
ZAPOSLENI IN BIVŠI ZAPOSLENI  

DOMA DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA 

 

 

PRISTOJNE SLUŽBE POZIVAMO K UKREPANJU 

 

22. 05. 2020 smo se zaposleni in bivši zaposleni pisno obrnili na Svet doma dr. Janka Benedika oz. na 

njegovega predsednika Branka Fajfarja, na Občino Radovljico in na Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti zaradi številnih nepravilnosti v domu dr. Janka Benedika Radovljica. 

Kot smo izvedeli, so se tudi stanovalci v enakem obdobju obrnili s svojimi opažanji oz. kršitvami na iste 

naslove. Žal se do danes ni zgodilo popolnoma nič. Tresla se je gora, rodila se je miš. 

 

Ali moramo biti zaposleni in uporabniki storitev žrtev nerazumnega vodenja direktorja Alena Grila?? 

 

Pristojne inštitucije zato ponovno pozivamo, da začnejo ukrepati v skladu  s svojimi pooblastili.  

 

V Gorenjskem glasu z dne, 20. 06. 2020 je objavljeno, da je na predlog svetnice Vojke Jesenko občinski 

svet obravnaval dodatno točko, v okviru katere so se svetniki seznanili z medijskimi objavami ter 

anonimnimi pismi o domnevnih nepravilnostih poslovanja v Domu dr. Janka Benedika. Predlog svetnice 

Vojke Jesenko, da občinski svet poda prijavo suma nepravilnosti poslovanja doma s pozivom za 

ukrepanje vsem pristojnim organom k izvedbi celostnega nadzora v zavodu, ni bil sprejet. Večinsko 

mnenje je bilo, da je treba prepustiti ukrepanje Svetu zavoda in ustanovitelju, Ministrstvu za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

 
Tekom razprave na seji občinskega sveta so svetniki med drugim izpostavljali sledeče: 

 
Svetnica Monika Ažman, ki je hkrati predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, zveze 

strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je povedala, da je po 

stroki medicinska sestra in kot taka zagovornica pacientovih pravic, profesionalno odgovorna, odgovorna 

tudi za zaposlene.  Povedala je , da to ni prva anonimka, da se zadeve očitno poglabljajo in da so bila 

opozorila na mestu. Predlagala je, da se pozove ustanovitelja in druge organe, ki morajo ukrepati, da se 

bode te zadeve končno uredile.  

 

Svetnik Simon Resman je v razpravi med drugim povedal, da je prejšnje vodstvo delovalo bolje, tako 

ekonomsko, kot tudi z vidika zadovoljstva uporabnikov. Po njegovem se vodstvo preveč ukvarja s samim 

seboj, zato so v rdečih številkah. Niso sposobni rešiti niti problematike parkiranja, pa je to majhna stvar, 

kaj šele kaj večjega. Zagovarja, da je potrebno opraviti inšpekcijski nadzor, kot tudi nadzor finančnega 

poslovanja. Je pa proti, da se v dotično zadevo vmešava Občina. Občina ima v Svetu zavoda 

predstavnika, sicer pa naj problem rešuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti.  

 

Mojca Faganel, ki je sicer zaposlena na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 

in je hkrati svetnica v Svetu Doma in občinska svetnica,  je podala repliko g. Resmanu in sicer je navedla: 

»Dom, če se je znašel v rdečih številkah, se je znašel v rdečih številkah zato,  ker ene stvari prejšnja 

direktorica ni plačala in jih bo v bistvu  zdejšnji direktor mogu poplačat. In za te stvari ki jih bo 

direktor zdej moral poplačat ima očitno presežek denarja na svojem računu, ker mu Ministrstvo ne bo 

odobrilo kredita, ker je to Dom, ki ima veliko več denarja kot vsi ostali domovi po Sloveniji.« 

 

Po naših podatkih ga. Faganel zasebno prijateljuje z g. Grilom, zato ne čudi njena podpora. Glede na 

navedeno, da Dom dobro stoji, se zaposleni sprašujemo, zakaj smo regres prejeli šele 22. 06. 2020, glede 



na to, da se v javnem sektorju regres za letni dopust praviloma izplačuje pri majski plači,torej pri 

izplačilu plače v juniju. Prav tako še vedno ni bilo izplačanih dodatkov iz naslova Covid -19. 

