
1955

965
966
967

Bled - KPD
Občni zbor (poročila)
Poročila o delu
Proračun za leto

1956
1955-1956
1956

968

Bled - Javna knjižnica
Trimesečna statistična poročila

1955-1956

969
970
971

Bohinjska Bela - KPD partizana Leona
Občni zbor (zapisnik)
Zapisniki sestankov odbora
Poročila o delu

1958
1958
1955,1957

972

Bohinjska Bistrica - DPD Svoboda Tomaž Godec
Občni zbori (zapisniki, poročila, delovni in finančni načrti)

973

Poročila o delu

1955-1956,
1959,1961
1955-1956

974

Brezje - DPD Svoboda
Občni zbor (zapisnik)

1961

975
976
977

Gorje - DPD Svoboda
Občni zbori (zapisniki, poročila, proračun)
Zapisnik sestanka odbora
Poročilo o delu

1956-1959
1959
1955

978

Gorjuše - IZUD
Občni zbor (zapisnik)

1957

Kamna gorica - DPD Svoboda
979 Občni zbori (zapisniki)
980 Poročilo o delu

1955-1957
1955

981
982

Kropa - SKUD Stane Žagar
Občni zbori (zapisniki)
Poročila o delu

1956
1955-1956

983

Lancovo - KPD Jelovica
Občni zbori (zapisniki)

1955-1956

55

Enota kategorija
teh/arh

\

leto

984

Lesce - DPD Svoboda
Občni zbori (zapisniki, poročila)

985
986

Zapisnik sestanka
Poročila o delu

987

Mošnje - KPD- DPD Svoboda
Občni zbori (zapisniki, proračun)

988
989
990

Zapisniki sestankov odbora
Poročilo o delu
Delovni program za sezono

1955-1956,
1958-1959
1958-1961
1955
1960/61

Podnart - DPD Svoboda
zbori (zapisniki, poročila, delovni programi)
Zapisniki sestankov odbora
Poročilo o delu

1956-1961
1958-1960
1955

991
31992
993

Občni

1955-1957,
1959,1961
1957
1955,b.d.
(okrog l.
1960)

994

Radovljica - SKUD Anton Tomaž Linhart - Prosvetno društvo
Anton Tomaž Linhart
Občni zbori (zapisniki, poročila, program)

995
996

Zapisniki sestankov odbora
Poročila o delu

1955-1957,
1959-1960
1957-1961
1954-1955

997
998

Ribno - KPD Rudi Jedretič
Občni zbor (zapisnik, poročilo, delovni načrt)
Poročilo o delu

1959
b.d. (1955)

999
1000

Zasip - Ljudska prosveta Zasip - Podhom - KPD Zasip
Občni zbori (zapisniki)
Poročila o delu

1955-1956
1955

Občinski SSPD Škofja Loka
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012

56

Skupščina

(zapisnik, poročilo, blagajniško poročilo)
Zapisniki plenumov
Zapisniki sestankov SSPD
Zapisniki sestankov sekretariata
Zapisnik sestanka predstavnikov KUD na SZDL Škofja Loka
Poročilo o delu
Poročilo o stanju društev v škofjeloški občini
Delovni program za leto
Statistični vprašalni listi za društvo občine Škofja Loka
Zbirnik statističnih podatkov o društvih občine Škofja Loka
Statistični vprašalni listi za društva občine Škofja Loka
Statistični vprašalni listi za društva občine Škofja Loka

9.11.1960
1960-1961
1959
1959-1962
1959
b.d. (1962)
1962
1960
1959
1961
1961
1962

leto

1955-1957,
1959,1961
1957
1955,b.d.
(okrog 1.
1960)
1955-1956,
1958-1959
1958-1961
1955
1960/61
1956-1961
1958-1960
1955

1955-1957,
1959-1960
1957-1961
1954-1955
1959
b.d. (1955)
1955-1956
1955

9.11.1960
1960-1961
1959
1959-1962
1959
b.d. (1962)
1962
1960
1959
1961
1961
1962

Enota kategorija
teh/arh
1013
1014
1015
1016

Seznam društev in upravnih odborov
Zapisniki o pregledu finančnega poslovanja SSPD
Problemi knjižničarstva v občini Skolja Loka
Poročilo kulturno-zabavne sekcije

leto
1958
1962
1961-1962
1960/61

Društva v občini Škofja Loka
Bukovica - KUD
1017 Ustanovni občni zbor (zapisnik)

'1959

Bukovščica - KUD
1018 Občni zbori (zapisniki)
1019 Poročilo o delu

1955-1956
1955

Češnjica - SKUD Jelovica - LPD Jelovica
1020 Občni zbori (zapisniki, poročila, referat,
poročilo o občnem zboru)
1021 Poročilo o delu

1955-1957,
1961
1955

Davča - KUD Porezen
1022 Občni zbor (zapisnik)
1023 Zapisniki sestankov odbora
1024 Poročilo o delu

1957
1955,1958
1955

Dražgoše - KUD brata Bička
1025 Občni zbori (zapisniki)
1026 Poročilo o delu

1954-1956
1955

Godešič - KUD brata Križnar
1027 Občni zbori (zapisniki)
1028 Zapisniki sestankov odbora
1029 Poročilo o delu
Gorenja vas - KUD Ivan Regent
1030 Občni zbori (zapisniki)

1954,
1956-1958
1955-1959
1955

1031 Zapisnik sestanka odbora
1032 Poročilo o delu

1956-1957,
1961
1956
1955

Hotavlje - KUD Blegaš
1033 Občni zbori (zapisniki, poročila)
1034 Zapisnik sestanka odbora
1035 Poročilo o delu

1954-1955
1955
1955

Javorje - KUD Anton Ažbe
1036 Občni zbor (zapisnik)

1956

57

E nota kategorija
teh/arh

leto

Leskovica - KUD
1037 Poročilo o delu

1955

Lučine - KUD Zala
1038 Občni zbori (zapisniki)
1039 Poročilo o delu

1956-1957
1955

Martinj vrh - KUD ali KPD
1040 Občni zbori (zapisniki)

1957,1959

Podlonk - Kulturna skupina pri osnovni šoli
1041 Poročilo o delu

1953

1042
1043
1044
1045

Poljane - KUD dr. Ivan Tavčar
Občni zbori (zapisniki)
Zapisnik sestanka odbora
Poročilo o delu
Proračun za leto

Reteče - Gorenja vas - KUD Janko Krmelj
1046 Občni zbori (zapisniki, poročila)

1955-1956
1955
1955
1955

1047 Zapisniki sestankov odbora
1048 Poročila o delu
1049 Proračun za leto

1954,1956,
1958,1959
1957-1959
1953,1955
1956

Selca - KUD Janez Luznar
1050 Občni zbori (zapisniki)
321051 Poročila o delu

1954-1956
1953,1955

Sorica - IZUD Ivan Grohar
1052 Občni zbori (zapisniki)
1053 Poročilo o delu

1954,1956,
1959
1953

Sovodenj - IZUD Jezeršek Boštjan
1054 Občni zbori (zapisniki)
1055 Poročilo o delu
1056 Proračun gospodinjskega splošno-izobraževalnega tečaja

1956-1957
1955
1955

Sv. Duh - Virmaše - IZUD Ivan Cankar
1057 Občni zbor (zapisnik)
1058 Poročilo o delu

1955
1955-1956

1059
1060
1061
1062

Škofja Loka - DPD Svoboda
Občni zbori (zapisniki, poročila, delovni programi, seznami)
Zapisniki sestankov odbora
Poročila o delu
Registracija (prijava, pravila)

1959-1962
1957-1962
1955,1961
1957-1958

Enota kategorija
teh/arh
1063
1064
1065
1066

Škofja Loka - SKUD Tone Šifrer - KUD Tone Šifrer
Občni zbori (zapisniki)
Zapisniki sestankov odbora
Poročila o delu
Odločba o črtanju iz registra

leto

1956-1957
1954-1957
1953,1955
1959

Škofja Loka - Puštal - Pevsko društvo France Maček
1067 Občni zbor (zapisnik, poročilo)
1068 Zapisnika sestankov odbora
1069 Poročilo o delu

1957
1957
1956

Trebija - IZUD
1070 Občni zbori (zapisniki)
1071 Poročila o delu

1955-1958
1953,1955

Zali log - Kulturna skupina pri osnovni šoli
1072 Poročilo o delu

1953

Zgornja Luša - Svet ljudske prosvete Zgornja LušaSv. Lenart - KPD Lenart
1073 Občni zbori (zapisniki)
1074 Poročila o delu

1956,1958
1953,1955

Železniki - SKUD
1075 Poročilo o delu

1953

Žiri - SKUD Oton Župančič
1076 Poročilo o delu

1953

Žiri - DPD Svoboda
1077 Občni zbori (zapisniki, poročila, delovni in finančni načrti)
1078 Poročila o delu

1955-1956,
1959
1955,1960

Občinski SSPD Tržič
1079 Pravila
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086

Poročilo o delu
Statistični vprašalni listi za društva občine Tržič
Zbirnik statističnih podatkov o društvih občine Tržič
Statistični vprašalni listi za društva občine Tržič
Proračun za leto
Zapisniki o pregledu finančnega poslovanja SSPD
Zapisnik sestanka sveta za prosveto in kulturo ObLO Tržič
s KUD, DPD Svoboda, režiserji, pevovodji in vodji sekcij
1087 Problemi knjižničarstva v občini Tržič

b.d. (okrog
1.1960)
1959/60
1959
1961
1961
1961
1962
1958
1961-1962

59

E nota kategorija
teh/arh

leto

Društva v občini Tržič
Kovor - KUD
1088 Občni zbori (zapisniki)
1089 Poročilo o delu

1955-1957
1955

1090

Leše - KUD
Občni zbor (zapisnik, poročila, delovni načrt)

1959

1091
1092

Lom (Sv. Katarina) - KUD Lom
Občni zbori (zapisniki, poročila)
Poročila o delu

1957-1959
1955

1093

Tržič - DPD Svoboda
Občni zbori (zapisniki, poročila, delovni načrti, referat)

