
 
 
 
 
 
V vednost:  
Župan občine Radovljica. 
 
Zadeva: Odstavitev direktorja Alena Grila iz Doma starostnikov Radovljica 
 
Na vas se obračamo z namenom, da nam prisluhnete in ukrepate zoper direktorja doma Dr. Janka 
Benedika v Radovljici. 
Pišem v imenu stanovalcev, ki že dolgo časa opazujemo direktorja oz. njegov način vodenja. Žal 
ne moremo reči o tem kaj dobrega. 
Ob izbruhu novega virusa smo bili stanovalci omejeni z gibanjem, jedli smo po sobah, ven nismo 
hodili. Hrana, ki smo jo dobivali je bila slaba, večinoma so bile razne čorbe, vodene in brez okusa. 
Porcije so bile male, spomnim se, da so nekateri dobili plesniv kruh. Večina nas je bila lačnih. 
Glede tega smo dali pritožbe z njimi je seznanjeno osebje v domu. Šokantno je, da toliko 
plačujemo za dom, na drugi strani pa nismo deležni osnovne stvari: hrane 
Zavedamo se, da je bil zaradi naše varnosti dom za obiskovalce zaprt  tako, da smo se držali 
navodil, ki smo jih prejeli. Zato še toliko bolj bode v oči, da kljub temu, da je bil dom zaprt, da nas 
svojci niso smeli obiskovati, da smo bili priča temu, da pa je zunanja svetovalka Nana Jauk 
nemoteno hodila v dom in iz doma. Nerazumljivo in neodgovorno dejanje direktorja doma 
starostnikov je  ogrozilo in življenja vseh nas. Sprašujem se, ali je gospa Jaukova v času 
epidemije opravila test za covid – 19 ali ne, ker je bila v domu večkrat, pa čeprav je bil zaprt. 
Stanovalci nismo neumni in zvedeli, da je Nana Jauk zaslužila pri nas čez 70.000.00 EUR. 
Vidimo, da je nezadovoljen personal, mnogi odhajajo in to samo dober kader. 
Strah nas je, da nas zapusti nova glavna sestra, ki se res trudi, da bi dom dobro funkcioniral. Ona 
opravlja tudi dela, ki bi jih moral delati direktor. Zakaj direktor prejema plačo? Kakšno je sploh 
finančno stanje našega doma? Ali ni žalostno, da se govori okrog kako naš dom finančno propada 
nekoč je bil eden boljših v Sloveniji.  
Sedaj če se osebje ne podredi njegovi volji jih kliče na zagovor v pisarno vpije na njih, da mi to 
poslušamo ko gremo od obrokov iz jedilnice. 
Med karanteno smo opazovali iz teras kako sta hodila direktor in gospa Jaukova kadit v uto na 
vrtu! 
 
Gospod župan Občine Radovljica od  
vas pričakujemo, da boste ukrepali in gospoda Alena grila odstavili.  
Je nesramen, čas je dobimo drugega, ki bo kos svojemu delu in ne bomo plačevali zunanjih 
IZVAJALCEV. 
 
S spoštovanjem 
 
 
        Stanovalci 
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Prepis je iz originala, ki ga je poslala občina Predsedniku Sveta DJB in kot predstavniku lokalne 
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