Naj g. Gril in ga. Faganel pojasnita navedeno,saj naj bi, na navedbe Faganelove, imel radovljiški dom 

veliko več denarja kot vsi ostali domovi po Sloveniji. 

 

Glede na to, da je Faganelova izpostavila vodenje Doma bivše direktorice, bi bilo smiselno, da se 

preveri, koliko sredstev je imel dom na TRR ko ga je vodila ona in stanje danes, ko dom vodi g. Gril. 

Preveri naj se, kakšne obveznosti ima Dom do dobaviteljev in ostale terjatve in kakšne so bile pod 

vodstvom bivše direktorice. 

 

Že ptički čivkajo, da naj bi se v Domu prirejali finančni podatki, da se drobijo javna naročila, da se 

sklepajo pogodbe brez pridobivanja večih ponudb , da se nabavlja oprema, ki je Dom ne potrebuje... 

Glede na številne govorice, naj bi se zlasti v kuhinji dogajale številne nepravilnosti (nabava kotla, nakup 

posod, ki ne usrezajo standardom itd.). Sprašujemo se, ali gre za dediščino bivšega vodja prehrane, to je 

zdajšnjega direktorja. Ni neznano, da je sedanji direktor v preteklosti opravljal delo vodje prehrane, ve 

se, da ga je bivša direktorica odpustila. In zakaj odpoved? Ali drži, da je izvajal mobing nad svojimi 

podrejenimi? Kaj vse je delal narobe? To so vprašanja, na katera bi lahko podala odgovor bivša 

direktorica, ga. Sonja Resman. Kako je lahko Svet zavoda tako osebo postavil za direktorja doma? Po 

nepreverjenih informacijah naj bi g. Gril opravljal strokovni izpit iz socialnega varstva, v času, ko je bil 

imenovan za vršilca dolžnosti na stroške zavoda. Strokovni izpit je eden od pogojev, ki jih je potrebno 

imeti za opravljanje dela direktorja. V kolikor je g. Gril ta izpit res opravljal na stroške zavoda, ali ni to 

zloraba položaja?? 

 

Na drugi strani pa so se oglasili naši varovanci, pristojne službe so obvestili, da so bili v času Corona 

virusa lačni, obstajajo tudi dokumenti, iz katerih je razvidno, da so dobili plesniv kruh. Prilagamo pismo 

stanovalcev, ki je bilo poslano na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in 

županu Občine Radovljica, Cirilu Globočnika.  

Pristojni pa nič. Nihče ne ukrepa: ne Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ne 

Svet doma, ne Občina, nobena inšpekcija. 

 

Sprenevedanje g. Grila je očitno, saj je dne 6.6.2020 za tednik Reporter  : 

- Zanikal, da bi nad zaposlenimi dvigoval glas, kar med drugim negirajo stanovalci v priloženi anonimki; 

- Njegova navedba, da je bil vodja finančne službe odpuščen zaradi reorganizacije ne drži. Potem naj 

pojasni, zakaj je bil v mesecu maju objavljen razpis za vodjo financ. Je šlo za reorganizacijo ali za 

elegantno odpustitev vodstvenega kadra? Reorganizacija, o kateri govori g. Gril, se v slabem letu vrača 

na stare tire, ponovno bo imela finančna služba zaposleno vodjo. Ali je direktor povabil bivšega vodja k 

prijavi na razpisano delovno mesto? 

- Izjavil je, da je bivša računovodkinja odšla zaradi boljše plače in nadaljnjega razvoja. Sedaj že bivša 

sodelavka je te navedbe zanikala. Njen odhod je vezan na odnos direktorja. 