1094
1095

Zapisniki sestankov odbora
Poročila o delu

1954-1956,
1959,1960
1959
1953,1956

Občinski SSPD Železniki
1096 Zapisnik sestanka občinskega sveta LPD
1097 Statistični vprašalni listi za društva občine Železniki
1098 Statistični vprašalni listi za društva občine Železniki

1956
1959
1961

Občinski SSPD Gorenja vas
1099 Zapisniki sestankov SSPD

1957

Občinski SSPD Bled
1100
1101
1102
1103

Konferenca (zapisnik)
Zapisnik sestanka SSPD
Statistični vprašalni listi za društva občine Bled
Statistični vprašalni listi za društva občine Bled

1961
1960
1959
1961

Občinski SSPD Bohinjska Bistrica
1104
1105
1106
1107
1108
1109

Konferenca in občni zbor (zapisniki)
Skupščina (zapisnik)
Posvetovanje SSPD (zapisnik, referat, resolucija - delovni načrt)
Statistični vprašalni listi za društva občine Bohinjska Bistrica
Statistični vprašalni listi za društva občine Bohinj
Statistični vprašalni listi za društva občine Bohinj

1958
1.12.1960
1958
1959
1960
1961

Občinski SSPD Cerklje
1110

Zapisnik sestanka SSPD

1956

Občinski SSPD Žiri
1111
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Statistični vprašalni listi za društva občine Žiri

1959

Igralci KUD Dobrava Naklo ob uprizoritvi Celjskih grofov Bratka Krefta aprila 1953
(fototeka Gorenjskega muzeja)
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KAZALO K POPISU
arh.
enota
Zlet Svobod v Celju -1935
Okrajna ZLPD in Okrajni SSPD Kranj
občni zbori, skupščine, konference, plenumi
zapisniki seje raznih organov
poročila o delu in problematika delovanja ZLPD, SSPD
delovni programi
srednjeročni načrti
statuti, pravilniki, pravila
analize, ankete
posvetovanja
statistika
seznami
prostori
prireditve
finance
razno
glasbena dejavnost
gledališka oz. dramska dejavnost
lutkovna dejavnost
knjižnična dejavnost
likovna dejavnost
filmska dejavnost
izobraževalna dejavnost
klubska dejavnost
gospodarska dejavnost
šahovska dejavnost
Občinska ZLPD, Občinski SSPD, Občinski svet ZKPO,
Občinski svet ZKO Kranj
občni zbori, skupščine, konference, plenumi
zapisniki sej raznih organov
poročila o delu
delovni programi
srednjeročni načrti
statuti, pravilniki, pravila, samoupravni sporazumi
analize, ankete
posvetovanja
sektorske konference
seminarji
obiski v društvih
prostori
kadri
medobčinsko in mednarodno sodelovanje
prireditve
statistika
seznami
finance
62

arh.
enota
1
2 -144

2-13
14-24
25-26
27
28
29
30-31
32-36
37-52
53-62
63-64
65-69
70-78
79-87
88-104
105-112
113-116
117-129
130-134
135-136
137-139
140-141
142-143
144
145 - 417
145-161
162-173
174-188
189-194
195-197
198-208
209-229
230-239
240-241
242-243
244
245-254
255
256-260
261-281
282-286
287
288-301

arh.
enota
referati in govori
scenariji proslav
podatki za sestavo občinskega družbenega
plana in proračuna
glasila SSPD, ZKPO, ZKO
razno
glasbena dejavnost
gledališka oz. dramska dejavnost
lutkovna dejavnost
knjižnična dejavnost
likovna dejavnost
filmska dejavnost
estetska vzgoja
muzejska in spomeniškovarstvena dejavnost
folklorna dejavnost
izobraževalna dejavnost
klubska dejavnost in zabavno življenje
gospodarska dejavnost
va v občini Kranj
Bela
Besnica
Bitnje
Britof
Cerklje
Duplje
Goriče
Jezersko
Kokrica
Kranj
Lahovče
Mavčiče
Naklo
Nemilje-Podblica
Olševek
Orehek-Drulovka
Podblica
Podbrezje
Preddvor
Predoslje
Primskovo
Pševo
Rupa
Smlednik
Spodnji Brnik
Stražišče
Šenčur
Šenturška gora
Trboje

arh.
enota

302-314
315-318
319
320-321
323-333
334-358
359-376
377-378
379-387
388-392
393-399
400
401-402
403
404
405-415
416-417
418-783
418-419
420-425
426
427-432
433-441
442-448
449-452
453-457
458-463
464-647
648-651
652-657
658-665
666-672
673-679
680-682
683-684
685-690
691-700
701-710
711-715
716
717
718
719-726
727-736
737-744
745-746
747-751
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arh.
enota
Trstenik
Velesovo
Visoko
Voklo
Zalog
Žabnica
Sodelovanje z ZKQ Gorenjske
Klub kulturnih delavcev Kranj
Center za estetsko vzgojo
Plesno-baletna šola
Koncertna poslovalnica
Glasbena šola
Prešernovo gledališče
Ljudska knjižnica
Aktiv komunistov kulturnih delavcev
Občinski SSPD Jesenice
skupščine, konference, plenumi
poročila o delu
delovni programi
posvetovanja
statistika
seznami
prireditve
finance
glasbena dejavnost
gledališka oz. dramska dejavnost
knjižnična dejavnost
likovna dejavnost
Društva v občini Jesenice
Blejska Dobrava
Breznica
Dovje-Mojstrana
Hrušica
Javornik-Koroška Bela
Jesenice
Kranjska gora
Planina pod Golico (Sv. Križ)
Podkoren
Žirovnica
Občinski SSPD Radovljica
občni zbori, skupščine, plenumi
zapisniki sej raznih organov
pravilniki
poročila o delu
prireditve
delovni programi
statistika
finance
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arh.
enota

752-757
758-762
763-768
769-772
773-777
778-783
784 - 798
799 - 825
826 - 833
824 - 850
851 - 855
856 - 860
861 - 872
873 - 875
876 - 879
880 - 906
880-882
883
884
885
886-889
890
891
892-895
896-899
900-903
904-905
906
907 - 939
907-908
909-912
913-914
915-918
919-922
923-929
930-933
934-935
936-937
938-939
940 - 962
940-944
945-947
948
949
950
951
952-956
957-958

arh.
enota
gledališka oz. dramska dejavnost
knjižnična dejavnost
klubska dejavnost
Društva v občini Radovljica
Begunje
Bled
Bohinjska Bela
Bohinjska Bistrica
Brezje
Gorje
Gorjuše
Kamna gorica
Kropa
Lancovo
Lesce
Mošnje
Podnart
Radovljica
Ribno
Zasip
Občinski SSPD Školja Loka
skupščine, plenumi
zapisniki sej raznih organov
poročila o delu
delovni programi
statistika
seznami
finance
knjižnična dejavnost
zabavno življenje
Društva v občini Škofja Loka
Bukovica
Bukovščica
Češnjica
Davča
Dražgoše
Godešič
Gorenja vas
Hotavlje
Javorje
Leskovica
Lučine
Martinj vrh
Podlonk
Poljane
Reteče-Gorenja vas
Selca
Sorica

arh.
enota

959
960-961
962
963 - 1000
963-964
965-968
969-971
972-973
974
975-977
978
979-980
981-982
983
984-986
987-990
991-993
994-996
997-998
999-1000
1001 -1016
1001-1002
1003-1005
10064007
1008
1009-1012
1013
1014
1015
1016
1017 -1078
1017
1018-1019
1020-1021
1022-1024
1025-1026
1027-1029
1030-1032
1033-1035
1036
1037
1038-1039
1040
1041
1042-1045
1046-1049
1050-1051
1052-1053
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arh.
enota
Sovodenj
Sv. Duh-Virmaše
Školja Loka
Trebija
Zali log
Zgornja Luša
Železniki
Žiri
Občinski SSPD Tržič
pravila
poročila o delu
statistika
finance
glasbena dejavnost
knjižnična dejavnost
Društva v občini Tržič
Kovor
Leše
Lom (Sv. Katarina)
Tržič
Občinski SSPD Železniki
zapisniki sej
statistika
Občinski SSPD Gorenja vas
zapisniki sej
Občinski SSPD Bled
konferenca
zapisniki sej
statistika
Občinski SSPD Bohinjska Bistrica
občni zbori, skupščine, konference
posvetovanja
statistika
Občinski SSPD Cerklje
zapisniki sej
Občinski SSPD Žiri
statistika
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arh.
enota

1054-1056
1057-1058
1059-1069
1070-1071
1072
1073-1074
1075
1076-1078
1079 -1087
1079
1080
1081-1083
1084-1085
1086
1087
1088 - 1095
1088-1089
1090
1091-1092
1093-1095
1096 - 1098
1096
1097-1098
1099
1099
1100 -1103

1100
1101
1102-1103
1104 -1109
1104-1105
1106
1107-1109

1110
1110
1111
1111

Železarska godba DPD Svoboda Jesenice ob 75-letnici ustanovitve julija 1954 (fototeka
Gorenjskega muzeja)
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TEMATSKI INDEKS
občni zbori okrajne ZLPD in okrajnega SSPD
3>4
skupščine okrajne ZLPD in okrajnega SSPD (letne, delovne, volilne)
2,6-9,61,83
konference okrajne ZLPD in okrajnega SSPD (letne, delovne, volilne)

