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KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 

PODATKI O JAVNEM ZAVODU 

 

Ime in sedež: Muzej krščanstva na Slovenskem, Stična 17, 1295 Ivančna Gorica 

Ustanovitelj: Republika Slovenija 

Soustanovitelj: Slovenska škofovska konferenca 

Navedba ustanovnega akta:  Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej krščanstva na Slovenskem 

(Uradni list RS, št. 106/06) 

 

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.  

 

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, št.  reg. vložka  1/39145/00                                                                         

Matična številka: 1882350 000 

Davčna številka:  18539351 

Transakcijski račun: 01100-6000019229 

Šifra dejavnosti:  91.020 

Sedež delovanja: zavod deluje na matičnem naslovu 

Odgovorna oseba:  mag. Nataša Polajnar Frelih, direktorica 

 

PREDPISI S PODROČJA DELOVANJA ZAVODA 

 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej krščanstva na Slovenskem (Uradni list RS št. 
106/06)  

 Zakon o varstvu kulturne dediščine ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – 
ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg 

 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) 

 Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v 
razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Uradni 
list RS, št. 110/08, 32/09, 47/12) 

 Pravilnik o vodenju inventarne knjige premične kulturne dediščine (Uradni list RS št. 122/04, 
16/08-ZVKD-1) 

 Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 32/18) 

 Pravilnik o registru kulturne dediščine (Uradni list RS št. 66/09) 

 Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10) 

 ICOM-ov kodeks muzejske etike, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor, Ljubljana 
1993, 2001, 2004, Slovenski ICOM kodeks poklicne etike, Ljubljana 2005 

 Zakon o javnih financah Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20- odl. US) 

 Zakon za uravnoteženje javnih financ /ZUJF/ Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-
2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-
1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – 
ZIPRS1415, 101/13 –ZDavNepr, 107/13 –odl.US, 85/14, 95/14, 24/15 –odl. 
US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1 in 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 
174/20 –ZIPRS2122) 

 Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji Uradni list RS, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0485
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4131
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1367
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4130
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2916
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1462
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0892
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3504
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4084
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3730
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št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99MPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 ZKolP, 60/08, 32/0
9, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18, 160/20 in 88/21) 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 – ZIPRS2122, 
Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21 in 172/21). 

                                                                               

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

rubriko Zakonodaja. 

INTERNI AKTI JAVNEGA ZAVODA 

 Dokument o politiki izposoje v Muzeju krščanstva na Slovenskem 

 Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za   

dodeljevanje zaporednih številk računov 

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

 Izjava o Varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja 

 Načrt za preventivno konservacijo v Muzeju krščanstva na Slovenskem 

 Navodila o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev MKS 

 Navodilo o javnem naročanju v MKS 

 Navodilo o zagotavljanju javnosti dela javnega zavoda Muzej krščanstva na Slovenskem 

 Pogoji hranjenja predmetov v depojih Muzeja krščanstva na Slovenskem 

 Politika proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu 

in v zvezi z delom 

 Poslovnik o delu Sveta Muzeja krščanstva na Slovenskem  

 Požarni red  

 Pravilnik Muzeja krščanstva na Slovenskem o delu z zunanjimi strankami  

 Pravilnik o delovnem času v Muzeju krščanstva na Slovenskem  

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

Slovenskem 

 Pravilnik o odpiralnem času Muzeja krščanstva na Slovenskem 

 Pravilnik o opravljanju dela na domu 

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

zaposlenih v zavodu Muzej krščanstva na Slovenskem 

 Pravilnik o prodaji vstopni in izdajanju vstopnic v MKS 

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

Slovenskem 

 Pravilnik o računovodstvu 

 Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov 

 Pravilnik o vrednotenju muzejskih predmetov v Muzeju krščanstva na Slovenskem 

 Pravilnik zavarovanju osebnih podatkov 

 Register tveganj 

 Strateški načrt Muzeja krščanstva na Slovenskem 2018-2023 

 Zbiralna politika Muzeja krščanstva na Slovenskem 

 Zbirka podatkov o zaposlenih 

          
SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1744
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-2583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-3921
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-4283
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-2816
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-3499
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1835
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2580
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1440
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1440
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1709
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1773
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4336
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2249
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0057
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3875
http://www.mk.gov.si/
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        Program dela MKS 2022 (PDF) 

