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2.g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja      

 

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

Naziv in sedež javnega zavoda:                      Muzej krščanstva na Slovenskem 

                                                                             Stična 17, 1295 Ivančna Gorica 

 

Logo:                                                                     

 

Kontaktni podatki:                                            tel.:  01-7877-863, 01-7878-576, 041-689-994 

                                                                              Fax:  01-7877-863  

                                                                              e-pošta:   info@mks-sticna.si 

                                                                              uradna spletna stran: www.mks-sticna.si 

                                                                              matična številka: 1882350 000 

                                                                              davčna številka:  18539351 

                                                                              klasifikacija dejavnosti:  91.020     

 

Odgovorna oseba:                                            mag. Nataša Polajnar Frelih, direktorica 

 

Datum zadnje objave spremembe:                 12. 6.  2017 

 

Dostopnost kataloga:                                       Katalog je v elektronski obliki dostopen na uradni  

                                                                             spletni strani Muzeja krščanstva na Slovenskem 

                                                                             www.mks-sticna.si  

 

mailto:info@mks-sticna.si
http://www.mks-sticna.si/
http://www.mks-sticna.si/
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2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S    

KATERIMI RAZPOLAGA 
 

2.a. Podatki o organizaciji zavoda 

               Poslanstvo Muzeja krščanstva na Slovenskem: 

 

Muzej krščanstva na Slovenskem je državni muzej in osrednja slovenska muzejska ustanova na 

področju zbiranja, preučevanja in razstavljanja premične sakralne kulturne dediščine. Muzej sledi 

prek 1700 let staro versko izročilo na območju Slovenije. Krščanstvo je skozi stoletja ustvarilo 

izjemno materialno in duhovno zapuščino, ki znotraj muzejskih aktivnosti dobiva nove dimenzije. 

Na eni strani muzej predstavlja različne zbirke premične sakralne kulturne dediščine, na drugi 

strani pa prinaša historični pregled družbenih tokov, v katerih je imelo krščanstvo pomembno 

vlogo. Muzej z razstavami, publikacijami in različnimi prireditvami komunicira z javnostjo, ker se 

zaveda, da krščanstvo ni samo del historičnega konteksta, ampak ima svoje mesto tudi v sodobni 

družbi. Posebno pozornost namenja izobraževanju mladih, saj je aktualni medkulturni dialog tudi 

dialog med različnimi verstvi. To je dialog, ki je v današnjem svetu vse bolj prisoten in bo imel v 

prihodnosti človeštva odločilno vlogo. 

 

Opis delovnega področja zavoda: 

 

Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja znotraj državne javne službe 

naslednje naloge: 

- evidentira in dokumentira sakralno  kulturno dediščino na podlagi zbiralne politike in 

poslanstva muzeja, 

- zbira, ureja, hrani, proučuje in restavrira sakralno kulturno dediščino, 

- pripravlja razstave, izdaja publikacije in druge oblike predstavljanja dediščine, 

- skrbi za pravilno vzdrževanje, ustrezno rabo in ohranjanje premične sakralne kulturne 

dediščine in sodeluje z drugimi imetniki, ki jo hranijo, 

- opravlja znanstveno raziskovalne naloge s področja varstva sakralne kulturne dediščine ter 

pripravlja strokovna in znanstvena srečanja in seminarje, 

- redno in načrtno sodeluje z vzgojno izobraževalnimi organizacijami, 

- daje strokovna mnenja o izvozu, iznosu in uvozu kulturne dediščine, 

- posreduje podatke o dediščini v register kulturne dediščine in skrbi za dostopnost podatkov 

javnosti, 

- Muzej opravlja tudi naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo področje varstva 

kulturne dediščine. 

 

         Organizacijske enote:               - Področje muzejskih zbirk                                                      

                                                     Kustodiat za sakralno umetnost 

                                                     Kustodiat za cerkveno zgodovino in ljudsko pobožnost 

                                                     Oddelek za dokumentacijo 

                                                     Oddelek za konserviranje in restavriranje 

                                               -Področje muzejskih splošnih zadev 

                                                     Tajništvo 
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       2.b. Organi zavoda 

Svet zavoda:                               Marcela Uršič , predsednica 

                                                      mag. Blaž Otrin, namestnik predsednice 

                                                      dr. Anton Jamnik, član  

                                                      p. Branko Petauer, član 

                                                     mag. Irena Potočnik, članica 

 

 

2.c. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij     

 

Pristojna oseba:                        mag. Nataša Polajnar Frelih, direktorica 

                                                     tel.: 01-7877-863 

                                                     e-pošta:   natasa.polajnar@guest.arnes.si 

 

                                                      Suzana Kuplenk, poslovna sekretarka 

                                                      tel.:  01-7877-863, 01-7878-576, 041-689-994 

                                                      e-pošta:   info@mks-sticna.si 

                                                                                            

2.d. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja 

        Muzeja krščanstva na Slovenskem    

       

  Državni predpisi: 

1. 1. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej krščanstva na Slovenskem (Uradni list RS, št. 

106/06), 

2. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006-

ZFO-1, Odl.US:U-I-35/04-11 , 53/2007, 05/2007, 77/2007-UPB1, 56/2008, 94/2009, 4/2010, 

20/2011 in 100/2011),111/2013, 68/2016. 

3. Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/2008), 

8/2011,ORZVKD39 90/2012, 111/2013, 32/2016. 

4. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-

ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 

107/2010,11/2011, 110/2011), 14/2013 popr., 101/2013, 55/2015, 96/2015.  

5. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 121/1991, 451/1994 Odl. Us: U-I-104/92, 8/1996, 

18/1998 Odl. US U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 

6. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005- ZInfP, 51/2007-

ZUstS-A, 67/2007, 94/2007-UPB1), 

7. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/2006, 62/2006, 131/2006, 11/2007, 

33/2007, 63/2007, 65/2008, 69/2008, 74/2009, 40/2012-ZUJF), 

8. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) (Uradni list RS, št.  42/2002, 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007 

Odl. US: U-I-45/2007, Up- 249/06-22, 103/2007, 45/2008- ZArbit, 83/2009 Odl. US: U-I-

284/06-26, 21/2013- ZDR-1), 87/2013 popr., 47/2015-ZZSDT, 33/2016-PZ-F, 

52/2016,15/2017. 

9. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB13)                  

(Uradni list RS, št. 108/2009, 8/2010, 13/2010, 16/2010, 50/2010, 59/2010, 85/2010, 

mailto:natasa.polajnar@guest.arnes.si
mailto:info@mks-sticna.si
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94/2010, 107/2010, 35/2011, 110/2011, 27/2012, 40/2012-ZUJF),46/2013, 25/2014-ZFU, 

50/2014, 95/2014-ZUPPJS 15, 82/2015. 

10. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011-ZVZD-1). 

 

Predpisi o kulturni dediščini so dostopni na spletni strani Ministrstva za kulturo (www.mk.gov.si) 
pod rubriko Zakonodaja - Kulturna dediščina. 

Interni predpisi: 

         1. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej krščanstva na Slovenskem (Uradni list RS 106/06) 
         2. Pravilnik o računovodstvu, 

3. Pravilnik o notranji organizaciji dela in sistematizaciji delovnih mest v Muzeju krščanstva na 

Slovenskem, 

4. Strateški načrt 

5. Poslovnik o delu Sveta Muzeja krščanstva na Slovenskem, 

6. Izjava o Varnosti z oceno tveganja, 

7. Požarni red, 

8. Politika proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu 

In v zvezi z delom, 

9. Pravilnik o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov, 

10. Pravilnik o postopkih ugotavljanja prisotnosti alkohola, drog in drugih substanc  pri 

zaposlenih v zavodu Muzej krščanstva na Slovenskem 

11. Pogoji hranjenja predmetov v depojih Muzeja krščanstva na Slovenskem, 

12. Zbiralna politika Muzeja krščanstva na Slovenskem, 

13. Dokument o politiki izposoje v Muzeju krščanstva na Slovenskem, 

14. Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju oz. hrambi žigov in ključev v Muzeju krščanstva na 

Slovenskem, 

        15. Interni protokol o rokovanju s predmeti v depojih Muzeja krščanstva na Slovenskem, 

        16. Načrt za preventivno konservacijo v Muzeju krščanstva na Slovenskem, 

        17. Navodilo o zagotavljanju javnosti dela javnega zavoda Muzej krščanstva na Slovenskem, 
        18. Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, 
        19. Pravilnik Muzeja krščanstva na Slovenskem o delu z zunanjimi strankami, 
        20. Pravilnik o delovnem času v Muzeju krščanstva na Slovenskem, 
        21. Pravilnik o izdaji vstopnic, 
        22. Pravilnik o odpiralnem času Muzeja krščanstva na Slovenskem, 
        23. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov, 
        24. Pravilnik o vrednotenju muzejskih predmetov v Muzeju krščanstva na Slovenskem, 
        25. Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za      

dodeljevanje zaporednih številk računov 

2.e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

- Strateški načrt MKS 2008-2013 

- Strateški načrt MKS 2013-2018 

- Letni Programi dela MKS 

- Letna Poročila MKS. 

 

http://www.mk.gov.si/
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2.f. Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja 

Seznam vabljenih na muzejske razstave in ostale prireditve: 

- Adrema vabljenih na muzejske razstave in prireditve 

 

Evidenca vsebuje naslednje podatke: 

- ime in priimek 

- naslov 

- poštna številka in kraj bivanja 

 

Seznam zaposlenih: 

- seznam redno zaposlenih za mesečni plačni obračun 

 

Evidenca vsebuje naslednje podatke: 

- ime in priimek 

- naslov 

- poštna številka in kraj bivanja 

- matična številka 

- davčna številka 

 

2.g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk:  - Dokumentacija:   - Inventarna knjiga muzejskih predmetov 

- Akcesijska evidenca 

- Fototeka 

- Digitalna fototeka 

- Objave na Museums.si 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA    

Opis načina dostopa:   

Vse informacije so dosegljive v elektronski in fizični obliki po predhodnem dogovoru na sedežu 

muzeja. 

Kontaktna oseba:    Suzana Kuplenk, poslovna sekretarka 

                                    tel.: 01-7877-863, 01-7878-576, 041-689-994 

                                    e-pošta:  info@mks-sticna.si 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                  mag. Nataša Polajnar Frelih                                                                                         

                                                                                  direktorica Muzeja krščanstva na Slovenskem 

 

mailto:info@mks-sticna.si

