
 

 

»Vodenje sestankov (na daljavo)« 
 

Razvojna agencija Sora d.o.o., je v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska, izvedla 
delavnico z naslovom ”UČINKOVITO VODENJE SESTANKOV (NA DALJAVO)”. 
Delavnica je potekala v sredo, 19. januarja 2022, od 17.00 do 20.00 ure, na on - line 
način. Vodil jo je Blaž Branc. 
 
Na delavnici smo pobliže spoznali tematiko vodenja sestankov v sejnih sobah kot 
tudi tematiko vodenja sestankov na on – line način. Ugotovili smo, da sta si oba 
način vodenja v marsičem podobna, v določenih pogledih se tudi razlikujeta. 
 
V nadaljevanju podajamo zgolj nekaj ugotovitev delavnice.  
 

1. Najpogosteje uporabljeno orodje za komunikacijo in vodenje delavnih skupinah so 
sestanki. Sklicujemo jih z določenim razlogom (spoznavanje poslovnih partnerjev, 
predstavitev ponudbe, pogajanja, sprejemanje končnih odločitev,…). 
 

2. Sestanki potekajo v živo ali na on - line način. Trenutno se pisarniški delavci pogosteje 
poslužujejo on - line sestankov, proizvodni delavci pa sestankov v živo. 
 

3. Sestanke tvorijo udeleženci. Pomembno je koliko jih je in kdo so.  
 

4. Na sestanke vabimo prave ljudi. Pri vabljenju je pomembno, da imajo pomembnejši 
udeleženci prednost pri izbiri termina sestanka. Vabimo do časa (večja kot so podjetja, 
prej vabimo). Vabila naj vsebujejo dnevni red. Na njih naj bo jasno naveden namen 
srečanja. Prav tako naj vključujejo ostale pomembne informacije za sestanek (trajanje, 
lokacija, parkiranje, on- line ali v živo,…). 
 

5. Čas sestanka prilagodimo tako, da bo izguba časa čim manjša ter, da bo termin sestanka 
časovno primeren za udeležence. Neprimernih terminov ni. Dobre sestanke je mogoče 
imeti zjutraj, pozno popoldne, ob kosilu, zvečer, v soboto, v nedeljo,… 
 

6. Vodja je pomemben člen vsakega sestanka. Skrbi za kakovostno zasnovane sestanke ter  
spodbuja aktivno udeležbo udeležencev. S svojim vodenjem mora ustvarjati tako vzdušje, 
da bodo udeleženci disciplinirani v svojih mislih, osredotočeni na bistvo, konstruktivni, 
racionalni in motivirani za razmišljanje in posredovanje svojih predlogov, ukrepov oz. 
izboljšav.  
 

7. Poglavitna naloga vodje je, da sestanek vodi tako, da udeleženci v čim krajšem možnem 
času ustvarijo čim več idej. Odgovoren je za delitev dela in nalog med udeležence.  
 

8. Dober vodja uvodoma poudari namen s katerim je bil sestanek sklican in udeležencem 
obrazloži tematiko sestanka na način, da si jo vsi udeleženci enako razlagajo. Zaradi 
lažjega nadaljevanja sestanka je pomembno, da uvodoma preveri kaj si o predlagani 
tematiki mislijo ostali udeleženci. Med sestankom ne dovoljuje nepričakovanih 
poglobitev tematik, ker je ena od njegovih nalog tudi ta, da skrbi za ustrezen časovni 
okvir sestanka.  



 

 

9. Sestanki na on - line način so v marsičem podobni sestankom v živo. Obstajajo tudi 
razlike. 
 

10. On – line sestanke lahko vodimo že z osnovno računalniško opremo. Za učinkovitejše 
vodenje se poleg prenosnika in ustrezne aplikacije za on – line sestanke poslužujemo še 
ostale opreme kot npr.: stojalo za prenosnik s hlajenjem, dodatna tipkovnica in miška, 
zunanji USB mikrofon, zunanja USB kamera, zunanji zvočniki ter sekundarni monitor. 
 

11. Pred pričetkom on - line sestanka morajo vsi udeleženci odpraviti morebitne tehnične 
težave, ki bi jim lahko onemogočale aktivno sodelovanje na sestanku. Preveriti morajo 
internetno povezavo, delovanje slušalk in mikrofona, jakost zvoka, delovanje kamere. Za 
udeležence, ki niso vešči aplikacije preko katere poteka on - line sestanek je izredno 
pomembno, da se pred sestankom seznanijo z uporabo aplikacije preko katere poteka 
sestanek. 
 

12. Priporočljivo je, da udeleženci na on-line sestankih kamere nastavijo tako, da je na 
ekranu vidna tretjina glave in dve tretjini telesa vsakega udeleženca.  
 

13. Na on - line sestankih vodja dogodek prične že pred uradnim začetkom. Takoj ko se 
pojavi pred ekranom prične z neuradnim klepetom. Pri tem je pomembno, da je 
profesionalen in hkrati sproščen. Čeprav si mogoče z udeleženci sestanka ni tako blizu, je 
pomembno, da na začetku sestanka z udeleženci vzpostavi osebni stik, ki mu bo pomagal 
pri nadaljnji komunikacij.  
 

14. Na on - line sestankih se pogosto uporablja PP predstavitev. V kolikor je ta na ekranu dalj 
časa je priporočljivo, da se jo po določenem času odmakne iz ekranske slike. Govorec 
nekaj minut nameni prostemu pogovoru z udeleženci in potem zopet nadaljuje s PP 
predstavitvijo. 
 

15. Pri vodenju on – line sestankov je pomembno, da gledamo udeležence v oči, da imajo 
občutek, da so pomembni. Priporočljiva je dinamična uporaba glasu. Udeleženci sestanka 
morajo imeti občutek, da vodja ob vodenju sestanka uživa in verjame, da bo skupaj z 
udeleženci dosegel rezultate, ki jih sestanek predvideva. 
 

16. Na on-line sestankih naj imajo udeleženci vključene kamere. Priporočena je uporaba 
funkcij kot so Chat in Raise Had. 
 

17. Na on – line sestankih naj imajo udeleženci ugasnjen zvok, kadar ne govorijo. Tudi 
najmanjši nezaželeni šumi so lahko za ostale udeležence moteči in odvračajo pozornost 
od trenutnega govorca. 
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