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I. UVODNIK  
 
Pozdravljeni drage bralke in bralci, pred vami je sedemnajsta številka mesečnika Sistemska zavedanja ki 

ga izdajamo na Inštitutu za sistemske postavitve. Bliža se zelo pomemben mednarodni dogodek IOCTI 

2018 (intenzivno usposabljanje za organizacijske sistemske postavitve), ki ga od 7. do 14. oktobra letos 

na Bledu prvič v Sloveniji organizira sam Inštitut za sistemske postavitve. Zato bomo v tej številki več o 

dogodku in metodi sistemske postavitve izvedeli od Nataše Čebulj, ustanoviteljice in direktorice Inštituta 

za sistemske postavitve. Z metodo sistemske postavitve sem se pred desetimi leti srečala prek Nataše 

Čebulj, šlo je za družinske postavitve. Ko sem kasneje od Nataše izvedela, da je mogoče omenjeno 

metodo, katere oče je danes 93-letni Bert Hellinger, uporabljati tudi v poslovnih sistemih, sem se leta 

2014 vključila v izobraževanje za moderatorje sistemskih poslovnih postavitev pri Nataši Čebulj. 

Moram reči, da sem bila zelo navdušena nad znanji, ki smo jih dobili na izobraževanju, in sicer med 

drugim o tem, kako smo vsi posamezniki del več sistemov, ki jim pripadamo (dom, vrtec, šola, fakulteta, 

služba, športne in druge dejavnosti …).  

O tem nisem prej nikoli razmišljala, danes pa vem, da se v vsakem izmed sistemov, ki jim pripadamo, 

skrivajo dinamike, ki so očem skrite in se lahko pokažejo s pomočjo metode sistemske postavitve, in 

sicer tako v osebnem kot v poklicnem življenju. In kako je za uspešno delovanje podjetja in kvalitetnih 

odnosov med zaposlenimi in zaposlenimi ter njihovimi strankami (uporabniki) pomembno 

spoštovanje, upoštevanje zgodovinskih dejstev v zvezi s podjetjem ali organizacijo ter ravnovesje med 

dajanjem in sprejemanje. Zelo mi je bilo zanimivo tudi to, kar se je večkrat pokazalo na sistemskih 

postavitvah, in sicer da ima zemlja zelo veliko moč. Spomnim se neke postavitve, kjer je nekaj let zelo 

uspešen podjetnik, naenkrat začel izgubljati posle, v podjetju pa so se odnosi začeli 

zelo krhati, prihajalo je do prepirov in odpovedi. Vse to se je začelo dogajati po 

tistem, ko je podjetnik, ki je prišel na sistemsko postavitev, da bi videl, kaj se dogaja 

v njegovem podjetju, preselil svoje podjetje na novo lokacijo v drug kraj. Tam je 

kupil zemljo in zgradil poslovne prostore svojega podjetja, ki se je ukvarjalo z eno 

izmed storitvenih dejavnosti. Na postavitvi se je pokazalo, da je omenjen podjetnik, 

ki je imel poslovno postavitev, kupil zemljo, kjer je postavil nov sedež podjetja, od 

moškega, ki je pri nakupu zemlje ogoljufal prvega lastnika zemlje in mu je bila zato 

storjena krivica. Zato je sistem čez nekaj let zahteval poravnavo, torej, da se 

krivica, ki je bila storjena, “maščuje“ tako, da nekdo zanjo odgovarja, čeprav ne tisti, 

ki jo je povzročil.  V tem primeru je bil to klient, ki je imel postavitev. Ko je lahko na 

postavitvi s spoštovanjem pogledal na prvega lastnika zemlje in mu bil hvaležen 

zanje ter mu kasneje v znak spoštovanja posadil drevo, je njegovemu podjetju 

začelo iti na bolje. In to me je zelo fasciniralo.                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                            Damijana Žišt    
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II. SISTEMSKI PRISTOP ŽE MNOGA LETA UPORABLJAJO ZNANA PODJETJA 

Foto: Pixabay 

 

V organizaciji Inštituta za sistemske postavitve iz Ljubljane, ki ga vodi Nataša Čebulj, bo na Bledu od 7. 

do 14. oktobra potekal velik mednarodni dogodek, namenjen zaposlenim v podjetjih, javnem sektorju, 

organizacijam in različnih projektih. Dogodek ali usposabljanje IOCTI 2018, ki je organiziran že osmič, 

prvič v Sloveniji, je celovit program usposabljanja z inovativnimi sistemskimi orodji za uporabo pri 

svetovalnih dejavnostih, načrtovanju upravljanja sprememb in razvojnih procesih v podjetjih, 

ustanovah, skupinah in posameznikih. Udeležilo se ga bo več kot osemdeset udeležencev iz 28 držav 

sveta. Ustanovitelj tega usposabljanja je Jan Jacob Stam z Inštituta Bert Hellinger – na Nizozemskem, ki 

je IOCTI prvič organiziral 2004 v Amsterdamu in od takrat se na vsaki dve leti dogodek organizira v 

drugi državi. 

Inštitut za sistemske postavitve v Sloveniji se ukvarja s sistemskimi postavitvami v organizacijah in 

izobraževanji, treningi ter delavnicami, namenjenim organizacijam, podjetjem ter posameznikom. 

