


POSLOVNI
SESTANEK

• Je poslovni razgovor, v katerem sodeluje majhna 
skupina in ne le dvoje ljudi.

• Funkcije sestanka: informiranje, odločanje, oblikovanje 
skupne pripadnosti, proizvodnja novih idej, priznavanje 
statusa.

• Je ciljno naravnan. Cilj poslovnega sestanka je podrejen 
ciljem organizacije.

• Vrste: informativni in urejevalni sestanki.



INFORMATIVNI SESTANKI UREJEVALNI SESTANKI 
 

CILJI SESTANKA 
  

• Seznanjanje z novimi usmeritvami, 
postopki, metodami. 

• Opredeljevanje zadev in 
problemov. 

• Seznanjanje s potekom načrtov, 
projektov. 

• Snovanje možnih rešitev za 
urejanje zadev, delitev dela. 

• Seznanjanje s poročili o delovanju 
drugih enot, delovnih skupin. 

• Usklajevanje stališč, obvladovanje 
nasprotij, pogajanja. 

• Seznanjanje z novimi znanji ter 
veščinami – seminarji, 
posvetovanja. 

• Sprejemanje skupnih odločitev. 

• Predstavljanje izdelkov, zamisli, 
predlogov. 

• Ustvarjalno snovanje novih 
možnosti, usmeritev, pristopov. 

 
 

NALOGE VODJE SESTANKA 
 

• Zagotavlja gradiva, prostore, potek 
sestanka. 

• Vodi vsebinske in organizacijske 
priprave za sestanek. 

• Vodi priprave, oblikuje dnevni red. • Izbira udeležence, ki bodo 
ustvarjalno sodelovali. 

• Usmerja potek, skrbi za usmeritve 
in za časovni potek. 

• Spodbuja sodelovanje, razpravo, 
skrbi za »rdečo nit«. 

• Poskrbi za zapisovanje dogovorov. • Združuje stališča, pomaga 
oblikovati soglasne sklepe. 

 



Namen sestanka
• Sestanek dveh strani: vpleteni strani se sestaneta po 

vnaprejšnjem dogovoru, lahko pa je to tudi nenačrtovano 
srečanje.

• Slučajno, neformalno srečanje: nekdo predlaga 
zainteresiranim udeležencem, da bi se dobili in prišli do 
rešitve.

• Viharjenje uma: razvije se lahko iz nenačrtovanega 
sestanka in je zelo uspešno, če gre za snovanje zamisli, 
ki zahtevajo medsebojno sodelovanje.

• Priložnostni odbor: ima delovni spored in vnaprej 
določen čas; z naraščanjem formalnosti postajajo 
sestanki daljši in manj produktivni.



Namen sestanka

• Redni odbor: načrtujejo jih vnaprej, imajo trajno vlogo in 
obravnavajo se tekoči posli.

• Formalni sestanek: ponavadi se ukvarja z rutinskimi in 
nespornimi zadevami; večinoma le potrjujejo pripravljene 
odločitve.

• Predstavitev: razlikuje se od sestankov, saj imajo vsi 
člani enako veljavo; odnosi so bolj podobni razmerju 
učitelj – učenci.

• Javni sestanek: sklicatelj ga skliče zato, da bi 
posredoval svoje poglede ali informacije ter dobil odziv 
nanje. 



Priprava sestankov

• Potrebnost: ?
• Cilji (SMART)
• Vrsta sestanka.
• Dnevni red: jasno označi kraj, dan in uro sestanka, navede 
čas začetka in konca sestanka, določa čas, ki je potreben za 
vsako točko posebej, na začetek dnevnega reda je potrebno 
postaviti točke, za katere je potrebna večina časa, na koncu 
pa tiste, za katere je potrebno manj časa, člani skupine naj 
ga prejmejo pred sestankom, tako da bodo imeli čas 
razmisliti, kaj bodo povedali, vsebuje vse točke, o katerih bo 
govora, ne vsebuje točke razno.



Priprava sestankov

• Udeleženci: vpletenost  in poznavanje problema.
• Čas: vsi imajo čas, imamo prostor.
• Trajanje : ne več kot 2 uri, določimo vnaprej.
• Kraj: sedež podjetja.
• Prostor: razporeditev miz, stolov – vodenje.
• Vabilo: datum, ura začetka in konca, dnevni red, 

material, seznam udeležencev. Pravočasno pošljemo.









Avtokratska tehnika vodenja

• Posameznik ali ožja skupina odločajo o 
vsem.

• Vodja si prilašča pristojnost, od katere ne 
odstopa.

• Najpomembnejši je vodja.
• Vodja se ne meni za mnenja drugih.



Neurejena tehnika vodenja

• Vodja je nesistematičen.
• Problemi nikoli niso rešeni do konca.
• Sestanki so zelo dolgi, vodja ne zna voditi 

razprave.
• Sklepe vsiljujejo najbolj agresivni 

udeleženci. 



Demokratična tehnika vodenja

• Vodja sestanka je konstruktiven.
• Pripravljen je spremeniti svoja stališča, če 

mu udeleženci ponudijo dovolj trdne 
argumente.

• Ne podcenjuje svojih sposobnosti.
• Nastopa kot enakovreden udeleženec, ki 

skrbi, da sestanek poteka nemoteno.



