
 
 

 

Primera iz vprašalnika za lastno oceno strokovnjakov za ravnanje s 
človeškimi viri 
 
 
2.3  Vloga  kadrovskih delavcev  pri vračanju na delo 
 
 Kadrovski delavci so v organizacijah najbolj primerni za koordiniranje politike in 
postopkov vračanja zaposlenih na delo.  Nekaj pomembnih elementov pristopa 
kadrovskih delavcev k vračanju na delo je naštetih v nadaljevanju:   

• Pri oblikovanju politike vračanja na delo morajo sodelovati delavci ali 
njihovi zastopniki.  

• Podpora pri vračanju na delo mora biti jasno izražena kot ena od pravic 
oz. koristi delavca v pogodbah o zaposlitvi za vse zaposlene.  

• Podpora delavcem pri vračanju na delo mora biti opredeljena v opisu del 
in nalog kot ena od odgovornosti kadrovskih in drugih vodilnih delavcev.  

• Sistem obvladovanja odsotnosti z dela mora vključevati izrecne opise 
postopkov vračanja na delo 

• Potrebno je zagotoviti, da so vsi delavci seznanjeni s tem, kaj se bo 
zgodilo, če bodo izostali z dela zaradi bolezni ali poškodbe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.5 Ukrepi 
 
Ena od najzahtevnejših nalog oseb, odgovornih za proces vračanja na delo je 
izbira najprimernejših ukrepov za dolgotrajno odsotne delavce.   
 
Ukrepe je mogoče razvrstiti v štiri področja: 

• Zdravljenje (npr. zdravila, osnovno zdravstveno varstvo) 
• Obvladovanje težav (npr. zdravila, telesne vaje) 
• Razvoj zmogljivosti (npr. spretnosti spopadanja, pre-usposabljanje, 

telesna pripravljenost) 
• Podpora in prilagoditve v okolju: 

o Dejavniki dela (npr. prilagoditev delovnih pogojev) 
o Dejavniki izven dela (npr. svetovanje in podpora družini) 

 
a.  
Kako bi na lestvici od 1 do 10 ocenili svoje znanje na področju zgoraj 
opisanih ukrepov? Ocena 1 pomeni »To mi je novo« , 10 pa »Ta opis 
dobrih praks mi je zelo dobro znan«.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

a. Kako bi na lestvici od 1 do 10 ocenili svoje znanje na področju zgoraj 
opisanih strategij? Ocena 1 pomeni »To mi je novo« , 10 pa »Ta opis 
dobrih praks mi je zelo dobro znan«.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
b. Ali bi želeli vedeti več o temeljnih načelih učinkovitega 
vračanja na delo?   

Da Ne 
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