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Aleš Matija Cerar
Email
ales.cerar@gmail.com
Datum oddaje
3.10.2013 20:11

Opis
Clan Piratske stranke Slovenije od Januarja t.l., prevzel novo programsko tocko ekologijo, aktivno (redno)
sodelujem na sestankih clanstva, ustanovitelj FB strani in FB skupine right2water.slovenia. aktivno sodeloval
pri promoviranju in zbiranju podpisov za izkljucitev javnih voda iz EU direktive o koncesijah. Kar je obenem
nas najvecji dosezek v casu clanstva v PSS. Zelim aktivno sodelovati v jedru in po najboljsih moceh
pripomoci, da ideja Piratsva pri nas cimbolj prodre v vse aspekte druzbe. Kolikor poznam obstojece clane
jedra jim zaupam in vem, da se z njimi da sodelovati. ARRRR...

Matic Urbanija
Email
matic.urbanija@gmail.com
Datum oddaje
12.10.2013 21:54

Opis
Pri Piratih sem od začetka procesa ustanavljanja PS leta 2009. Do ustanovitve sem opravljal naloge
mednarodnega koordinatorja in se leta 2012 udeležil konference mednarodne piratske zveze PPI v Pragi ter
konferenc evropskih piratov v Barceloni in Manchestru. Občasno pišem za mednarodni piratski novičarski
portal Pirate Times, kjer sem poročal o ustanovitvi naše PS, o protestih v MB ter o pasteh in zankah zakona o
elektronskih komunikacijah. Kot član jedra si bom še naprej prizadeval za krepitev odnosov s Pirati po svetu in
analizi mednarodnega dogajanja, povezanega s temami Piratskega gibanja.

Viljem Minoski
Nominiran s strani
Mateja Mlakar, blagajničarka
Rok Andrée, sekretar
Nominacija sprejeta
DA
Email
viljem.minoski@piratskastranka.si
Datum oddaje
14.10.2013 10:50

Opis
Viljem je ustanovni član in trenutni član Piratske stranke Slovenije, ki aktivno opravlja delo mednarodnega
koordinatorja in je aktiven član gospodarsko socialne celice. Je aktivist in dobrotnik iz Štajerske.

Gregor Cifer
Nominiran s strani
Mateja Mlakar, blagajničarka
Rok Andrée, sekretar
Nominacija sprejeta
DA
Email
greg.cifer@gmail.com
Datum oddaje
14.10.2013 10:50
Opis
Gregor je ustanovni član in trenutni član Piratske stranke Slovenije, ki je aktiven član gospodarsko socialne
celice. Področje delovanja želi razširiti še na druga področja, predvsem področja deljenja. Je aktivist in
dobrotnik iz Ljubljane.

Boštjan Tavčar
Nominiran s strani
Rok Deželak, predsednik
Nominacija sprejeta
DA
Email
sebastian.tavcar@gmail.com
Datum oddaje
14.10.2013 20:33
Opis
je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani na univerzitetni smeri telekomunikacije. Po zaključeni
diplomi je štiri leta poučeval strokovne predmete na Srednji elektro in strojni šoli v Kranju. Od leta 1994 je
zaposlen na Ministrstvu za obrambo, na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Med leti 2001 in
2007 je vodil Sektor za opazovaje obveščanje in alarmiranje. Od leta 2008 do 2011 pa Sektor za informatiko
in komunikacije. Od leta 2011 je vodja Centra za obveščanje Republike Slovenije. Od vsega začetka skrbi za
uveljavitev in nadaljnji razvoj enotne evropske številke za klic v sili 112. Je predavatelj na Višji strokovni šoli
za telekomunikacije, Šolskega centra za pošto ekonomijo in telekomunikacije. Je tudi član Slovenskega
društva za elektronske komunikacije SIKOM in društva Pirat. Je avtor več strokovnih člankov s področja
profesionalnih radijskih zvez in informacijskih sistemov. Sodeloval je v več mednarodnih projektih. Je avtor
aplikacije za klic v sili za gluhe in naglušne WAP112, za katero je Uprava RS za zaščito in reševanje v letu
2009 prejela mednarodno nagrado Evropskega združenja za klic v sili EENA. Boštjan Tavčar je tudi ustanovni
član Piratske stranke Slovenije.