10,22
plenumi okrajne ZLPD in okrajnega SSPD
11-13,61
gradivo predsedstva okrajne ZLPD in okrajnega SSPD
16,33,35,61
gradivo sekretariata okrajne ZLPD in okrajnega SSPD
3,17,18
gradivo upravnih in izvršnih odborov okrajne ZLPD in okrajnega SSPD
19,20, 55,57-60,70
občni zbori občinskih ZLPD, SSPD, ZKPO in ZKO
145,147,148,940, 941,1104
skupščine občinskih ZLPD, SSPD, ZKPO in ZKO (letne, delovne, volilne)
149-158,880,942,943,1001,1005
konference občinskih ZLPD, SSPD, ZKPO in ZKO (letne, delovne, volilne)
159,160, 881,1100,1104
plenumi občinskih ZLPD, SSPD, ZKPO in ZKO
161,882,944,1002
gradivo predsedstev občinskih ZLPD, SSPD, ZKPO in ZKO
162,163,236
gradivo sekretariatov občinskih ZLPD, SSPD, ZKPO in ZKO
164,946,1004
gradivo upravnih in izvršnih odborov ZLPD, SSPD, ZKPO in ZKO
165
sestanki okrajnih in občinskih ZLPD, SSPD, ZKPO in ZKO
14,15,21,146,945,1003,1096,1099,1101,1110
strokovni sosveti, komisije, centri okrajnih in občinskih ZLPD, SSPD, ZKPO in ZKO
8,24,26,55,59,60,88,91-94,105,106,113,114,118,119,130,132,134-137,139,
140, 142-144, 191, 233, 331, 334-336, 340, 355, 358-361, 365, 369-371, 379, 388,
393,394,402,403,405,416,417,793,896, 897,900, 901, 904,906
delovni načrti okrajnih in občinskih ZLPD, SSPD, ZKPO in ZKO
27,28,68,108,143,144,148,150,151,155,158,159,190-192,194,195,197, 257,
261,263, 275,279,319,341,378,415,884, 903, 942, 951,1008,1106
poročila o delu okrajnih in občinskih ZLPD, SSPD, ZKPO in ZKO
2-4, 6, 8, 9, 22, 25, 26, 30, 31, 37, 66, 93, 95-97,109-111,114,119,120, 124,126,
132,133,138,139, 144,148-152,155,161,162,174-187,196, 256, 259, 267, 268,
270-274, 280, 281, 283, 284, 293,320, 321, 337, 338, 340, 343, 350, 354, 367-369,
372,375,378,383-385,786,788,798,883,897,901,902,949,962,1006,1007,1016,
1080
združitev okrajnih ZLPD Kranj in Radovljica
, 4’ 5 .
statuti, pravilniki, pravila, samoupravni sporazumi in poslovniki okrajnih in občinskih
ZLPD, SSPD, ZKPO in ZKO
29, 94,149,152,153,155,198-208,262,268,332,943,1079
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seznami (društev, članov društev, odborov društev, sekcij, sosvetov, odborov, komisij,
udeležencev tečajev itd.)
3, 6,53-62, 98,116,148,150,155,328,338,374,458,484,512,532,533,542, 686 ,
708,711,737,753,793, 806,848, 878,890,1013,1059
registracije društev in črtanje iz registra
391,527,715,756,799,931,1062,1066
statuti, pravilniki in pravila društev
433,562, 570,579, 585,603, 637,658, 666,685, 719,734, 737,752, 763, 769, 773,
800,801,835, 851, 861,923
občni zbori društev
244, 421, 427, 434, 442,449,453,458, 464-466, 499, 508, 523, 539, 547, 549, 563,
571, 581, 586-588, 599, 604,608, 611,648, 652, 659, 667, 673, 686 , 691, 696, 701,
708,711, 719,727, 737,747, 753,758, 764,769, 773,778, 802,907, 909, 911, 913,
915,919, 924,927, 930,936, 963, 965, 969,972, 974,975, 978,979, 981, 983, 984,
987,991,994,997,999,1017,1018,1020,1022,1025,1027,1030,1033,1036,1038,
1040,1042,1046,1050,1052,1054,1057,1059,1063,1067,1070,1073,1077,1088,
1090.1091.1093
skupščine društev (letne, delovne, volilne)
467,734,802
konference društev (letne, delovne, volilne)
421,427, 434,442, 449,453, 458,507, 627, 640, 659,667, 673, 680, 686,701, 711,
719,727,737,747,753,758,764,769,773
gradivo predsedstev društev
468
gradivo upravnih in izvršnih odborov društev
62, 422, 428, 435, 443, 450, 458, 459, 469, 500, 506, 509, 514, 525, 540, 572, 589,
620, 624, 641, 649, 653, 660, 668 , 674, 686,692, 697,702, 708,709, 711, 720, 728,
737, 738, 748, 753, 759,765, 770,774, 779,803, 836, 837, 839, 856, 857,864, 876,
908, 920, 938, 970, 976, 985, 988, 992, 995, 1023, 1028, 1031, 1034, 1043, 1047,
1059,1060,1064,1068,1094
delovni načrti društev
419, 421, 424, 430, 437,441, 445, 448, 453, 455, 461, 482, 491, 496, 503-505, 511,
521, 551, 558, 561, 566,574, 583,601, 606,610, 613, 615, 622, 626, 629, 633, 636,
643, 647, 655,659, 662, 670, 676, 679, 688,694,699,701, 704,713, 719,722, 727,
730, 736, 741,744, 746, 747, 750,761, 767,776, 781,805, 827,843, 852,859, 872,
907,912,917,919,922,924,926,929,930,935,937,972,990,991,994, 997,1059,
1077.1090.1093
poročila o delu društev
25,31,32,36,37,66,79,80,95-97,109-111,120,124,175,176,178,179,181,182,
184, 211, 218, 266, 267, 270-273, 282-284, 337, 354, 368, 372, 418, 421, 423, 426,
429, 434, 436, 440, 442, 444, 447, 449, 451, 453, 454, 458, 460, 464, 465, 467,
474-477, 481, 488, 498, 501, 502, 508, 510, 515, 516, 518, 520, 522, 523, 529,
537-539, 545, 546, 548, 550, 552, 553, 557, 560, 564, 567, 569, 571, 573, 576,
580-583, 586-588, 590-592, 594, 599, 600, 605, 608, 609, 611, 612, 614, 616-619,
621, 625, 628, 632, 635,638, 642, 644-646, 650, 654, 659, 661, 667, 669, 673, 675,
678, 680, 681, 683, 684, 686 , 687, 691, 693, 698, 700, 701, 703, 708, 710-712,
716-719, 721, 726, 727, 729,735, 737, 739, 740, 743, 745, 747, 749, 753, 754, 758,
760,764, 766, 769, 771,775, 778,780, 783, 798, 802,804, 826,833, 834, 841, 842,
847, 867-869, 873, 874, 877, 902, 907, 909-911, 913, 914, 916, 919, 921, 924, 925,
927, 928, 930, 933, 934, 939, 949, 953, 963-966, 968, 971-973, 975, 977, 980, 982,
984, 986, 989, 991, 993, 994, 996-998, 1000, 1007, 1019-1021, 1024, 1026, 1029,
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1032,1033,1035,1037,1039,1041,1044,1046,1048,1051,1053,1055,1058,1059,
1061,1065,1067,1069,1071,1072,1074-1078,1089-1093,1095
analize o delovanju okrajnih in občinskih ZLPD, SSPD, ZKPO in ZKO ter društev
7,
8 , 26, 30, 32-35,117,147, 149-151, 153, 159-161, 174, 177, 185, 209-214, 2
219-232, 234-239, 302-311, 330, 339, 362-364, 380, 381, 389, 390, 395, 396, 399,
400, 404, 407-409, 411-413, 502, 528, 541, 577, 596, 607, 787, 790, 842, 845, 858,
866,879,881,885, 905,943, 960,1007,1015,1087,1106
posvetovanja, javne tribune in razgovori o kulturni problematiki
22-24, 32,33,35,36,134,172, 224,230-239,303-311,330-332,471-473, 607, 784,
787,790-792, 818,829, 856,862,870,871,876,885,899, 947,1005,1086,1106
seminarji in sektorske konference
240-243
ankete in vprašalniki okrajnih in občinskih ZLPD, SSPD, ZKPO in ZKO ter društev
31,
64, 215,216,218,294,365,657,665,707,846
prireditve (seznami, poročila, zapisniki pripravljalnih odborov, programi, sporedi,
vabila, plakati, časopisni izrezld, govori)
36,
65-69, 79, 80, 83, 99-104,111, 112, 260-281, 314-318, 325-327, 343-349, 35
367, 372, 375, 376, 378,432, 439, 463, 490-493, 496, 497, 529, 531, 535, 544, 554,
556, 559, 567, 568, 575, 576, 578, 594, 597, 598, 602, 634, 664, 672, 690, 706,
796-798,812,814,815,820,821,832,855,860,891,898,902,932,950
mednarodno in medrepubliško sodelovanje
256-260,271,274,324, 354,490,492,567, 576,594, 784-798
publikacije in glasila okrajnih in občinskih ZLPD, SSPD, ZKPO in ZKO ter društev
82,320, 321,554, 556,575, 623, 630, 631,757,831
tisk
213
jubileji, nagrade, pohvale (seznami in obrazložitve nagrad, govori, scenariji proslav)
84,85, 312-318,495,534,554, 556,575, 595,724,732, 733, 757
kadri
169,170, 255
finance okrajnih in občinskih ZLPD, SSPD, ZKPO in ZKO ter društev
3, 6 , 8 , 70-78, 81,108, 128,148, 152,153, 155, 159, 166,167, 204-206, 222, 246,
288-301, 319, 333, 358, 370,421, 425, 427, 431, 434, 438, 442, 446, 449, 452, 453,
456, 458, 462, 465-467, 486-489, 492, 503, 511, 523, 530, 543, 555, 563, 565, 584,
586-588, 593, 594, 596, 599,604, 608, 611, 651, 652, 656, 659, 663, 667, 671, 673,
677, 680, 682, 686 , 689,691, 695,701, 705, 708, 711,714, 719, 723, 727, 731, 737,
742, 747, 751, 753, 755, 758, 762, 764, 768, 769, 772, 773, 777, 778, 782, 794,
806-809, 830, 831, 849, 853, 872, 875, 892-895, 907, 909, 911-913, 915, 919, 924,
927, 930, 936, 957, 958,963, 965, 967, 972,974, 975,978, 979, 981, 983, 984, 987,
991, 994, 997, 999, 1001, 1014, 1018, 1020, 1025, 1027, 1030, 1033, 1038, 1040,
1042,1045,1046,1049,1050,1052,1054,1056,1057,1059,1063,1067,1070,1077,
1084,1085,1088,1090,1091,1093
prostori za kulturno dejavnost
63,
64,229,245-254,298,356, 526,725, 918
statistika
37-52,121,124,125,282-286,479,591,847,886-889,933,952-956,968,1009-1012,
1081-1083,1097,1098,1102,1103,1107-1109,1111
delovanje članov ZK v kulturi
472, 876-879
fotografije
1, 83,324
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glasbena dejavnost
54, 83, 88-104,150,151,254,260, 334-358, 418, 419,421,423, 424, 427-430, 432,
434-437,439-445,449-451,453-455,458-461,463,465,467-470,472-480,482,484,
491,492,494,495,498-516,522-525,528-531,533,535-538,544,547-552,556-558,
560-623,647,659-662,673-676,678,679,683,686-688,691- 694,696-699,701-704,
708-713, 715, 716, 718, 727-730, 732, 733, 735-741, 743-750, 753, 754, 758-761,
764-767, 773-776, 778-781, 783, 795-798, 851-860, 896-899, 907, 908, 911-917,
919-925,927-930,932,935,938,939,965,966,971-973,975-977,981-986,991-997,
999, 1000, 1018-1021, 1030-1032, 1046-1048, 1050-1055, 1057-1061, 1063-1065,
1067-1069,1075-1078,1086,1088,1089,1091-1095
dramska oz. gledališka dejavnost
54,105-112,274,359-376,418,419,421-424,434-437,440-445,449-451,453-455,
458-461, 465, 467-470, 472, 474-476, 478-480, 482, 484, 488, 491, 492, 494, 497,
498,517,522-525,528,529,533-536,539-544,560,561,569,644,652-655,659-662,
667-670, 673-676, 678, 679, 681, 683, 686 -688 , 691-694, 696-704, 708-713, 716,
718-722,726-730,735-741,743-750,753,754,758-761,764-767,769-771,773-776,
778-781,811,823,861-872,900-903,907-917,919-922,924,925,927-930,934-939,
959,963-966,970-1000,1017-1021,1023-1029,1033-1040,1042-1044,1046-1048,
1050-1055,1057-1061,1063-1065,1070,1071,1073-1078,1086,1088-1095
lutkovna dejavnost
54,105,113-116,377,378,434-437,525,659-662,711-713,773-776,924,925,972,
973, 984-986,1059-1061,1063-1065,1076,1093-1095
knjižnična dejavnost
54,117-129,149,379-387,418,419,421,423,424,426,434-437,440-445,449-451,
453-455, 458-461, 560, 561, 648, 649, 652, 654, 655, 659-662, 667-670, 673-676,
678-681, 684, 686 -688 , 691-694, 697-699, 701-704, 708-713, 716-722, 727-730,
735-741,745-750,753,754,758-761,764-767,769-771,773-776,778-781,873-875,
904, 905, 907-917,930, 933, 960, 961, 963-966, 968, 971- 973,975-997, 999,1000,
1015, 1018-1021, 1023-1036, 1040-1044, 1046-1048, 1050-1055, 1057, 1058,
1063-1065,1070-1078,1087-1090,1093-1095
literarna dejavnost
54, 272, 281, 418, 419, 440, 441, 453-455, 457, 458, 560, 561, 620, 623, 654, 655,
661,662, 692-694, 696-699,813,815,817,825
filmska dejavnost
54, 129, 135,136, 393-441, 444, 445, 447, 448, 460, 461, 522-524, 528, 535, 552,
557-561,624-636,678,679,692-694,697-699,711-713,735,736,780,781,819-822,
833,1030-1032,1042-1044,1054,1055,1093-1095
likovna dejavnost
54,83,130-134,388-392,402,435-437,440,441,467,469,474,475,478,480,484,
518, 530, 557, 558, 560, 561, 640-643, 659-662, 678, 679, 692-694, 696-699, 735,
736,824,833, 906,924-926, 984-986,1046-1048,1059-1061,1093-1095
spomeniškovarstvena in muzejska dejavnost
54,129,391,401, 4Q2,812
plesna in baletna dejavnost
54,149,440-445,522-524,528,530,535,545,560,561,637-639,647-649,692-694,
726-730,735,736,769-771,773-776,780,781,834-850, 975-977,984-986,1078
folklorna dejavnost
403, 418, 419, 421, 423, 424, 440, 441, 454, 455, 465, 467-470, 473-475, 478-480,
482, 484, 491, 492, 495, 498, 519-521, 523, 530, 533, 552-558, 667-670, 691-694,
696-699,701-704,711-713,716,735,736,747-750,765-767,919-922,924,925,930,
965, 966, 971,1018,1019,1076
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klubi, družabno in zabavno življenje
140, 141, 149, 405-415, 418, 419, 421, 423, 424, 427, 429, 430, 442, 444, 445,
449-451, 458-461, 652-655, 659-662, 673-676, 678, 679, 681, 686 -688 , 691-694,
708-713,726,735-741,745-750,764-767,769-771,773-776,780,781,962,984- 986,
1016,1059-1061,1078
izobraževalna dejavnost
37,
137-139, 404, 418, 419, 421, 423, 424, 427, 429, 430, 434, 436, 437, 449- 451,
453-455,522,523,525,528,535,546,560,561,645,646,648-650,652-655,659-662,
667-670,673-676,681,686-688,691-694,697-699,708-713,716,719-722,726-730,
737-741,743-750,753,754,758-761,764-767,769-771,773-776,780-784,907-912,
919-922,924, 925,930,938,939,965,966, 971-974,978-982,984-996,1020,1021,
1040,1042-1044,1046-1048,1054,1055,1058-1061,1075-1078,1088,1089
estetska vzgoja
149,400,826-833
šahovska dejavnost
144, 421, 423, 424, 434-437, 458-461, 648-650, 652-655, 659-662, 673-676, 681,
708-710,719-722,727-730,737-741,764-767,911,912,915-917,919-922,935,938,
939, 971, 975-977, 981-983,991-993,1020,1021,1059-1061,1091-1095
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združitvenega občnega zbori« LP obeh okrajev Kranja i r Radovljice,
dre 20.111.I95Š.Začetek ob 8 u r i .
Dnevni r e o ; l . ) O tvoritev.
2 .) Volitev organo» občnega zbora.
3 .) Ü pomenu združitve.
4 . )

