
V SODELOVANJU:           
 

                                                                                     

IOCTI 2018 Bled Slovenia 
IOCTI (usposabljanje za organizacijske sistemske postavitve) 

Dobrodošli od 7. do 14. oktobra 2018 

 

Izjemna priložnost za slovenske organizacije in njihove vodstvene delavce 

Mednarodni dogodek ponuja edinstveno priložnost za povezovanje z drugimi moderatorji organizacijskih 

postavitev in s tem omogoča bogato izmenjavo znanj, izkušenj in pristopov.  

Jan Jacob Stam, ustanovitelj Inštituta Bert Hellinger - Nizozemska, je začetnik IOCTI 2004. 

 

Fokus letošnjega IOCTI-ja je, kako uvesti organizacijske postavitve kot uspešno orodje pri uvajanju 

sprememb v poslovno okolje, javni sektor in pri ostalih družbeno odgovornih projektih.  

Zraven vsebinski izjemno uporabnih vsebin, bodo na dogodku svoje znanje in izkušnje delili vrhunski 

mednarodni trenerji.      

 

 

 

 

 

Ključni predavatelji na dogodku - pionirji na področju organizacijskih 
postavitev: 

 

Gunthard Weber, (Nemčija); Jan Jacob Stam, (Nizozemska); Cecilio Fernandez Regojo, (Portugalska); Insa 
Sparrer and Matthias Varga von Kibéd, (Nemčija). 

 

Eksperti organizacijskih postavitev, ki bodo predstavili uspešne projekte, 
svojih držav:  
 

Cristine Essen and Eduardo Ulreich, (Austrija); Elena Veselago, (Rusija); Francesca Gabetti, (Španija); Gabriel 
de Velasco V. Vazquez, (Mehika); Iveta Alpine, (Latvija); Juliana Bohórquez Pinzón, (Kolumbija); Mette 
Nordahl, (Danska); Nataša Čebulj in Anita Hrast, (Slovenija); Salome Scholtens, (Nizozemska); Vedran 
Kraljeta, (Hrvaška) ter Jimy Calderón Matta, (Peru) in Maya Sigala, (Mehika). 

 



V SODELOVANJU:           
 

Program je razdeljen na tri dele: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Več o PROGRAMU, REGISTRACIJA:                    Veselimo se srečanja z vami! 
https://iocti.org/en/programme 
https://iocti.org/en/register 
 

INŠTITUT ZA SISTEMSKE POSTAVITVE 
Organizator IOCTI 2018 Slovenia 
Tel.:+386 41 975 008,  +386 70 657 484 
E-mail: iocti2018@gmail.com , iocti@iocti.org  
Naslov: Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenia           

1. Do kakšnih uvidov 
smo na področju 
organizacijskih 
postavitev prišli v 15 
letih? 
Prva dva dneva sta posvečena 

praktičnim organizacijskim 

postavitvam s pionirji, ki bodo z 

nami delili svoja znanja in 

izkušnje.  

2. Kakšni so uspešni 
projekti, ki se uvajajo po 
svetu z organizacijskimi 
postavitvami? 
 
V drugem delu bodo potekale 
predstavitve uspešno 
implementiranih projektov, v katerih 
so se uporabljale organizacijske 
postavitve in sistemski coaching v 
različnih poslovnih in drugih okoljih. 

 

3. Želite v svoji 
organizaciji uvesti nov 
razvojni projekt ali 
projekt 
prestrukturiranja-lahko 
ga začnete z nami! 
Ta del je namenjen kreiranju 

temeljev novih projektov 

udeležencev z uporabo 

organizacijskih postavitev pod 

mentorstvom.  

2. Projekti z organizacijskimi postavitvami 
iz različnih držav 
* Mette Nordahl, Danska: Uporaba sistemskih postavitev v 
danskih šolah 
* Cristine Essen, Eduard Ulreich, Austrija: Dva sistema - 
en svet, prihodnost kmetij - posvetovalni projekt za družinske 
kmetije in kmetovanje 
* Iveta Alpine, Latvija: Sistemski projekt latvijske državne 
policije: vzorci, ki pritegnejo vzorce 
* Juliana Bohórquez Pinzón, Kolumbija: Meráki: Vodenje 
kot fenomen, Vodenje 5.0   
* Nataša Čebulj, Anita Hrast, Slovenija: Kako lahko 
organizacijske postavitve in sistemski coaching učinkoviteje 
pomagajo pri iskanju zaposlitve ali ustvarjanju lastnega posla 
(Projekt Model M za mlade nezaposlene) 
* Salome Scholtens, Joke Fleer, Jan Jacob Stam, 
Nizozemska: Trening sistemskega vodenja v kurikulumu 
študija medicine 
* Gabriel de Velasco Valenzuela Vazquez, Mehika: 
Vpeljava geometrijskih orodij sistemskih rešitev pri delu s timi 
v organizacijah 
Start-up – virtualni timi 
* Elena Veselago, Rusija: Popolna poslovna prenova. Re-
konceptualizacija podjetja, ki je iz netržnih razlogov prisiljeno 
k zaprtju 
* Vedran Kraljeta, Hrvaška: Od "članov skupin in timov" do 
"timskih igralcev" – sistemske postavitve kot podpora k 
izgradnji in razvoju tima 
* Maya Sigala, Mehika and Jimy Calderón Matta, Peru: 
Mentorstvo prihodnosti - nastajajoča prihodnost kot mentor 

3. Inkubator – novi projekti – kako v praksi 
Področja: 
* Razvoj širše skupnosti: Gabriel de Velasco Valenzuela Vazquez, Mehika,  Francesca Gabetti, Italija, Španija  
* Javni sektor: Salome Scholtens, Joke Fleer, Nizozemska, Jimy Calderón Matta, Peru 
* Gospodarstvo: Elena Veselago, Rusija  Vedran Kraljeta, Hrvaška 

 

1. Delavnice pionirjev organizacijskih 
postavitev  
 

*Gunthard Weber, Nemčija  

- Širok pogled – »prepovedan« razmislek o 

osebnih/družinskih dinamikah v poslovnih postavitvah: kje so 

prednosti, kje moramo biti previdni 

 

*Jan Jacob Stam, Nizozemska  
- Dediščina Berta Hellingerja: postavitve in tri "vesti" 

- Načrtovana prihodnost, nastajajoča prihodnost, nastajajoča 

preteklost, Ba in Ya 

- Sistemski pogled na vodenje, spremembo in preobrazbo 

organizacije 

- Travma v organizacijah. 

 

*Cecilio Fernandez Regojo, Portugalska  

- Prihodnost postavitev pri vodenju in upravljanju organizacij. 

- Izvedba intervjuja, povezovanje, odgovornost in 

opolnomočenost stranke 

- Kaj je dober rezultat postavitev? Postavitev, sistemsko 

razmišljanje ali proces stranke? 

- S kom in za koga delamo: za stranko, za sistem ali za 

oboje? In s katerega mesta delamo mi? 

 

*Insa Sparrer and Matthias Varga von Kibéd, Nemčija  
- Strukturne postavitve 
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