
 

Kako narediti zapisnik seje? 
Izdelati dober in verodostojen zapisnik seje je pomembna in zahtevna naloga. Zapisniki sej so 
več kot samo običajni zapisniki, saj služijo kot uraden in legitimen zapis na sejah uprav ter 
nadzornih svetov. Vsebovati morajo tudi zapiske glasovanj, razpravo, zadržke, pripombe, 
sklepčnost, … Poleg tega je sekretar tudi pod časovnim pritiskom, saj je običajno zaradi 
nemotenega poteka dela izjemno pomembno, da je lahko zapisnik zaključen kar najhitreje. 

Izdelava zapisnika seje po korakih 

Postopek izdelave zapisnika seje v vsaki organizaciji poteka po drugačnem procesu. Običajno pa 
ga lahko razdelimo na 4 faze. Prva faza je priprava na sejo, druga je spremljanje seje in 
beleženje dogodkov na seji. Tretja faza je izdelava končne verzije zapisnika glede na dogodke na 
seji, četrta pa je distribucija zapisnika osebam, ki ga morajo prejeti. 

1. korak: Priprava 

Zapisnik vsake organizacije je drugačen. V določeni organizaciji so zapisniki samo spiski sprejetih 
sklepov. Drugje je zapisnik podroben opis dogodkov na seji. Običajno pa vključuje naslednje 
elemente: 

Zapisnik seje običajno vključuje: 

 Datum seje 
 Datum sklica seje 
 Seznam prisotnih in odsotnih, ki so bili vabljeni 
 Pripombe na prejšnji zapisnik seje 
 Sklepčnost 
 Sprejeti in zavrnjeni sklepi 
 Glasovanje o posameznem sklepu 
 Razprava o posameznem sklepu 
 Razno 
 Ura zaključka seje 

V kolikor se seje vodijo z aplikacijo e-seje priprava osnutka zapisnika ni potrebna. Vsi potrebni 
podatki za izdelavo zapisnika se nahajajo v aplikaciji. 

 

 



 
 

 

2. korak: izdelava zapisnika med sejo 

V vsaki družbi sekretar ve, katere informacije je potrebno zabeležiti in kako jih predstaviti. Kako 
obširno je zabeležena diskusija je zelo različno. Za vsako posamezno točko seje je potrebno 
zapisati kratek opis ter obrazložitev. V kolikor je razprava obsežna je potrebno napisati povzetek 
po točkah. Zapisano mora biti objektivno, brez osebnih opazk ter pogledov.  

Kot smo poudarili je zapisnik uraden in pravni zapis seje uprave ali nadzornega sveta. V 
pravnem pomenu zapisnik pomeni dokaz dejstev, ki jih predstavlja. Po koncu seje je najbolje, da 
se celoten uraden zapisnik sestavi čimprej, ko je spomin še svež. 

Med potekom seje je potrebno navesti vse pomembne dogodke. Potrebno je zabeležiti 
razpravo, spremembo sklepčnosti, rezultate glasovanja in podobno. Vsak sekretar si izoblikuje 
svoj način dela pri izdelavi zapiskov, ki jih kasneje uporabi pri pisanju zapisnika seje.  

V naši aplikaciji e-seje smo delo sekretarjem poenostavili. Med sejo se sekretar v aplikaciji 
premika od točke do točke dnevnega reda ter zapisuje razpravo, rezultate glasovanja in 
podobno. Ob tem mu ni potrebno skrbeti za obliko, časovno komponento dogodkov, … ker so 
zabeleženi v aplikaciji. Lahko seveda tudi dodaja točke dnevnega reda, sklepe, … 

3. korak: Izdelava uradnega zapisnika seje 

Po koncu seje se izdela zapisnik. Pregledati je potrebno vsak sklep in vsako razpravo ter 
pripombo. Zapisano mora biti jasno in nedvoumno.  

V aplikaciji e-seje je izdelava zapisnika seje avtomatizirana. Tipičen vzorec zapisnika v WORD 
obliki se predhodno naloži v aplikacijo. Nastavijo se tudi vsa polja, ki jih mora zapisnik vsebovati. 
Ta polja so prisotni, teksti sklepov, ura, točke dnevnega reda, … 

Glede na vse vnešene informacije aplikacija izdela osnutek zapisnika v WORD obliki. Sekretarju 
preostane samo kontrola, v kolikor je vse pravilno vneseno in morebitni popravki. 

 

 

 



 
 

 

4. korak: Potrjevanje in razpošiljanje zapisnika 

Ko je zapisnik dokončan ga običajno eden ali več članov uprave potrdi. S potrditvijo zapisnik 
postane uraden dokument. Po potrditvi je naloga sekretarja tudi razpošiljanje zapisnika. 

Z rešitvijo e-seje je postopek potrjevanja in razpošiljanja avtomatiziran. Podpisnik je z 
elektronsko pošto obveščen, da ga v aplikaciji čaka zapisnik, ki ga mora pregledati ali potrditi. V 
kolikor ima kakršnekoli pripombe lahko to sekretarju sporoči znotraj aplikacije. Po potrditvi 
zapisnika sekretar zapisnik s postopkom (klik gumba) pošlje tudi ostalim udeležencem. 

Avtomatizacija postopka prihrani čas in optimizira proces 

Izdelava zapisnika sej je v aplikaciji e-seje zelo pomemben del. Pisanje zapisnika sej je obvezno, 
proces pa je velikokrat ročni in časovno zahteven.  

Postopek izdelave zapisnikov z rešitvijo e-seje efektivno uporablja podatke, ki so v aplikacijo že 
vnešeni. To so datumi sej, lista prisotnih, teksti točk dnevnega reda ter sklepov, … Vsi ti podatki 
se avtomatsko prenesejo v pripravljen WORD dokument, ki je prilagojen željeni vsebini ter 
željeni grafični obliki. 