R a z p r a v a .

5 .) Volitev odbora.
6 .) Sklepi.
ad 1.) Tov.Gostiäa Lojze je o t T o r il občni zbor,pozdravil vse navzoče,
z l a s t i prisotnega s e k r e ta r ja okralne zveze komunistov to v .Z la tn a rja
in predlagal iz v o lite v organov občnega zbora..
bd 2 .) Delovno predsedstvo je b ilo po predlogih takoj enoglasno spre
je to in 8ic»r:Iov.Stok K ilan,P len ica Ivanka in Eržen Jakob.Za član*
volilne komisije pa bo b i l i IzvoljenisTov.Burnik Janko.Zupančič Jo
že in Gostifia Lojze.
ad 3.) Tov.Bavdek je podal r e f e r a t , k a t e r i Je p rilož en.
a d .4 .) Tov.Eržen je menil,da okrajna ZLPDne bo imela p r i tako v e l i 
kem obsegu možnost operativnega dela kot do sedaj,temveč bo predvsen
p o litič n o t e l o , k i naj vodi kulturno delo LP na gorenj8kem.llalal.vpre*
ia n ja naj se reéujejo na občinskih odborih LP,ker s ic e r delo ZLPD
nebo napredovalo in tudi nebi b ilo prBvilno,kar b i b ilo p r o ti c i lje n
združitve.
Povdarll Je Se težave glede vodilnih kadrov pri prosvetnem delu r
Semer Je glavna naloga okrajne Zveze,da preskrbi oz,lsfiola l j u d i ,
ki bi *a to delo odgovarjali.Vzgoja naäega človeka le sedaj b o l i ,
kot kedhj k o l i , potrebna,posebno v komunalni p o l i t i k i o z . u r e d itv i .
Tov.Torkar je povd arll,da bodo občinski oz komunski odbori LP imeli
delo l a l j e v t o li k o .v kolikor Imajo že iskuSnje v »vojem predhodniku
okrajni ZLPD.
Odbor okrajne ZLPD naj bi Imel upravni odbor ln sekcljake komisije,
re k h te ri člani teb komisij, recimo eden a l i dva,pa naj bi b i l i obenea
člani upravnega odbora.
K* občinhb bo Bornio b i t i telo « nočnim vodstvom,da bo labko v redu
delovalo roed svojimi druStvi.
Ckrajna ZLPD naj z raznimi gostovanji In finančno podporo pomaga d n >
Stvora po mbiib in zakotnih vaseh,da prosvetno delo tudi tam zaživi
oz.če gh n i.d a se vzbudi.
ïo v .Bavdek ie povdarll naslednje važne faktorje!
1.jVodstvo fculturnega dein na Gorenjskem.
2.TDruStva naj sodelujejo s SZDL.
3.)0krajne ZLPD bi sklice v ala predsednike občinskih odborov LP,d*
bi b ilo delo LP drufitev in obSinskib odborov LP enotno.
4.)ZI.iJD naj organ izira razne te ča je,g o sto v a n ja.tu d i z zamejstvom i t d .
Pospeëevati bo morala tudi naêo napredno llteraturoCCenkarjeve za
ložba i t d . )
Tov.žtok je mnenja.da komisije katere predlaga tov.Torkar.nimajo pra
vega pomena in bi le obremenjevale aparat ÜÎD
Tov.Bavdek zopet govori o nalogah in delu društev t e r eeto lj.P oepe81t l bi morali delo nanj r a z v itin Bekolj,n .p r.lu tk o v n ih ,lik o v n ih ,b a le 
tnih i t d . f o l k l o r a naj se goji tam ,kjer 5e živ i,n ik ak o r pa naj se ne
uvaja v delavskih centrib.Tu naj se.namesto folklore goji b a l e t . ?ov.Torkar:Hlaem m is lil sta ln ih kom isij, namreč te bi se se s ta le seno
ted aj,k o bi imele za obdelati konkretno gradivo s svojega področja.

