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Gašper Petraè (veèini znan kot Gape) se je rodil 2. decembra 
1974 v Ljubljani. Živi na Drenovem Grièu, kjer je njegova 
družina že dolga leta aktiven del kulturnega in družabnega 
dogajanja. Konèal je Srednjo šolo za strojništvo ter se vpisal 
na Fakulteto za raèunalništvo in informatiko na ljubljanski 
univerzi, a se je kot absolvent odloèil študij opustiti, ker mu 
uèenje veèinoma zastarelih teorij pri delu ni niè pomagalo. Že 
od zaèetka študentskih let namreè dela na podroèju 
informacijske tehnologije, najveè v povezavi z internetom. 
Je direktor majhne družbe Agape Petraè, k. d., ki jo namerava 
spremeniti v socialno podjetje. 

Od leta 2000 se v družbeno dogajanje intenzivno vkljuèuje 
prek spleta. S postavitvijo in administriranjem foruma Svet 
pogovorov in portala pozitivke.net je z nekaj somišljeniki 
omogoèil nastanek ene tedaj najveèjih spletnih skupnosti, ki 
še deluje in ima danes okrog 9000 registriranih èlanov. 

Enake možnosti za vse so v zakonih sicer zapisane, a skrajni 
èas je, da se jih zaène udejanjati. To je naloga, zaradi katere 
se je odloèil kandidirati za obèinskega in krajevnega 
svetnika in svoje                    delovanje z "virtualnega" spleta 
razširiti v                                         "realni" svet. 

VRHNIKA – OBÈINA PO MERI SODOBNEGA ÈLOVEKA

hendikepirani, brezdomci

Življenjske razmere se bodo lokalno in globalno lahko zaèele konkretno izboljševati šele, ko bomo 
ljudje in institucije zaèeli uresnièevati vizijo napredne in socialne družbe. Zato se zavzemam za veè 
solidarnosti in sodelovanja med ljudmi, za enakost vseh, za socialno in zdravstveno varstvo 
vseh obèanov in obèank, za družbeno odgovorno in ekološko gospodarstvo, ki bo dolgoroèno 
koristilo èloveku, ne pa kapitalu (npr. uvajanje univerzalnega temeljnega dohodka, socialnega 
podjetništva, èasovne banke in zelenih tehnologij). 
Program , ki ji predseduje Elena Peèariè, si lahko v celoti preberete na www.sem-si.si, moj 
program, namere in predloge za izboljšanje stanja v naši obèini in krajevni skupnost pa si poglejte na 

. Tu naj strnem le glavne toèke:
l zagotavljati èisto okolje, dobro vodo in zdravo prehrano ter vlagati v obnovljive energetske vire; 
l vzpostaviti obèino kot uèinkovit servis za obèane, ki ne bo center enostranskega odloèanja (to pomeni 

veè posluha za potrebe in iniciative prebivalcev in uèinkovitejše sodelovanje s krajevnimi skupnostmi); 
l obèane vsestransko in pravoèasno obvešèati o vseh pomembnih temah, ki se tièejo njihovega 

vsakdanjega življenja, da bodo lahko pravoèasno podali predloge in pobude; 
l podpirati nevladne organizacije in kulturnike ter jim dati na razpolago neizkorišèene prostore; 
l zagotoviti obvezno zdravstveno zavarovanje in nujno zdravstveno varstvo vsem obèanom in omogoèiti 

enake možnosti za vse, tudi socialno ogrožene (npr. brezposelni, ); 
l plodno sodelovati s sosednjimi obèinami in narediti Vrhniko za stièišèe lokalne in regionalne kulture;
l intenzivneje promovirati in urejati obstojeèe in potencialne turistiène destinacije; 
l dejavno podpirati druženje, rekreacijo in šport in tudi tako pripomoèi k boljšemu zdravju in poèutju ljudi; 
l ustvariti podjetništvu prijazno okolje, ki bo naklonjeno inovativnim rešitvam in bo spodbujalo visoko 

zaposljivost.
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Èas je za dejanja.

Za zaèetek pojdimo 

na volišèa.
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