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Aktivnosti sofinancirata Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih 
organizacij 2019–2023 in Mestna občina Novo mesto. Vsebina izraža mnenje avtorjev in ne predstavlja uradnega stališča sofinancerjev. 

 

Postopek izbora 11 predstavnikov nevladnih organizacij v  
Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija  

za programsko obdobje 2021–2027 
 
 
 

UPRAVNA ENOTA: Kočevje 
PREDLAGATELJ: Zavod Putscherle, center za raziskovanje, kulturo in 
ohranjanje kulturne dediščine Stara Cerkev 
KANDIDAT/KA: Anja Moric 
 
OPIS KANDIDATA/KE: 
 
Dr. Anja Moric (roj. 1982), politologinja in etnologinja, je zaposlena na 
Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani in na Glasbenonarodopisnem inštitutu 
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, kjer se posveča zlasti vprašanjem manjšinskih skupnosti, 
migracij, identitet in kulturne dediščine. 
 
Nevladno organizacijo Zavod Putscherle, center za raziskovanje, kulturo 
in ohranjanje kulturne dediščine (kot prostovoljka) vodi od ustanovitve 
leta 2016. Aktivna je predvsem pri varovanju in interpretaciji kulturne 
dediščine območja širše Kočevske, kjer v Zavodu Putscherle pripravlja in 
vodi projekte, sofinancirane s strani lokalne skupnosti, Evropskega 
sklada za razvoj podeželja, Ministrstva za kulturo RS in JSKD.  
 
Je avtorica in soavtorica petih razstav, avtorica treh etnografskih filmov 
in avtorica slikanice za otroke. 
 
Je članica Izvršnega odbora Slovenskega etnološkega društva, znotraj 
katerega vodi Delovno skupino za Slovence izven meja Republike 
Slovenije (naloge: skrb za mednarodno povezovanje, stiki z zamejskimi 
in izseljenskimi organizacijami, organizacija mednarodnih srečanj in 
delavnic itd.). 
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Od 2020 je članica sveta JSKD za Kočevsko, od 2019 pa članica 
strokovne žirije za podelitev nagrade Občine Kočevje Deklica s piščalko. 
 
Za svoje delovanje na področju ohranjanja kulturne dediščine območja 
Kočevske je leta 2018 prejela Plaketo župana Občine Kočevje in 
priznanje Kočevarskega združenja za dediščino in rodoslovje iz ZDA. 
 
Zaradi delovanja v nevladniškem sektorju - na lokalnem nivoju in širše v 
etnološki stroki, dobro pozna kulturno področje in NVO sektor na 
območju UE Kočevje in širše, zaradi česar bo prispevala k dobri 
zastopanosti NVO sektorja v Svetu. 
 