Zapisnik združitvenega občnega zbora Ljudske prosvete okrajev Kranj in Radovljica 20.
marca 1955 (ZAL, fo n d ZKO Kranj, a.e. 4)

SEZNAM IZLOČENEGA DOKUMENTARNEGA GRADIVA
ZLPD, SSPD, ZKPO, ZKO
- gradivo ZKO Slovenije
- gradivo Kulturne skupnosti Kranj
- gradivo Skupščine občine Kranj
- vprašalniki Republiškega sekretariata za kulturo
- dopisi
- dopisi občinskih SSPD
- dopisovanje s kulturnimi inštitucijami
- dopisovanje z zamejstvom in tujino
- dopisovanje s Prosvetnim servisom
- dopisi o tečajih in seminarjih
- anketa s seminarja
- predlogi za odlikovanja
- vprašalni listi za vodstva kulturne organizacije
- anketni Usti za člane upravnih odborov društev
- vabila
- personala
- bančni izpiski
- bančni izpiski stanovanjskega sklada
- evidenca izpiskov SDK
- bančni izpiski sindikata ZKO
- blagajniške priloge
- blagajniški dnevnik
- blagajniški izdatki
- blagajniški prejemki
- naročilnice
- blagajniška knjiga
- porto blagajna
- potni nalogi
- evidenca nalogov za službena potovanja
- dopisi SDK
- zapisniki o pregledu finančnega poslovanja pri društvih
- finančni dopisi
- inventura
- finančna poročila društev
- čekovne knjižice
- blagajniške priloge Pihalnega orkestra
- računi Osrednjega filmskega kluba

1964-1977
1969-1974
1965-1974
1964.1965
1955-1975
1958-1967
1962-1967
1963-1967
1964-1966
1959-1962
1971
1955-1961
1965.1966
1960
1969-1972
1958-1962
1962-1978
1966-1973
1963-1970
1970-1972
1963-1971
1961-1963,1975
1972-1975
1972-1975
1972-1976
1964-1970
1967-1977
1973-1975
1965-1971
1965-1975
1965-1967
1963-1966
1960
1972
1967,1972,1973
1966-1970
1965

Plesno-baletna šola
- mesečni obračuni
- blagajniški izdatki
- računi
- blagajniška knjiga
- seznam tečajmkov
- inventarna knjiga

1958
1970-1977
1968-1975
1962-1977
1960-1970
1962-1968

Klub kulturnih delavcev
- dopisi

1963-1979

-

finančni dopisi
rokopisi za Snovanja
seznami članov KKD
računi
periodični obračuni
obračuni honorarjev
blagajniške priloge
bančni izpiski
naročilnice

1968,1969
1967-1972
1968,1969
1964
1968,1969
1968
1963-1970
1971
1977,1978

Center za estetsko vzgojo
- kartoteka
- žepne redovalnice
- blagajniški prejemki
- potrdila o prejemkih

1960-1975
1960-1975
1960-1975
1960-1975
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Plakat Baletne šole DPD Svoboda Kranj za javno baletno produkcijo 23. junija 1955
(ZAL, fo n d ZKO Kranj, a.e. 535)
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SEZNAM OBČINSKIH ZLPD, SSPD, ZKPO IN ZKO
NA GORENJSKEM
arh.enota
1.

Občinska ZLPD, Občinski SSPD, Občinski svet ZKPO,
Občinski svet ZKO Kranj (1955-1980)
2. Občinski SSPD Jesenice (1956-1965)
3. Občinski SSPD Radovljica (1956-1962)
4. Občinski SSPD Škofja Loka (1958-1962)
5. Občinski SSPD Tržič (1958-1962)
6. Občinski SSPD Železniki (1956-1961)
7. Občinski SSPD Gorenja vas (1957)
8. Občinski SSPD Bled (1959-1961)
9. Občinski SSPD Bohinjska Bistrica (1958-1961)
10. Občinski SSPD Cerklje (1956)
11. Občinski SSPD Žiri (1959)

145-418
880-906
940-962
1001-1016
1079-1087
1096-1098
1099
1100-1103
1104-1109
1110
1111

P .P .P . „SVOBODA“ KRANJ
SINDIKALNI DON
ponovi

OJ, TO LECTOVO SRCE
Glasba: JANKO S M U K

T e ta t: HINKO S T E N U M

Vsto p nice v p redpradafl v kn llfla n il . S M O N J E N K O " t e r l u n p re d p re d s ta v » p ri M a g a li*. O b n u ie lla b In o r u n lk lti p r e d o r o m a v S indikalnem
dom u od n - e . u re . T e le fo m k o lahko « n a t e vstopnice na i t e v . 239
U M

f l R M I C - M M - m e l i - priletno n z v e d r l lo l

V A B LJEN I

Plakat DPD Svoboda Kranj za opereto Janka Gregorca Oj, to leetovo srce decembra
1955 (ZAL, fo n d ZK O Kranj, a.e. 535)

SEZNAM KULTURNIH DRUŠTEV NA GORENJSKEM
IN OBLIKE NJIHOVE KULTURNE DEJAVNOSTI
občina Kranj

arh. enota

1.

418-419

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

B ela-K ulturni aktiv S Z D L -K ulturno društvo (1970-1979)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, literarna,
folklorna, klubska, izobraževalna/
Besniea-IZUD Jože Papler-KUD Jože Papier (1953-1980)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, folklorna,
klubska, izobraževalna, šahovska/
Bitnje - Ljudska knjižnica (1969-1973)
/dejavnost: knjižnična/
Britof - Prosvetno društvo - DPD Svoboda (1963-1980)
/dejavnosti: glasbena, klubska, izobraževalna/
Cerklje - KUD Davorin Jenko (1955-1980)
/dejavnosti: glasbena, dramska, lutkovna, knjižnična,
likovna, izobraževalna, šahovska/
Cerklje - Pionirski KUD Davorin Jenko (1974-1980)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, literarna,
fotofilmska, likovna, plesnobaletna, folklorna/
Duplje - KUD Triglav (1955-1980)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, fotofilmska,
plesnobaletna, klubska/
Duplje - Kino klub (1978-1979)
/dejavnost: fotofilmska/
Goriče - DPD Svoboda (1956-1979)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, klubska,
izobraževalna/
Jezersko - KUD Korotan - Prosvetno društvo KUD (1955-1980)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, literarna,
folklorna, izobraževalna/
Kokrica - KUD Storžič (1955-1980)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, fotofilmska,
klubska, šahovska/
Kranj - SKUD France Prešeren (1948-1952)
/dejavnosti: glasbena, dramska, likovna, folklorna/
Kranj - DPD Svoboda (1952-1962)
/dejavnosti: glasbena, dramska, lutkovna, fotofilmska,
likovna, plesnobaletna, folklorna, izobraževalna/
Kranj - OKPD Enakost (1955-1970)
/dejavnost: glasbena/
Kranj - Pevsko-glasbena skupina Zveze slepih - ŠKPD
slepih in slabovidnih Tomo Zupan (1970-1980)
/dejavnost: glasbena/
Kranj - Folklorna skupina Sava - KUD Sava (1970-1978)
/dejavnosti: glasbena, folklorna, fotofilmska/

420-425
426
427-432
433-439
440-441
442-446
447-448
449-452
453-457

458-463
464-521
522-546
547-548
549-551
552-556
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občina Kranj
17. Kranj - Komisija za kulturo pri sindikalni konferenci
Iskra Elektromehanika - Komisija za kulturno dejavnost
pri sindikalni konferenci Iskra Elektromehanika (1977-1980)
/dejavnosti: glasbena, literarna, fotofilmska, likovna, folklorna/
18. Kranj - Kulturna skupina Dijaškega doma (1968-1979)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, literarna,
fotofilmska, likovna, plesnobaletna, izobraževalna/
19. Kranj - Mladinski mešani zbor DPD Svoboda
France Prešeren Gimnazija Kranj (1961-1979)
/dejavnost: glasbena/
20. Kranj - Dekliški pevski zbor in dramski krožek
Ekonomsko-administrativnega šolskega centra (1966-1972)
/dejavnosti: glasbena, dramska/
21. Kranj - Godba DPD Svoboda - Godba občine Kranj Pihalni orkester občine Kranj (1957-1980)
/dejavnost: glasbena/
22. Kranj - Simfonični orkester (1962-1967)
/dejavnost: glasbena/
23. Kranj - Mladinski simfonični orkester Glasbene šole Mladinski godalni orkester (1962-1973)
/dejavnost: glasbena/
24. Kranj - Plesni orkester DPD Svoboda - Kranjski plesni
orkester (1963-1966)
/dejavnost: glasbena/
25. Kranj - Moški pevski zbor France Prešeren in Ženski pevski
zbor France Prešeren - Pevski zbor France Prešeren (1950-1976)
/dejavnost: glasbena/
26. Kranj - Akademski komorni zbor (1970-1979)
/dejavnost: glasbena/
27. Kranj - Učiteljski pevski zbor Stane Žagar (1964-1980)
/dejavnost: glasbena/
28. Kranj - Moški pevski zbor Tugo Vidmar (1973-1979)
/dejavnost: glasbena/
29. Kranj - Moški pevski zbor Društva upokojencev (1965-1980)
/dejavnost: glasbena/
30. Kranj - Oktet Glasbene šole (1978-1979)
/dejavnost: glasbena/
31. Kranj - Oktet Zveze borcev (1967)
/dejavnost: glasbena/
32. Kranj - Zlatopoljski pevski zbor (1967)
/dejavnost: glasbena/
33. Kranj - Oktet M erkur (1978)
/dejavnost: glasbena/
34. Kranj - Mladinski kvartet (1971)
/dejavnost: glasbena/
35. Kranj - Klub ljubiteljev glasbe (1977-1979)
/dejavnosti: glasbena, literarna/
36. Kranj - Osrednji filmski klub (1964-1966)
/dejavnost: fotofilmska/
78

arh. enota
557-559

560-561
562-568
569
570-578
579-580
581-582
583-584
585-598
599-602
603-607
608-610
611-613
614-615
616
617
618
619
620-623
624-626

