
Živa Kavka Gobbo, mag. kulturne antropologije  

Rodila se je leta 1979 v Kopru in do študija živela v Izoli. V Ljubljani je študirala etnologijo in kulturno 

antropologijo, kjer je raziskovala področje nevladnih organizacij, stereotipov, diskriminacije manjšin. Del 

študijskih obveznosti je opravila v Bocvani ter na Portugalskem), kjer se je poglobila v odnose med državo, NVO 

in prebivalci (t.i. druga generacija migrantov). Pot jo je zanesla na področje okoljevarstva leta 2007, ko je 

začela delovati v društvu Focus, kjer še danes pokriva področje med človekovimi pravicami in okoljem, 

globalno učenje in potrošništvo ter druge teme. Med 2014 in 2016 je bila vodja projekta pri Transparency 

International Slovenia, kjer je članica nadzornega odbora. Veliko sodeluje z mediji, oblikuje in izvaja delavnice v 

šolah, vodi kampanje, pripravlja publikacije, organizira dogodke in vse kar je potrebno za vodenje projektov in 

programov.  

V platformi Sloga sodeluje od leta 2008, bila je vodja delovne skupine za podnebje in razvoj, s katero je želela 

približati okoljevarstvene in razvojne teme in iskati skupne rešitve. Poleg tega je aktivna v okviru DS za 

globalno učenje. Bila je tudi članica strokovnega sveta platforme. Od leta 2016 je članica sveta Sloge. 

Vizija Sloge: 

Sloga ima že status platforme, ki je prepoznana na ravni ministrstev in drugih relevantnih institucij, kot tudi 

med nevladnimi in drugimi organizacijami, kot mreža, ki povezuje in spodbuja urejanje področij, na katerih 

deluje. Še posebej uspešni so bili v zadnjih letih poskusi približevanja na področju globalnega učenja, kjer so 

končno za isto mizo sedeli predstavniki MOPa, MZZja, MIZŠja in Zavoda za šolstvo ter drugih, ki delujejo na 

področju globalnega učenja in VITR. To se mora nadaljevati, da se vzpostavi institucionalna struktura, ki bo 

neodvisna od vsakokratnih vladnih menjav.  

Moja vizija Sloge je organizacija, katere temelj delovanja predstavljajo napori za spodbujanje skupnega 

delovanja organizacij, ki delujejo na področjih, ki jih Sloga pokriva: človekove pravice, globalno učenje, 

razvojno sodelovanje ter humanitarna pomoč. Z usklajevanjem in spodbujanjem aktivnega delovanja na 

politikah, ki se tičejo zgoraj navedenih tem, skuša vplivati na politične odločitve na zadevnih področjih. Aktivno 

sledi dogajanju in spreminjanju politik ter o tem obvešča članstvo in opozarja na morebitne negativne trende. 

V svojem delovanju spoštuje standarde in principe, ki jih zagovarja.  

Povezuje članice na temah, ki so jim skupne, posreduje pobude članic in podpira delovanje tako ad hoc kot tudi 

stalnih delovnih skupin.  

Aktivno deluje na področju ozaveščanja in informiranja javnosti o problematiki neenakomernih razvojnih 

možnosti, ki jih imamo ljudje, opozarja na problematičnost delitev sever/ jug, vzhod zahod, razviti/ v razvoju, 

predsodkih, ki jih je potrebno preseči in povezavah, ki na prvi pogled niso pomembne (koncepti razvoja 

Slovenije, okoljska problematika, potrošnja, davčna pravičnost, financiranje za razvoj, problematika 

gospodarske rasti idr). Spodbuja solidarnost na vseh ravneh, tako znotraj sebe, kot tudi na vseh stopnjah, do 

globalne ravni. Deluje predvsem lokalno, spodbuja in sodeluje s članicami, ki delujejo mednarodno in opozarja 

na globalne razsežnosti odločitev, ki jih sprejemamo doma. S tem namenom se povezuje tudi z drugimi 

vsebinskimi mrežami v Sloveniji in širše.  

Svoje zaposlene izobražuje tako na tehničnem področju (pisanje razpisov, orodja za nevladne organizacije, 

ogrodja razvojnega sodelovanja, načini vodenja kampanj...) kot tudi vsebinskem  (področja globalnega učenja, 

razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, cilji trajnostnega razvoja...). To znanje nato posreduje 

zainteresiranim članicam in po potrebi širši javnosti.  

Ker je članstvo ključnega pomena, letno organizira krajše evalvacije delovanja in srečanja, kjer imajo članice 

prostor za pripombe in želje.  
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PRIJAVA ZA KANDIDATE/KANDIDATKE 

za volitve 1 predstavnika_ce ustanoviteljic in 3 predstavnic_kov zainteresirane javnosti v 
Svet platforme SLOGA 

1. ČLANICA SLOGE (organizacija, ki prijavlja kandidatko/kandidata)

Naziv organizacije: Focus, društvo za sonaraven razvoj 

Naslov: Maurerjeva 7, 1000 Ljubljana 

Telefon in faks: 015154080 

Elektronska pošta: info@focus.si 

Datum in podpis odgovorne osebe: 16.3.2020 Žig: 

2. KANDIDATKA / KANDIDAT

Ime in priimek: Živa Kavka Gobbo 

Naslov: Ljubeljska 12, 1000 Ljubljana 

Telefon: 041872473 

Elektronska pošta: ziva@focus.si 

IZJAVA KANDIDATKE / KANDIDATA 

Izjavljam, da na volitvah sodelujem kot kandidatka organizacije Focus, društvo za sonaraven razvoj, ki 
je članica platforme SLOGA.  

Datum in podpis: 16.3.2020 

Podpisane in žigosane prijave s priloženim kratkim življenjepisom ter lastno vizijo dela sveta in nadaljnjega 
razvoja platforme SLOGA (največ ena A4 stran) morajo prispeti najkasneje do ponedeljka, 16. 3. 2020 do 15.00 
na e-naslov: info@sloga-platform.org.  
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