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

za programsko obdobje 2021–2027 
 
 
 

UPRAVNA ENOTA: Novo mesto 
PREDLAGATELJ: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo 
mesto 
KANDIDAT/KA: Kristina (Tina) Cigler 
 
OPIS KANDIDATA/KE: 
 
Tina Cigler (1976, univ. dipl. novinarka) je v nevladnem sektorju aktivna 
od leta 1998 kot članica različnih društev, 18 let pa je redno zaposlena 
kot strokovna sodelavka na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela 
Novo mesto, kjer se ukvarja z razvojem projektnih idej, fundraisingom in 
koordinacijo projektov. Leta 2008 je sodelovala pri idejni zasnovi in 
vzpostavitvi regionalnega stičišča nevladnih organizacij JV Slovenije 
(Regijski NVO center), ki servisira okoli 1800 nevladnih organizacij v 
regiji. V obdobju 2015–2019 ga je tudi vodila, vse 12-letno obdobje pa se 
posveča celostni podpori nevladnim organizacijam, izboljševanju 
sistemskih pogojev za njihovo delovanje in njihovemu povezovanju z 
ostalimi sektorji. Pri tem je kot članica različnih delovnih skupin aktivno 
vpeta tudi v strateško načrtovanje na lokalni in regijski ravni (TUS, 
Strategija Novo mesto 2030, Regijski razvojni program 2014–2020, 
Strategija lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD ) 2014–2020). 
Pri nastajanju vseh navedenih strateških dokumentov skrbi, da so v njih 
zajeti tudi vidiki (potrebe in vsebine), ki jih pokriva nevladni sektor in ki so 
ključni za kakovost življenja ljudi v nekem okolju.  
 
Izkušnje s postopki načrtovanja in razdeljevanja sredstev je pridobivala 
kot članica Razvojnega sveta regije v mandatu 2013–2020, članica 
delovne skupine LAS DBK za pripravo strategije, trenutno pa kot članica 
konzorcija, ki upravlja s sredstvi Sklada za civilno družbo (Active 
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Citizen's Fund) v višini 2,5 mio €. 
 
Poleg horizontalnega pogleda ima tudi bogate izkušnje na vsebinskih 
področjih socialnega varstva in človekovih pravic (od 2002 - delo s 
socialno izključenimi skupinami prebivalstva, učenje človekovih pravic, 
ozaveščanje javnosti), kulture (med 2005 in 2011 kot članica UO 
Društva za spodbujanje družabnega življenja Naprej nazaj izvaja 
projekte s področja ohranjanja novomeške kulturne in družabne 
dediščine, od 2008 organizatorka medkulturnega festivala Teden kultur), 
zdravstvenega varstva (med 2006–2016 kot članica Društva 
revmatikov Slovenije in članica uredništva ureja glasilo Revmatik, ki 
strokovno in širšo javnost seznanja s položajem obolelih za vnetnimi 
revmatičnimi boleznimi, socialno-varstvenimi ter zdravstvenimi programi 
za bolnike in novostmi na področju zdravljenja vnetnega revmatizma), 
kakovosti življenja (od 2006 članica Društva Novo mesto, ki se 
zavzema za kakovost bivanja v Novem mestu).  
 
V sestavi Razvojnega sveta regije si bo v mandatu 2021–2027 
prizadevala predvsem za: 
 
- vzpostavitev večsektorskih partnerstev (javna uprava, gospodarstvo, 
NVO) za celovito naslavljanje izzivov regije (dokazano učinkovita 
metoda, ki zagotavlja sinergije razpoložljivih virov vseh vključenih 
partnerjev) 
- povezovanje družbenih inovacij in kapitala 
- profesionalizacijo nevladnih organizacij, ki letno generirajo 33,5 mio €, 
od tega 80 % pripeljejo iz virov izven svojih lokalnih skupnosti 
- promocijo inovativnih rešitev prehoda na krožno gospodarstvo 
 