r

občina Kranj

arh. enota

37. Kranj - Skupina kranjskih kinoamaterjev (1966-1979)
/dejavnost: fotofilmska/
38. Kranj - Foto-kino klub Janez Puhar (1970-1979)
/dejavnost: fotofilmska/
39. Kranj - Amaterska filmska skupina Ime (1972-1979)
/dejavnost: fotofilmska/
40. Kranj - Plesno-športni klub Plesne in baletne šole Plesno-športni klub (1963-1976)
/dejavnost: plesnobaletna/
41. Kranj - Likovna sekcija Svoboda - Amaterska likovna
skupina (1963-1980)
/dejavnost: likovna/
42. Kranj-Huje - Kulturna skupina Tatjane Odrove (1966)
/dejavnost: dramska/
43. Kranj - Kranjsko akademsko društvo (1956-1957)
/dejavnost: izobraževalna/
44. Kranj - Esperantsko društvo (1956)
/dejavnost: izobraževalna/
45. Kranj - Društvo za vokalno in instrumentalno glasbo
M odrina (1979-1980)
/dejavnosti: glasbena, plesnobaletna/
46. Lahovče - KPD Krvavec (1960-1966)
/dejavnosti: knjižnična, plesnobaletna, izobraževalna, šahovska/
47. Mavčiče - KUD Simon Jenko (1955-1980)
/dejavnosti: dramska, knjižnična, literarna, klubska,
izobraževalna, šahovska/
48. Naklo - PUD Dobrava - KUD Dobrava (1954-1979)
/dejavnosti: glasbena, dramska, lutkovna, knjižnična, literarna,
likovna, klubska, izobraževalna, šahovska/
49. Nemilje-Podblica - KUD Mali vrh - KPD Mali vrh (1963-1980)
/dejavnosti: dramska, knjižnična, folklorna, izobraževalna/
50. Olševek - IZU D Straža - KUD Straža (1953-1969)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, klubska,
izobraževalna, šahovska/
51. Olševek - KUD Grintovec (1977-1979)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, fotofilmska,
likovna, klubska/
52. Orehek-Drulovka - Mladinski klub pri krajevnem odboru
SZDL - Sekcija za prosvetno delo pri Mladinskem športnem
klubu Orehek-Drulovka - Mladinski športni aktiv (1962-1972)
/dejavnosti: dramska, knjižnična, klubska, izobraževalna, šahovska/
53. Podblica - Prosvetna sekcija aktiva LMS (1962-1963)
/dejavnosti: glasbena, dramska/
54. Podblica - Ljudska knjižnica (1953)
/dejavnost: knjižnična/
55. Podbrezje - IZU D - KUD Tabor (1953-1979)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, klubska, izobraževalna/

627-631
632-634
635-636
637-639
640-643
644
645
646
647
648-651
652-657
658-665
666-672
673-677
678-679
680-682

683
684
685-690
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občina Kranj

arh. enota

56. Preddvor - SKUD Matije Valjavca - KUD Matije
Valjavca (1953-1980)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, literarna, fotofilmska,
likovna, plesnobaletna, folklorna, klubska, izobraževalna/
57. Preddvor - Pionirski KUD Osnovne šole
Matija Valjavec (1974-1979)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, literarna,
fotofilmska, likovna, folklorna, izobraževalana/
58. Preddvor - Kulturna skupina pri osnovni organizaciji ZSMS (1980)
/dejavnost: dramska/
59. Predoslje - DPD Svoboda (1960-1980)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, folklorna/
60. Predoslje - IZU D Gorenjec - KUD Gorenjec (1959-1962)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, klubska,
izobraževalna, šahovska/
61. Primskovo - DPD Svoboda (1953-1979)
/dejavnosti: glasbena, dramska, lutkovna, knjižnična,
fotofilmska, folklorna, klubska, izobraževalna/
62. Pševo - Kulturna skupina pri osnovni šoli (1953)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, folklorna,
izobraževalna/
63. R upa - Ljudska knjižnica (1953)
/dejavnost: knjižnična/
64. Smlednik - IZKD Jože Rozman (1955)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična/
65. Spodnji Brnik - KPD - KPD Krvavec (1968-1979)
/dejavnosti: dramska, knjižnična, izobraževalna, šahovska/
66. Spodnji Brnik - Prosvetna sekcija pri aktivu ZMS (1962-1967)
/dejavnosti: dramska, plesnobaletna, klubska, izobraževalna/
67. Stražišče - DPD Svoboda (1953-1980)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, plesnobaletna,
izobraževalna, šahovska/
68. Stražišče - Pionirski KUD Dušan Bavdek (1978-1979)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, fotofilmska,
likovna, plesnobaletna, folklorna, klubska/
69. Šenčur - DPD Svoboda (1954-1980)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, klubska,
izobraževalna, šahovska/
70. Šenčur - Pionirski KUD pri Osnovni šoli Janka in
Stanka Mlakarja (1974-1979)
/dejavnosti: glasbena, dramska, izobraževalna/
71. Šenturška gora - Kulturni aktiv - KUD (1953-1977)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, klubska, izobraževalna/
72. Trboje - KUD Simon Jenko - KPD Simon Jenko (1953-1980)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, folklorna,
klubska, izobraževalna/
73. Trstenik - IZU D Storžič - Mladinski kulturni aktiv - Kulturno
društvo - KUD Straža (1953-1979)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, izobraževalna/
80

691-695

696-699

700
701-707
708-710
711-715
716
717
718
719-725
726
727-733
734-736
737-742
743-744
745-746
747-751
752-757

občina Kranj

arh. enota

74. Velesovo - Ljudskoprosvetni svet - KUD Borec (1953-1980)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, izobraževalna/
75. Visoko - KUD Valentin Kokalj (1954-1980)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, folklorna,
klubska, izobraževalna, šahovska/
76. Voklo - IZU D Janko Kalan - KUD Janko Koian (1953-1979)
/dejavnosti: dramska, knjižnična, plesnobaletna,
klubska, izobraževalna/
77. Zalog - KUD Prežihov Voranc (1953-1976)
/dejavnosti: glasbena, dramska, lutkovna, knjižnična,
plesnobaletna, klubska, izobraževalna/
78. Žabnica - KUD Tone Šifrer (1953-1980)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, fotofilmska,
plesnobaletna, klubska, izobraževalna/
79. Žabnica - Kvartet Ledina (1972)
/dejavnost: glasbena/

758-762

občina Jesenice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Blejska Dobrava - KUD Svoboda (1955-1959)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, izobraževalna/
Breznica - KPD dr. France Prešeren (1955)
/dejavnosti: dramska, knjižnična, izobraževalna/
Breznica-Žirovnica - KPD Svoboda France Prešeren (1956-1959)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, izobraževalna, šahovska/
Dovje-Mojstrana - KUD Jaka Rabič (1955-1958)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična/
Hrušica - DPD Svoboda (1955-1959)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, šahovska/
Javornik-Koroška Bela - DPD Svoboda France Mencinger
(1955-1962)
/dejavnosti: glasbena, dramska, folklorna, izobraževalna, šahovska/
Jesenice - DPD Svoboda (1955-1961)
/dejavnosti: glasbena, dramska, lutkovna, likovna, folklorna,
izobraževalna/
Jesenice - OKUD (1955-1959)
/dejavnosti: glasbena, dramska/
Kranjska gora - DPD Svoboda Slavka Černeta (1956-1959)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, folklorna,
izobraževalna/
Kranjska gora - Ljudska knjižnica (1955)
/dejavnost: knjižnična/
Planina pod Golico (Sv. Križ) - Dramatsko društvo Prosvetno društvo (1955-1959)
/dejavnosti: glasbena, dramska, šahovska/
Podkoren - KPD (1956-1959)
/dejavnost: dramska/
Žirovnica - DPD Svoboda (1956)
/dejavnosti: glasbena, dramska, izobraževalna, šahovska/

763-768
769-772
773-777
778-782
783
arh. enota
907-908
909-910
911-912
913-914
915-918
919-922
923-926
927-929
930-932
933
934-935
936-937
938
81

občina Radovljica

arh. enota

1.

963-964

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Begunje - KPD (1955-1956)
/dejavnosti: dramska, knjižnična/
Bled - KPD (1955-1956)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, folklorna, izobraževalna/
Bled - Javna knjižnica (1955-1956)
/dejavnost: knjižnična/
Bohinjska Bela - KPD partizana Leona (1955-1958)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, folklorna,
izobraževalna, šahovska/
Bohinjska Bistrica - DPD Svoboda Tomaž Godec (1955-1961)
/dejavnosti: glasbena, dramska, lutkovna, knjižnična, izobraževalna/
Brezje - DPD Svoboda (1961)
/dejavnosti: dramska, izobraževalna/
Gorje - DPD Svoboda (1955-1959)
'
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, plesnobaletna, šahovska/
Gorjuše - IZU D (1957)
/dejavnosti: dramska, knjižnična, izobraževalna/
Kamna gorica - DPD Svoboda (1955-1957)
/dejavnosti: dramska, knjižnična, izobraževalna/
Kropa - SKUD Stane Žagar (1955-1956)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, izobraževalna, šahovska/
Lancovo - KPD Svoboda (1955-1956)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, šahovska/
Lesce - DPD Svoboda (1955-1961)
/dejavnosti: glasbena, dramska, lutkovna, knjižnična,
likovna, plesnobaletna, klubska, izobraževalna/
Mošnje - KPD - DPD Svoboda (1955-1961)
/dejavnosti: dramska, knjižnična, izobraževalna/
Podnart - DPD Svoboda (1955-1961)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, izobraževalna,
šahovska/
Radovljica - SKUD Anton Tomaž Linhart - Prosvetno društvo
Anton Tomaž Linhart (1954-1961)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, izobraževalna/
Ribno - KPD Rudi Jedretič (1955-1959)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična/
Zasip - Ljudska prosveta Zasip-Podhom - KPD Zasip (1955-1956)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična/

občina Škofja Loka
1.
2.
3.
82

Bukovica - KUD (1959)
/dejavnost: dramska/
Bukovščica - KUD (1955-1956)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, folklorna/
Češnjica - SKUD Jelovica - LPD Jelovica (1955-1961)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, izobraževalna, šahovska/