- Kako lahko navaja, da se stroški finančnih storitev niso povišali. Tudi če ne upoštevamo stroškov 

revizije, ki jo je izvedla revizorka Polona Gostan, kako lahko upraviči stroške ga. Urške Bizjak, ki je v 

mesecu marcu in aprilu na račun doma zaslužila 9.343,36 EUR. Katera dela je opravila? 

- Druženje oz.negovanje odnosov med zaposlenimi je tudi metanje peska v oči. Po njegovih besedah kot 

direktor skrbi in je zadolžen za dobro delovno vzdušje. Ali je udeležba cca 20 ljudi na pohodu na Viševnik 

v okviru Promocije zdravja in cca 20 ljudi na minulem pikniku pri okoli 150 zaposlenih res uspeh? 

- Visoka izplačila zunanjim izvajalcem opravičuje z navedbo, da z njimi sodeluje po ustreznih postopkih 

javnega naročanja. Ali to pomeni, da ima pri izboru pravne svetovalke vsaj tri ponudbe? Zakaj potem 

sodelovanje še z drugimi pravnimi svetovalci (odvetniška pisarna Sajovic, Judita Šlibar, odvetnica,..), če 

ima Dom sklenjeno pogodbo za pravno svetovanje z ga. Jauk. V oči bode podatek , da je ga. Jaukova v 

mesecu maju prejela plačilo v višini 7.000,00, ga. Šlibar pa 3.193,47 EUR. Zaposleni se sprašujemo, 



katera dela sta omenjeni opravili, saj gre nenazadnje za obdobje, ko je bila razglašena pandemija zaradi 

Covida - 19. 

 

Zaposleni smo se preko Erarja seznanili s številnimi »cvetkami«, ki kar bodejo v oči. Izpostavljamo 

nenormalno visoke stroške študentskega dela.   

Ko je zavod vodila direktorica ga. Resman, so ti v letu 2016 znašali: 57.723,12 EUR, v letu 2017 pa 

59.947,46 EUR. 

Ko je direktorsko mesto v letu 2018 prevzel g. Alen Gril, najprej kot v.d. direktorja in kasneje kot 

direktor, so se stroški študentskega dela povečali za več kot 20.000,00 EUR na leto. Pri tem je potrebno 

opozoriti, da se je obenem povišalo tudi število zaposlenih. Pod vodstvom g. Grila je v povprečju 

zaposlenih 15 javnih uslužbencev več, kot pri bivši direktorici. Iz tega bi bilo pričakovati, da se bodo 

stroški študentskega dela znižali, ne pa povišali. 

 

Prilagamo tabelo, iz katere je razvidno, kako so stroški študentskega dela naraščali: 
 

2018 

JANUAR 2.029,60 

FEBRUAR 2.427,03 

MAREC 1.937,42 

APRIL 2.857,24 

MAJ 5.473,67 

JUNIJ 6.313,07 

JULIJ 6.033,88 

AVGUST 7.970,06 

SEPTEMBER 19.147,19 

OKTOBER 17.463,03 

NOVEMBER 8.389,87 

DECEMBER 4.843,30 

 SKUPAJ 84.885,36 
 

Iz podatkov je razvidno, da se je pod vodstvom ga. Resmanove obseg študentskega dela v letu 2017 povečal v 

primerjavi z letom 2016 za 2.224,34 EUR, kar predstavlja 3,85 %. 

 

Ko je vodenje doma prevzel g. Gril se je študentsko delo v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečalo za 

24.937,90 EUR oz. za 41,59 %, v letu 2019 pa dodatno še za 2.918,8 EUR oz. dodatno za 3,44 %. Če primerjamo 

leto 2019 z letom 2017,  se je študentsko delo povečalo za 46,47 %.  
 