        Letno poročilo MKS 2021 (PDF)   

Strateški načrt MKS 2018-2023 (PDF) 

        Zbiralna politika MKS (PDF) 

 

REGISTER ZBIRK OSEBNIH PODATKOV 

 

Objavljeno na straneh Informacijskega pooblaščenca RS: 

 Zbirka podatkov o zaposlenih 

 Zbirka podatkov o plačah zaposlenih in plačilih po pogodbah o delu in avtorskih 

pogodbah 

 

        ZBIRKE PODATKOV O MUZEJSKIH PREDMETIH  

 

Muzealije in muzejski predmeti Muzeja krščanstva na Slovenskem so razporejeni v več zbirk 

in so vpisani v inventarno, akcesijsko in evidenčno knjigo v dokumentacijskem programu 

Galis. Fotografije so shranjene v digitalni fototeki. Izbor predmetov je objavljen na internetni 

strani muzeja www.mks-sticna.si in na portalu  Museums.si.   

 

Zbirke MKS: 

 

1. Zbirka devocionalij 

2. Umetnostnozgodovinska zbirka 

3. Etnološka zbirka 

4. Zbirka liturgičnih predmetov 

5. Kulturnozgodovinska zbirka 

6. Numizmatična zbirka 

7. Fotografska zbirka 

8. Arheološka zbirka 

9. Zbirka misijonarja Friderika Ireneja Barage (1797–1868) 

10. Zbirka starin Leopolda Kozlevčarja (1904–1988) 

11. Razno  

 

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

 

Datum prve objave kataloga:                           15. april 2014 

Datum zadnje spremembe:                              30. junij 2022 

       Katalog je dostopen na spletnem naslovu :   http://www.mks-sticna.si  

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja: mag. Nataša Polajnar Frelih, Stična 17, 

1295 Ivančna Gorica, E: info@mks-sticna.si, T:  (01) 78 77 863, 041 689 994, F: (01) 78 77 863. 

Vse informacije so dosegljive na spletni strani Muzeja krščanstva na Slovenskem. Fizični dostop je 

mogoč po predhodnem dogovoru na sedežu muzeja. 

http://www.mks-sticna.si/
http://www.mks-sticna.si/
mailto:info@mks-sticna.si
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        SVET MUZEJA KRŠČANSTVA NA SLOVENSKEM 

 

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – 

uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 –ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter 

prvega in drugega odstavka  13. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej krščanstva na 

Slovenskem (Uradni list RS, št. 106/06) je Vlada Republike Slovenije na  119. redni seji  dne 24. 3. 

2022 pod točko 5.4 sprejela sklep o imenovanju dveh članov v Svet javnega zavoda Muzej krščanstva 

na Slovenskem:  dr. Ferdinanda Šerbelja in Marcelo Uršič. Ostale tri člane so imenovali soustanovitelj 

muzeja (SŠK), Cistercijanska opatija Stična in zaposleni. 

 

Člani sveta so: 

 

  Marcela Uršič, prof. geografije in univ. dipl. etnolog 

  Dr. Ferdinand Šerbelj, umetnostni zgodovinar 

dr. Anton Jamnik,  pomožni ljubljanski škof, teolog in filozof 

p. Maksimilijan File, stiški opat, mag. teologije 

mag. Irena Rotar, akad. slikarka in konservatorka restavratorka  

 

Mandat članov traja pet let in začne teči z dnem konstituiranja Sveta. Na Konstitutivni  seji Sveta 

MKS z dne 15. 6. 2022 so člani novoimenovanega Sveta MKS izvolili Marcelo Uršič za predsednico 

Sveta MKS in dr. Ferdinanda Šerbelja za podpredsednika Sveta MKS. 

 

STROKOVNI SVET MUZEJA KRŠČANSTVA NA SLOVENSKEM 

MKS nima strokovnega sveta. 

 

JAVNI RAZPISI IN NAROČILA  

 

 

                                      

                                                                                  Muzej krščanstva na Slovenskem 

    direktorica 

    mag. Nataša Polajnar Frelih                                                                                         

                                                                                   

 

 

 

                        

                        


