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Na Ravnah se je poleg današnjega potresa v preteklih dneh zgodil tudi kadrovski pretres v
občinski upravi. Konec aprila je namreč odstop podala dosedanja direktorica Vesna Kozlar.
Ugibanja o tem, kdo jo bo nasledil kot tajnik oziroma direktor občinske uprave so se že začela.

Kozlarjeva je odstopno izjavo oziroma odpoved podala že v začetku aprila, župan pa jo je
sprejel konec prejšnjega tedna. Ob tem so se pojavila različna namigovanja, da je odstop
povezan s poslovanjem občine s podjetjem Bau-ing, ki ga vodi mož Kozlarjeve, Danilo Kozlar.
Vsa ta namigovanja je z izjavo za javnost včeraj demantiral Rožen, saj: »V času trajanja
mandata ga. Vesne Kozlar ni bilo nobenega predloga in tudi ne podpisanega sklepa o izbiri
dobavitelja podjetja Bau-ing d.o.o. za Občino Ravne na Koroškem (na noben način naročilnica, zbiranje ponudb ali javni razpis).«
Zapisal je še, da Kozlarjeva tudi ni sodelovala v natečajnih in razpisnih komisijah, ki se vedno
ustanovijo pri naročilih večjih vrednosti. To so od 3 do 5 članske komisije, ki jih večinoma vodita
resorna podžupana in ki v skladu z zakonodajnimi postopki pripravijo sklep o izbiri za župana.
Sam sklep ni arbitraren, ampak je oblikovan izključno na podlagi kriterijev izbire, ki so javno
objavljeni.
Župan je torej zavrnil vsa namigovanja, razlogi za odstop pa ostajajo neznanka. Glede na izjave
Kozlarjeve in Rožena so razlogi za odstop osebne narave, najverjetneje pa gre za sporazumni
dogovor med županom in Kozlarjevo.
Kmalu po začetku mandata je Kozlarjevo na mesto tajnika imenoval ravno Rožen, jo povišal v
direktorico, na tem mestu pa je nasledila Branka Kakerja.
Namigovanja o tem, kdo bo Kozlarjevo nadomestil, so se že začela. Tajnika občine imenuje
župan, pri čemer pa ne potrebuje soglasja občinskega sveta. Za delovno mesto tajnika mora
objaviti razpis, vendar pa Rožen najverjetneje že sedaj sondira kadrovski teren in išče
najprimernejšega kandidata ali kandidatko.
Ker delovno razmerje Kozlarjevi poteče šele avgusta, tako Rožen, bo Občina razpis za delovno
mesto objavila šele v prihodnjih mesecih. Povedal nam je še, da bosta v tem času zadolžitve
tajnika opravljali Dagmar Gorinšek in Katja Burja.
Ravenske čenče kot najresnejšo kandidatko omenjajo Polono Zih, ki je pred kratkim prišla oz.
še prihaja na Občino iz kadrovske službe Preventa Global. Rožen je omenjene govorice
zanikal, saj Zihova trenutno ni kandidatka, ker je bila na preteklem razpisu izbrana za drugo
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delovno mesto. Vseeno ima vse možnosti, da se prijavi na razpis, kot je dejal, pa bo kandidate
najverjetneje iskal izven obstoječe občinske uprave.
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