2019 

JANUAR 3.945,36 

FEBRUAR 4.607,04 

MAREC 3.041,05 

APRIL 4.123,64 

MAJ 3.494,01 

JUNIJ 3.889,21 

JULIJ 3.123,62 

AVGUST 5.717,20 

SEPTEMBER 14.096,25 

OKTOBER 13.506,20 

NOVEMBER 15.194,42 

DECEMBER 13.066,23 

 SKUPAJ 87.804,23 



Glede na gibanje višine stroškov, naj direktor pojasni, zakaj tak skok študentskega dela v septembru 2019, ko je iz 

meseca avgusta, ko so znašali stroški slabih 6.000,00 EUR, na več kot 14.000,00 EUR in potem še naraščali, do 

meseca marca 2020, ko se je višina dela ponovno znižala.  

2020 

JANUAR 11.638,81 

FEBRUAR 10.404,87 

MAREC 7.233,66 

APRIL 7.908,79 

MAJ 9.093,51 

JUNIJ 6.531,10 

SKUPAJ 52.810,74 

 

V prvi polovici leta 2020 je Dom za študentsko delo izplačal že 52.810,74 EUR. Lani je bilo v istem obdobju 

izplačano 23.100,31 EUR, v letu 2018 pa 21.038,03, kar pomeni, da se je študentsko delo povečalo še dodatno za 

več kot 50 %. 

Stroški študentskega dela so tako visoki, da je nemogoče, da bi v domu resnično koristili usluge študentov v takem 

obsegu. Za to usposobljene službe naj preverijo, ali dejansko študentje opravljajo ta dela, ali gre v danem primeru 

za pranje denarja. 

Ali ni to zadosten dokaz, da uhajajo zadeve izpod nadzora, da prihaja v domu do finančnega izčrpavanja? 

Na podlagi podatkov iz Erarja je razvidno, da so naraščali tudi stroški za plače zaposlenih (določen odstotek  tudi 

na račun dodatnih plačnih razredov s spremembo zakonodaje in nekaj na račun napredovanj javnih uslužbencev): 

LETO IZPLAČANE PLAČE POVIŠANJE 

2016     

od 1.1. do 31.12. 1.103.344,72 EUR   

2017     

od 1.1. do 31.12. 1.157.856,24 EUR 54.511,52 EUR 

2018     

od 1.1. do 31.12. 1.337.479,41 EUR 179.623,17 EUR 

2019     

od 1.1. do 31.12. 1.450.234,6 EUR 112.755,19 EUR 
 

Hiter pogled v Erar razkriva vrtoglave zneske nekaterih, prav tako so na seznamu številne osebe, za 

katere se sprašujemo, ali je sodelovanje z njimi upravičeno oz. kakšen doprinos prinesejo zaposlenim in 

uporabnikom storitev: 

 

PREJEMNIK od 1.1.2018 do 6.2020 

Nana Jauk, s.p. 77.820,00 

NETS, d.o.o. Kranj 18.007,20 

Odvetniška pisarna Sajovic 15.303,01 

Duša Troha, s.p. 9.202,50 

Firis Imperl, d.o.o. 8.815,00 



Judita Šlibar, odvetnca 8.810,48 

Studio U3NEK, d.o.o. 8.656,65 

Društvo Plinija Starejšega 8.000,00 

Borut Mežan, s.p. 4.670,37 

 

To je le nekaj podatkov, ki več kot očitno bodejo v oči.  

Na eni strani iz doma odteka ogromno denarja, na drugi strani pa ni enega konkretnega investicijskega 

projekta, ki bi ga speljal g. Alen Gril. Vse investicije (obnova doma) je izpeljala bivša direktorica. 

 

Sprašujemo se, ali bomo zaposleni in stanovalci še naprej prepuščeni na milost in nemilost g. Alena 

Grila, saj se v roku enega meseca ni zgodilo nič. Ni ukrepov s strani Ministrstva, ne s strani Sveta doma, 

tudi Občina nas je pustila na cedilu. Kako dolgo še?  

 

Zato še enkrat – ukrepajte v skladu s svojimi pooblastili v najkrajšem možnem času!!!! 

 

 

 

Zaposleni in bivši zaposleni 

 

 

Radovljica, 29.6.2020 

 

 

 

 

Priloga: anonimno pismo stanovalcev doma 


