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Zapis 3. seje Komisije za RRN

Predlog dnevnega reda je bil naslednji:
1) Potrditev zapisnika prejšnje (2.) seje;
2) Informacija o postopkih na že potrjenih RR nalogah (6) in vprašanje povečanja sredstev
za RR nalogi Hidravlična miza ter PUP PG;
3) Razprava o načrtu RRN za leto 2017;
4) Razno;

Na seji, dne 16. 11. 2016, so bili prisotni vsi člani Komisije za RRN, ki so sprejeli naslednje
sklepe:
AD1:
Komisija je soglasno potrdila predlog dnevnega reda in zapisnik druge seje Komisije za RRN z
dne 10. 3. 2016. Pripomb ni bilo.
AD2:
Vsi člani so prejeli seznam šestih razvojno raziskovalnih nalog, ki so bile izbrane in potrjene za
izdelavo. V letošnjem letu se ni zaključila še nobena RRN:
 javni razpis se je izvedel za prvi dve nalogi iz seznama, pri čemer se je razpis pod zap. št. 1
uspešno zaključil z izbranim izvajalcem (naloga je pred podpisom pogodbe z izvajalcem
(FKKT),
 javni razpis za RRN pod zap. št. 2 se je zaključil neuspešno, saj se ni prijavil noben
izvajalec. Po oceni možnih izvajalcev je naloga preobsežna glede na podano vrednost,
nekaterim članom komisije pa se v primeru višjega ovrednotenja naloge postavlja vprašanje
uporabne vrednosti naloge glede na višje stroške (ali pridobljene veščine odtehtajo višje
stroške). Ga. Zupan v zvezi s povečanjem vrednosti nekaterih nalog opozarja, da
potencialni izvajalec glede na postavljene urne izračune, v obdobju izdelave naloge ne dela
samo na izbrani nalogi ampak se ukvarja s preostalimi obveznostmi (ne moremo
pričakovati, da bo izbrana RRN pokrila delo izvajalca v obdobju izdelave naloge).
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Nalogi pod zap. št. 3 in 4 sta se zaradi manjše vrednosti (do 12.000 eur) vrnili v izvedbo na
Upravo RS za zaščito in reševanje, katerih postopki se še niso začeli.
Naloga PUPPG (zap. št. 5) je v pripravi na javni razpis, trenutno se obravnavajo ocenjevalni
kriteriji, potrebno bo tudi ažurirati NIP, glede na dopolnitve oz. spremembe določenih
vsebin v nalogi (postavlja se vrsta vprašanj glede psihofizičnega testiranja ter
permanentnega usposabljanja).
Naloga pod zap. št. 6 (OTN) se ne izvaja; zaradi obsežnosti in strokovnosti naloge, jo
vsebinski spremljevalec ni želel prevzeti. Predlog komisije je, da bi se zaradi pomembnosti
vsebine te naloge pozvalo vodstvo URSZR, da ponovno preuči zadevo in zagotovi možnost
izvedbe.

Sklep: Komisija se je seznanila s potekom izvajanja RRN. V roku 14-ih dni (predstavnik
gasilske šole, predstavnik prostovoljnih in predstavnik poklicnih gasilcev) se ponovno preučita in
dopolnita nalogi Miza in PUPPG, (višina vrednosti, vsebina in obseg naloge ter določitev
ocenjevalnih kriterijev). Nalogi pod zap. št. 3 in 4 naj gresta takoj v izvajanje na način, kot je bilo
že določeno. Glede izvedbe naloge OTN se na naslednji seji odbora predstavi stanje in pozove
odbor, da opozori URSZR na pomen čim prejšnjega nadaljevanja postopka za izvedbo te zelo
pomembne naloge.
AD3
Pozitivno ovrednotene teme, ki izhajajo iz poziva MORS v začetku letošnjega leta in predlog
resolucije so pripomoček za izbor oz. določitev tem RRN za naslednje leto. Potreba po razvoju
in raziskovanju se kaže na področju informacijskega sistema, zagotavljanje varnega dela
gasilcev, sodobnih metod in tehnologij za povečevanje požarne varnosti, postopkov in metod
gašenja in reševanje v pogojih zmanjšanje vidnosti ter novih materialno-tehničnih sredstev za
ZIR s poudarkom na gasilsko zaščitni in reševalni opremi. Člani do naslednjega sestanka
proučijo stanje razvojnih potreb na področju gasilstva (dodatno k že identificiranim predlogom)
in v primeru izkazanih potreb pripravijo predloge RRN, ki bi jih komisija obravnavala na svojem
naslednjem sestanku.
Sklep: Člani komisije predloge tem RRN posredujejo še pred naslednjim sestankom, ki bo
predvidoma v četrtek 19.1.2017 (po e-pošti ga. Ani Stropnik najkasneje do 10.1.2017).
AD4
Ni bilo razprave.
Seja se je zaključila ob 12.40.
Zapisala:
dr. Ivan Skubic
Ana Stropnik

Poslano:
- Članom komisije– po elektronski pošti

dr. Ivan Skubic
predsednik