965-967
968
969-971
972-973
974
975-977
978
979-980
981-982
983
984-986
987-990
991-993
994-996
997-998
999-1000

arh. enota
1017
1018-1019
1020-1021

občina Škofja Loka
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Davča - KUD Porezen (1955-1958)
/dejavnosti: dramska, knjižnična/
Dražgoše - KUD brata Bička (1954-1956)
/dejavnosti: dramska, knjižnična/
Godešič - KUD brata Križnar (1954-1959)
/dejavnosti: dramska, knjižnična/
Gorenja vas - KUD Ivan Regent (1955-1961)
/dejavnosti: glasbena, knjižnična, fotofilmska/
Hotavlje - KUD Blegaš (1954-1955)
/dejavnosti: dramska, knjižnična/
Javorje - KUD Anton Ažbe (1956)
/dejavnosti: dramska, knjižnična/
Leskovica - KUD (1955)
/dejavnost: dramska/
Lučine - KUD Zala (1955-1957)
/dejavnost: dramska/
Martinj vrh - KUD ali KPD (1957-1959)
/dejavnosti: dramska, knjižnična, izobraževalna)
Podlonk - Kulturna skupina pri osnovni šoli (1953)
/dejavnost: knjižnična/
Poljane - KUD dr. Ivan Tavčar (1955-1956)
/dejavnosti: dramska, knjižnična, fotofilmska, izobraževalna/
Reteče-Gorenja vas - KUD Janko Krmelj (1953-1959)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, likovna,
izobraževalna/
Selca - KUD Janez Luznar (1953-1956)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična/
Selca - IZU D Ivan Grohar (1953-1959)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična/
Sovodenj - IZU D Jezeršek Boštjan (1955-1957)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, fotofilmska,
izobraževalna/
Sv. Duh-Virmaše - IZU D Ivan Cankar (1955-1956)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, izobraževalna/
Škofja Loka - DPD Svoboda (1955-1962)
/dejavnosti: glasbena, dramska, lutkovna, likovna, klubska,
izobraževalna, šahovska/
Škofja Loka - SKUD Tone Šifrer - KUD Tone Šifrer
(1953-1959)
/dejavnosti: glasbena, dramska, lutkovna, knjižnična/
Škofja Loka-Puštal - Pevsko društvo France Maček
(1956-1957)
/dejavnost: glasbena/
Trebija - IZU D (1953-1958)
/dejavnosti: dramska, knjižnična/
Zali log - Kulturna skupina pri osnovni šoli (1953)
/dejavnost: knjižnična/

arh. enota
1022-1024
1025-1026
1027-1029
1030-1032
1033-1035
1036
1037
1038-1039
1040
1041
1042-1045
1046-1049
1050-1051
1052-1053
1054-1056
1057-1058
1059-1062
1063-1066
1067-1069
1070-1071
1072
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občina Škofja Loka
25. Zgornja Luša - Svet ljudske prosvete Zgornja Luša-Sv.
Lenart - KPD Lenart (1953-1958)
/dejavnosti: dramska, knjižnična/
26. Železniki - SKUD (1953)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, izobraževalna/
27. Žiri - SKUD Oton Župančič (1953)
/dejavnosti: glasbena, dramska, lutkovna, knjižnična,
folklorna, izobraževalna/
28. Žiri - DPD Svoboda (1955-1960)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, plesnobaletna,
klubska, izobraževalna/

občina Tržič
1. Kovor - KUD (1955-1957)
/dejavnosti: glasbena, dramska, knjižnična, izobraževalna/
2. Leše - KUD (1959)
/dejavnosti: dramska, knjižnična/
3. Lom (Sv. Katarina) - KUD Lom (1955-1959)
/dejavnosti: glasbena, dramska, šahovska/
4. Tržič - DPD Svoboda (1953-1960)
/dejavnosti: glasbena, dramska, lutkovna, knjižnična, fotofilmska,
likovna, šahovska/

84

arh. enota

1073-1074
1075
1076
1077-1078

arh. enota
1088-1089
1090
1091-1092
1093-1095

V počastitev dvajsete obletnice
delavske stavke na Gorenjskem
priredi DPD Svoboda« Žiri
od 8. do 15. julija 1956

POKRAJINSKI
ZLET »SVOBOD

ELr*

is«

Nedelja, 8.

ii to. un
b is. uri
b 20. uri

S la v n o stn a o t v o r i t e v z le ta v ra z s ta v n e m p ro s to ru sp o m in sk e
k u ltu rn o zgod o v in sk e ra z s ta v e
M ed k ra je v n e Š p o rtn e te k m e
Miša v M ontevideu. - K om edija v tre ti d ejanjih - G ostovanje
OPD „S v o b o d a“ z V rhnike

Ponedeljek, 9. julija « m

Olah F ra n c: Z latorog. G ostovanje lu tk o v n e sekcije OPD „S voboda“
z J e se n ic

Torek, 10. julija
Sreda, II. julija

b 20. uri

J a v n a pro d u k cija gojencev g la sb e n e šo le DPD „ S v o b o d a“ Žiri

Četrtek, 12. julija

t> 20j o uri Federico G a rd a Lorca: M a rija n a P in e d a. Š p a n sk a ro m a n c a v tre h
dejanjih. G o stovanje d ra m s k e se kcije DPD „S v o b o d a “ iz S tr a ž itta
p ri K ranju. R ežija: P e te r M alec, član SNG M aribor

Petek, 13. julija
Sobota, 14. julija

b 2030 uri K oncert p e v s k e g a z b o ra DPD „S v o b o d a“ K ranj. D irigent P e te r Lipar

Nedelja, 15. julija

b 20,30 uri K oncert p ev sk ih zb o ro v DPD „ S v o b o d a “ Ž iri. D irigent Anton J o b s t

b 20j o un B ra tk o K reft: Celjski g rofje. Z go d o v in sk a d ra m a v p e tih deja n jih .
N astop d ra m sk e se kcije DPD „S v o b o d a“ Žiri. R ežija Jo ž e Zupan
Man PG

«

J u tr a n ji p o zdrav
S lavnostna s e ja UO DPD „ S v o b o d a“ Žiri
R azvitje prv e g a d ru štv e n e g a p ra p o ra in m im ohod
i l un P ro m en a d n i k o n c ert g o d b e n a pih ala DPD „S v o b o d a“ z Jesenic
h . uri Velika to m b o la . P o tom boli n a sto p folklornih sk u p in z V rhnike
in Logatca

u iÿ
9 |
(/»(D

fis
i t
OJ O l

6. u n

9. u n
10. u n

V ŽIREH

3 S
S

01 «D
sp*
m o
ID
9

sr

OD 8. D 015. JULUA
Zvere

i avtobusi

bodo v «se smeri

usodne. I n f o r n a c i li :

DPD

.Svoboda* 2lrl;

te l e f o n : 2l rl 6 In 11

Plakat za pokrajinski zlet Svobod v Žireh od 8. do 15. julija 1956 (ZAL, zbirka Plakati
Gorenjska, šk.2)
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SEZNAM KRATIC IN OKRAJŠAV
a.e.
arh. enota
b.d.
CEV
DKD
DPD
IO
IUD
IZKD
IZU D
KKD
KKŠ
KLG
KP
KPD
KPJ
KPK
KUD
1.
LMS
LP
LPD
LPS
NNNP
NO
ObLO
OF
OFK
OKPD
OKUD
OLO
OSS
oz.
PBD
PBŠ
PD
PG
PiKUD
pribl.
PUD
SKK
SKOJ
SKUD
SRS
SSPD
SZDL
šk.
86

.
.
■

-

arhivska enota
arhivska enota
brez datuma
Center za estetsko vzgojo
delavsko-kulturno društvo
delavsko-prosvetno društvo
izvršni odbor
izobraževalno-umetniško društvo
izobraževalno-kulturno društvo
izobraževalno-umetniško društvo
Klub kulturnih delavcev
Klub kranjskih študentov
Klub ljubiteljev glasbe
Koncertna poslovalnica
kulturno-prosvetno društvo
Komunistična partija Jugoslavije
kulturno-prosvetni klub
kulturno-umetniško društvo
leto
Ljudska mladina Slovenije
Ljudska prosveta
ljudsko-prosvetno društvo
Ljudska prosveta Slovenije
nič nas ne sme presenetiti
nadzorni odbor
občinski ljudski odbor
Osvobodilna fronta
Osrednji filmski klub
obrtniško kulturno-prosvetno društvo
obrtniško kulturno-umetniško društvo
okrajni ljudski odbor
okrajni sindikalni svet
oziroma
plesno-baletno društvo
Plesno-baletna šola
prosvetno društvo
Prešernovo gledališče
pionirsko kulturno-umetniško društvo
približno
prosvetno-umetniško društvo
Skupina kranjskih kinoamaterjev
Savez komunistične omladine Jugoslavije (Zveza komunistične mladine
Jugoslavije)
sindikalno kulturno-umetniško društvo
Socialistična republika Slovenija
svet Svobod in prosvetnih društev
Socialistična zveza delovnega ljudstva
škatla

ŠKPD
UO
ZA L
ZKO
ZKPO
ZLPD
ZMS
ZSMS

- športno kulturno-prosvetno društvo
- upravni odbor
- Zgodovinski arhiv Ljubljana
- Zveza kulturnih organizacij
- Zveza kulturno-prosvetnih organizacij
- Zveza ljudsko-prosvetnih društev
- Zveza mladine Slovenije
- Zveza socialistične mladine Slovenije
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ObSinski ljudski odbor
drï.matiSar Škofja Loka
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P o t r d i l o
Obïinaki ljudski odbor državni matiSar Škof J» Loka potrjuje, da.
so zgoraj naredani vpisani ▼ staln i v o liln i imenik obS.LO Šk.L0ka
in imajo volilno pravi 00.,, i.
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'
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n«au( Vrani Sar An8k* )

Seznam ustanovitvenih članovDPD Svoboda Škofja Loka 12. decembra 1957 (ZAL,
fo n d ZKO Kranj, a.e. 1062)
88

Muški pevski zbor DPD Svoboda Stražišče z zborovodjem Edom Ošabnikom na
republiški reviji pevskih zborov v Kranju 29. junija 1958 (ZAL, fo n d ZKO Kranj,
a.e. 83)

