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Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 –UPB in 56/08), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 –  uradno prečiščeno besedilo) ter 25. in 26. člena Sklepa o ustanovitvi javnega 
zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane (Uradni list RS, št. 116/08) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na … seji dne … sprejel 
 
 

S K L E P  
 

o imenovanju direktorja  
javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane 

 
  

I. 
 

Za direktorja javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane  s e   i m e n u j e :  
 
Blaž PERŠIN. 

 
II. 

 
Mandat imenovanega traja pet let.  
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N  
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
V skladu z 36. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
UPB in 56/08)  ter 25. in 26. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej in galerije mesta 
Ljubljane (Uradni list RS, št. 116/08; v nadaljevanju javni zavod) direktorja na podlagi javnega razpisa 
po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda za mandatno dobo pet let imenuje 
ustanovitelj, t.j. Mestni svet Mestne občine Ljubljana.  
  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 37. seji obravnavala besedilo javnega 
razpisa za direktorja / direktorico javnega zavoda, ko je besedilo tudi potrdila. Javni razpis je bil 
objavljen na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana, obvestilo o objavi javnega razpisa pa v 
časopisu Delo dne 1. 10. 2009.  
 
Na javni razpis se je prijavil en kandidat. Komisija je preverila pravočasnost in popolnost vloge. Člani 
komisije so na 43. korespondenčni seji sklenili, da povabijo na razgovor Blaža Peršina, katerega vloga 
je bila pravočasna in popolna. Razgovor s kandidatom je komisija opravila dne 18.11.2009, ko je tudi 
soglasno sprejela sklep, da mestnemu svetu predlaga, da za direktorja javnega zavoda imenuje Blaža 
Peršina. 
 
Komisija je v skladu z v skladu s 36. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07 –UPB in 56/08)  ter 25. in 26. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda 
Muzej in galerije mesta Ljubljane (Uradni list RS, št. 116/08) zaprosila strokovni svet in svet javnega 
zavoda za predhodno mnenje k imenovanju imenovanega za direktorja javnega zavoda. Oba organa 
javnega zavoda sta podprla kandidaturo Blaža Peršina za direktorja zavoda in podala za njegovo 
imenovanje pozitivno predhodno mnenje.  
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Blaž PERŠIN je rojen leta 1961, dipl. pravnik in dosedanji vršilec dolžnosti direktorja Muzej in galerije 
mesta Ljubljane, stanujoč v Ljubljani. Leta 1991 se je zaposlil na Ljubljanskem regionalnem zavodu za 
varstvo naravne in kulturne dediščine, kjer je od leta 1991 do leta 1997 opravljal dela kot pravnik, od 
leta 1997 je bil pomočnik direktorja Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo kulturne dediščine 
ter od leta 2000 do leta 2002 vršilec dolžnosti direktorja. Po reorganizaciji spomeniško varstvene 
službe v Sloveniji je leta  2002 postal vodja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije – območna 
enota Ljubljana. Od leta 2003 do leta 2006 pa je bil načelnik Oddelka za kulturo in raziskovalno 
dejavnost v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana. V letu 2006 je postal direktor javnega zavoda 
Mestni muzej Ljubljana. Od 24.12.2008 je vršilec dolžnosti direktorja javnega zavoda Muzej in galerije 
mesta Ljubljane. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 39. seji dne 18. 11. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju Blaža Peršina za direktorja javnega zavoda Muzej in galerije mesta 
Ljubljane in ga  predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana  v sprejem. 
 
                                                                                 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
  