Naloge vodje

• Določa usmeritev in slog delovanja. 
• Postavlja smoter in jasne cilje.
• Skrbi, da vsi prispevajo, kar morejo.
• Obvladuje težavnejše udeležence. 
• Zagotavlja, da se udeleženci držijo pravil.
• Skrbi za red in pazi na časovni potek 

sestanka.
• Zagotovi, da na sestanku sprejmejo sklepe 

o vseh obravnavanih zadevah. 



Naloge udeležencev

• Usklajevanje svojih interesov z drugimi.
• Spoštovanje časovnega razporeda in 

pravil sestanka.
• Profesionalno vedenje.
• V nagovorih se praviloma obračajo vodji.
• Skrb, da ne pride do preobčutljivosti, 

zamere.



Uspešen sestanek
• Otvoritev: vodja seznani z vsebino sestanka.

• Spodbujanje razprave: vodja spodbuja sporazumevanje med 
udeleženci, usklajuje, povzema, oblikuje sprejeta stališča, 
razčiščuje, sprašuje, vsem omogoča sodelovanje.

• Usmerjanje razprave: rdeča nit, aktiven odnos, odpravljanje 
nesoglasij in nerazumevanja, zapisovanje dogovorov 
(zapisnikar).

• Obvladanje težav: spori se preprečujejo na začetku. 

• Konec sestanka: končajmo ob napovedanem času,s sklepi, 
dogovori, povzamemo dosežene cilje,  zahvalimo se 
udeležencem in bodimo vljudni. 



Komunikacija na sestanku



Komunikacija na sestanku



Varno ozračje



Ovire v komunikaciji

• Nevljudne geste.
• Izražanje prezira (besedno, nebesedno).
• Neiskrenost.
• Prekinjanje (skakanje v besedo).
• Nepotrebne in nepomembne razprave in 

zasebni pogovori.
• Izogibanje dogovorjenim dolžnostim.
• Prehitro izražanje dvoma v predlagane 

zamisli.



TEŽAVNI UDELEŽENCI
ZGOVORNEŽ

• prekinemo ga z : 
“Zanimivo Ana, kaj pa 
vi mislite, Tone?”,

• priznamo, da ima to, 
kar pravi svoj smisel,

• naj skupina poskrbi 
zanj.



TEŽAVNI UDELEŽENCI
VSEVEDNEŽ

• spodbudimo ga, da 
pove svoje mnenje, 
vendar to ne sme 
zveneti kot 
provokacija, 

• ali se pogovorimo z 
njim pred sestankom.



TEŽAVNI UDELEŽENCI
MOLČEČNEŽ

• ščitimo ga, da pove 
do konca, 

• vzdržujemo očesni 
stik

• lahko ga vprašamo za 
mnenje,

• na samem se 
pogovorimo in 
vprašamo o mnenju.



TEŽAVNI UDELEŽENCI
BOJEVITEŽ

• sedi zraven vodje,
• obvladamo se, 
• napade odbijemo na 

skupino: “Kaj mislite o 
tem?”,

• poskusimo najti kaj 
pozitivnega v tistem, 
kar govori.



TEŽAVNI UDELEŽENCI
ODSOTNEŽ

• poskusimo ga vplesti 
v pogovor, 

• vprašamo ga za 
mnenje,

• na samem se 
pogovorimo o vzrokih 
vedenja.



TEŽAVNI UDELEŽENCI
NEGATIVIST

• poudarimo kaj lahko 
storimo in česa ne, 

• poskusimo ga 
pripraviti, da bo videl 
kakšno poz. stvar,

• ponudimo, da se o 
problemu pogovorimo 
po sestanku.



TEŽAVNI UDELEŽENCI
ANALITIK

• priznamo ustreznost 
njegovih komentarjev,

• naj analizira določen 
del problema,

• naj kaj napiše, 
razišče…



10 PRIPOROČIL
1. Za vsak sestanek določimo jasen smoter in cilj.
2. Pravočasno razpošljemo vabila in gradiva.
3. Dobra priprava.
4. Primeren prostor, oprema.
5. Držimo se dnevnega reda.
6. Podprimo razpravo, informiranje z vizualnimi 

pripomočki.
7. Pazimo, koliko in kdaj bomo govorili.
8. Uporabljamo znanje in veščine vseh udeležencev.
9. Obvladovanje težavnih udeležencev.
10. Preudarno gospodarimo s časom.



10 SVARIL
1. Ne sklicujemo sestanka, če res ni potreben.
2. Ne vabimo ljudi, ki jih tam ni treba.
3. Ne sprejmemo vabila, če za udeležbo ni tehtnih 

razlogov.
4. Ne čakamo zamudnikov, če ni tehtnih razlogov.
5. Ne dovolimo čustvenih izbruhov.
6. Ne skušajmo biti kritični in ustvarjalni hkrati.
7. Ne dopuščamo vzporednih razprav.
8. Ne sprejmemo odločitve, dokler ni konec razprave.
9. Ne polemiziramo z drugimi udeleženci.
10. Vodja pojasni svoja stališča samo, če je potrebno.



Naloge poslovnega sekretarja

• Skrbi za urejenost prostora, za udobje udeležencev.
• Pozna imena, položaje, naslove, telefonske št. 

udeležencev.
• Skrbi za nemoten potek sestanka, sprejema 

sporočila za udeležence in jih posreduje.
• Je desna roka vodje in skrbi za potrebno 

dokumentacijo.
• Pazi na časovni potek sestanka, odmore.
• Zapisuje povzetke, sklepe. –zapisnik.
• Pravočasno pošlje vabilo in na koncu zapisnik.