Mladinski mešani zbor kranjske gimnazije z zborovodjem Jankom Pribošičem na
okrajni reviji pevskih zborov v Kranju 14. aprila 1960 (ZAL, fo n d ZKO Kranj, a.e. 83)
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G odba n a p i h a l a "9TOB0BA"

l
H I

S

H I

REB

Z a r a d i u s p e š n e g a d e l a i n u s p e h a p r i g o d b i j e p o tre b n o m da s e p o s t a v i
h i š n i , k a t e r i n a j bo s i e d e l t
1 « ) V sak g o d b e n ik m o ra p o z o r n o s l e d i t i s tr o k o v n im n a v o d ilo m , k a t e r e
bo d a l t o v . k a p e l n i k a l i p r e d p o s t a v l j e n i d r u š t v a .
2 . ) G odbene v a j e s e v r š i j o r e d n o v s a k t o r e k i n p e t e k i n t o od
19 d o 21 u r e . V s i č l a n i n a j s e to č n o d r ž e r e d a .
3 . ) Ako g o d b e n ik z a m u d i a l i i z o s t a n e , s e m o ra p re d h o d n o o p r a v i č i t i .
I s t o v e l j a z a odh o d p r e d koncem v a j e .
4 . ) Da b i v a j e p o t e k a l e n e m o te n o , j e k a j e n j e p r e p o v e d a n o , v s l e d t e g a
p a j e d o l o č e n odm or v č a s u od 1 9 .4 5 do 2o u r e .
5 . ) a I n v e n t a r , k a t e r e g a g o d b e n ik p o s e d u j e ( i n s t r u m e n t , f u t r o l a ,
u n i f o r m a i . t . d . ) , m ora s k r b n o č u v a t i , k e r z a n j
m a te 
r i a l n o o d g o v a rja .
b I n s t r u m e n t i m o r a jo b i t i v s a k m e s e c o č i š č e n i , e n a k o v e l j a z a v s a k
ja v e n n a s to p .
c U n ifo rm e i n s r a j c e m o ra jo b i t i č i s t e i n z l i k a n e ( u k o l i k o r kd o
n im a i s t e g a , n a j s e j a v i g o s p o d a r j u a l i z a t o o d g o v o rn em u
o d b o rn ik u ,
. ■ ..
6 . ) Po č i š č e n j u g l a s b i l n a j v s a k p o s a m e z n ik p o s p r a v i i n o č i s t i p r o 
s t o r , k a t e r e g a j e u p o r a b l j a l . I s t o b o d o n a d z o r o v a l i č l a n i odbo
r a a l i g o sp o d a r.
7 .)

Ob p r i l i k i n a s t o p o v g o d b e ( k o n c e r t a l i s l i č n o ) , j e m la d o le tn ik o m
s t r o g o p r e p o v e d a n o u ž i v a n j e a l k o h o l n i h p i j a č . Za t o j e o d g o v o re n
to v . Ja n g ^ , ( r e f e r e n t za p ro p a g a n d o ).

8 .)

U p o ra b a i n s t r u m e n t o v v p r i v a t n e s v r h e j e s t r o g o p r e p o v e d a n a .
Ako i n s t r u m e n t p o t r e b u j e ob d r ž a v n i h p r a z n i k i h a l i d r u g i h
s v e č a n o s t i h , m ora i m e t i p ism e n o o d o b r e n j e od o d b o r a .
V k o l i k o r bo k d o k r š i l t o p r a v i l o , bo d o b i l o p o m in , po d v e h
p o n o v n ih p r i m e r i h s e is te m u i n s t r u m e n t l a h k o od v zam e.

9 .)

G o d b e n ih i n s t r u m e n t o v s e ne sme n o & l t i dom ov, ak o k a p e l n i k
s m a tr a z a p o t r e b n o , s e bo is t e m u i z p l o d o v o l j e n j e .

1 0 .)

V s a k a k r i t i k a s s t r a n i u p r a v e a l i g o d b e n ik a n a ja v n e m m e s tu n i
d o v o l j e n a . R a z p r a v l j a t i 39-.mo.ra na d o lo č e n e m m e s tu ( v g o d b e n i
d v o ra n i? .

1 1 .)

N ap ro šam v s e č l a n e , d a s e h i š n e g a r e d a d r ž e i n s tem p rip o m o 
r e j o , d a s e i s t i to č n o i z v a j a .

K r a n j , 1 2 .1 2 .1 9 6 o

Hišni red Godbe na pihala DPD Svoboda Kranj leta 1960 (ZAL, fo n d ZK O Kranj,
a.e. 570)
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SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA

OKRAJNA lcjd3Ü;65ÔK:k;<iiaBûe?skupščina
LJU B L JA N A
T A J N I Š T V O ZA N O T R A N J E Z A D E V E
Pratwnovi e t it i 18 — PoMM pt.d il 476-tX — T*l«foi> Î3371

im » .:
Datum

10/11—S-4620/2
9/9-1964

T ajnlätvo za notranje nadeve Okrajne skupžčlne Ljubljana leda
na podlagi o b v e s tila Kluba k u ltu rn ih d elavcev Kranj z dne 9 /7
ln 2 4 /8 -1 9 6 4 , 13. člen a Zakona o d ru ä tv ih , zborovanjih ln dru
gih Javnih ahodlh ( Dr. l i s t FLRJ, S t. 5 1 /4 6 ), v skladu s
l / a t ï . XXIV .p o g l. Odloka o p r ila g o d itv i zveznih zakonov spre
membam v državni upravi ln sistem u gospodarskega vodstva ( Or.
l i s t FLRJ, S t. 4 /5 1 ) ln 207. Siena Zakona o splošnem upravnem
postopku ( Uradni l i s t FLRJ, š t . 52 /5 6 ) nasled n jo

o d l o č b o
Muzejsko in zgodovinsko druè
lu jo č ih d ru štev .
Imovina druètva Je b il a pred
cev Kranj.

se č r ta i z r e g is tr a de
t Klubu k u ltu rn ih d elav

O b r a z l o ž i t e v :
Po o b v e stilu Kluba kultu rn ih delavoev Kranj je Muzejsko in
zgodovinsko društvo Kranj prenehalo o b s to ja ti kot samostojno
druëtvo, ker Je njegova dejavnost p reëla v okvir Kluba k u ltu r
nih delavoev Kranj.
Črtanje druötva i z r e g is tr a d elu jo č ih družtev Je utem eljeno.
Zoper t o odločbo je dopustna p rito žb a na Re pub 11 s i l se k r e ta ria t
za notranje zadeve SRS v roku 15 dni po prejemu o d ločb e. P r i
tožbo kolkovano po t . p . 5. ZOT v znesku d in 2 0 0 .- je v l o ž i t i
pri tu k . T a jn ištv u za notranje zadeve pismeno a l i ustmeno na
za p isn ik .
Ta odločba Je izdana po uradni d o lž n o s ti in je po 6 . členu
Zakona o upravnih taksah ta k se p ro sta .

D o sta v iti:
1 . Klub kultu rn ih delavoev
Kranj
2 . Arhiv t u

Odločba o črtanju iz registra društev Muzejskega in zgodovinskega društva Kranj leta
1964 (ZAL, fo n d ZKO Kranj, a.e. 391)

Kranjski plesni orkester na reviji zabavnih ansamblov v Kranju 3. aprila 1961 (ZAL,
fo n d ZKO Kranj, a.e. 83)

Pivi nastup julklurne skupine Sava v narodnih nošah okrog tela 1963 (Jototeka

Gorenjskega muzeja)
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V počastitev

30. obletnice
velike
tekstilne
stavke
v Kranju
pnreja

Občinski sindikalni svet

PROSUTO
M. Klinar - R. G obec

RDEČA KANTATA
Izvajata: pevski zbor F. Prešeren
in Kranjski simfonični orkester

Proslava bo v sob oto
17. sept. 1966 ob 18. uri
v dvorani kina Center

Plakat za proslavo 30-letnice velike tekstilne stavke v Kranju 17. septembra 1966 (ZAL,
fo n d ZKO Kranj, a.e. 325)
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Razstava likovnih del učencev Osnovne šole Lucijan Seljak leta 1970 ('fototeka
Gorenjskega glasa)

Tečaj likovne vzgoje za predšolske in šolske otroke v Centru za estetsko vzgojo v začetku
sedemdesetih let (fototeka Gorenjskega glasa)
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ABONMAJSKA IZKAZNICA

Abonmajska izkaznica filmskega
gledališča leta 1978 (ZAL, fo n d ZKO
Kranj, a.e. 822)

klub kulturnih delavcev kranj

1978

Naslovna stran glasila ZKO Kranj
Kulturne novice, 1978, št. 6 (ZAL, fond
ZKO Kranj, a.e. 321)

kulturne novice
zveze kulturnih organizacij

KRANJ
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ZUSAMMENFASSUNG
D er Kulturorganisationsverband, der die Kulturgruppenliebhaber verbindet, hat
sich auf dem Bezirksniveau und insbesondere auf dem Gemeindeniveau entwickelt.
Die Bezirksorganisationen waren formell seit 1947, tatsächlich aber schon sofort nach
dem Ende des Krieges, bis zur Abschaffung der Bezirke tätig. 1955 wurde auch mit der
Gründung von Organisationen auf Gemeindeniveau begonnen, die aber erst nach der
Abschaffung der Org.misationen auf Gemeindeniveau auflebte. Sie sind seit 1977 als
Gemeindenräte des Kulturorganisationsverbandes tätig.
Das Archivgut des Kulturorganisationsverbandes Kranj müsste in zwei Teilen
eingeteilt sein, denn es umfasst die Bezirks- und Gemeindeorganisationen, sowie
Gemeinschaften aus dem ganzen Gorenjska-Gebiet. Das Archivgut im Zeitraum von
der Gründung der Gemeinderäte bis zur Abschaffung des Bezirksrates (1955-1962) ist
aber so verflochten, dass eine Trennung zu gewaltsam wäre.
D er Bestand umfasst auch sieben Fotografien des Zusammentreffens der Vereine
Svoboda in Celje, 1935, die angeblich für eine Ausstellung gemachit worden waren.
Das Inventar des Bestandes des Kulturorganisationsverbandes Kranj (1935)
1947-1980 u m fasst fo lg e n d e E le m e n te : E in fü h ru n g (B e ric h t ü b e r die
Organisationsarbeiten), Historiat, Archivgutaufnahme, Aufnahmeinhaltsverzeichnis,
thematischer Index, Verzeichnis des abgetrennten Registraturgutes, Verzeichnis der
K ü rz w ö rte r u n d A b k ü rz u n g en , V e rz e ic h n is d e r G e m e in d e - L ie b h a b e rKulturorganisationen in Gorenjska und ein Verzeichnis der Kulturgemeinschaften mit
den Formen ihrer Tätigkeiten in Gorenjska.
D er Bestand umfasst 31 Archivschachtel und ein Faszikel, was 3,2 lfde m beträgt.
Es hat 1111 Archiveinheite.