Nataša Čebulj pravi, da se bodo na omenjenem usposabljanju IOCTI 2018 udeleženci lahko seznanili s 

tem, kako uvesti organizacijske postavitve kot uspešno orodje pri uvajanju sprememb v poslovno 

okolje, javni sektor in ostale družbeno odgovorne projekte. Poleg vsebinsko izjemno uporabnih 

vsebin, bodo na dogodku svoje znanje in izkušnje delili vrhunski mednarodni trenerji na področju 



6 

 

sistemskega dela. Omenjeno usposabljanje udeležencem tudi ponuja edinstveno priložnost za 

povezovanje z drugimi moderatorji organizacijskih postavitev in s tem omogoča bogato izmenjavo 

znanj, izkušenj in pristopov. Čebuljeva pravi, da bodo na IOCTI 2018 predstavljeni primeri dobrih 

praks doma in v tujini, kjer odgovorni pri svojem delu uporabljajo sistemski pristop kot eno izmed 

metod, ki nam lahko pomaga pri izboljšanju poslovanja podjetja, odnosih s sodelavci in strankami ter 

drugo. Omenjen sistemski pristop že mnoga leta uporabljajo svetovno znana podjetja, kot so IBM, BMW 

in njim podobni pri strateškem odločanju, uvajanju sprememb, pri zagotavljanju in pridobivanju 

ključnih kadrov, vpeljevanju novih izdelkov produktov ter reševanju se vedno ponavljajočih težav v 

organizacijah. Zato je takšno usposabljanje, kot bo na Bledu, izjemna priložnost za vse organizacije in 

njihove vodstvene delavce, da spoznajo svetovno priznane strokovnjake s tega področja, kot so 

Gunthard Weber, Jan Jacob Stam, Cecilio Fernandez Regoj, Inso Sparrera in Matthiasa Varga von Kibéd, 

ki so pred skoraj dvajsetimi leti začeli z uvajanjem metode sistemske organizacijske postavitve.  

 

III. POGOVOR Z MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV 

- TO JE IZJEMNA PRILOŽNOST ZA ORGANIZACIJE IN NJIHOVE VODSTVENE DELAVCE – INTERVJU z 

NATAŠO ČEBULJ o mednarodnem dogodku IOCTI 2018 

                                   
               Foto: Urška Košir  
 

Nataša Čebulj je univ. dipl. pedagog andragog in prof. umet. zgodovine, s strokovnim izpitom na področju 

svetovalnega dela in izobraževanja, certificiran NLP-coach, certificirana mojstrica poslovne komunikacije, članica 

slovenskega društva za nevrolingvistično programiranje in licenčni moderator sistemskih postavitev Hellinger 

Sciencie. Pridobila je tudi mednarodni certifikat za kvalificiranega SDI (Strength Deployment Inventory) 

uporabnika. S sistemskimi postavitvami se je srečala že leta 2002 in jih samostojno moderira od leta 2008, ko je 

prejela certifikat Hellinger Sciencie. Je edina članica Hellinger Sciencie v Sloveniji in certificirana po Hellinger 
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LebenSchule. Leta 2014 je ustanovila prvi Inštitut za sistemske postavitve v Sloveniji, ki je tudi edini, ki usposablja 

moderatorje za organizacijske in družinske postavitve po metodi Berta Hellingerja v Sloveniji. 

Ima že več kot 24 let delovnih izkušenj kot kadrovski strokovnjak na področju razvoja kadrov v večjem 

mednarodnem slovenskem podjetju Lek. Kariero je nadaljevala kot strokovnjakinja za razvoj kadrov in 

organizacije ter kot vodja projektov za področje plačnega sistema, organizacijske klime, kulture in letne pogovore 

v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Hkrati že več kot 12 let deluje kot trener, coach, sistemski 

moderator in svetovalec vodjem in timom na področju vodenja, timskega dela, komunikacije, mentorstva, 

upravljanja znanja ter prenove procesov. Leta 2006 je začela treninge izvajati v okviru svojega podjetja KUMI. 

Svoje znanje kontinuirano dopolnjuje pri domačih in mednarodnih strokovnjakih. 

 

Inštitut za sistemske postavitve letos prvič organizira mednarodni dogodek IOCTI 2018 na Bledu. 

Kaj je namen dogodka in komu je namenjen?  

 

IOCTI  je usposabljanje za organizacijske sistemske postavitve in zajema celovit program usposabljanja 

z inovativnimi sistemskimi orodji za uporabo pri svetovalnih dejavnostih, načrtovanju upravljanja 

sprememb in razvojnih procesih v podjetjih, ustanovah, skupinah in posameznikih. 

 

Kaj bodo lahko udeleženci IOCTI-ja spoznali?  

 

To je izjemna priložnost za vse organizacije in njihove vodstvene delavce, da spoznajo svetovno 

priznane strokovnjake, kot so Guntharda Weberja, Jan Jacob Stama, Cecilia Fernandez Regojo ter 

 Inso Sparrer and Matthiasa Varga von Kibéd, ki so pred skoraj dvajsetimi leti začeli uvajati metodo 

sistemske organizacijske postavitve. To metodo uporabljajo najuspešnejša podjetja na svetu, kot so 

IBM, BMW in njim podobni pri strateškem odločanju, uvajanju sprememb, pri zagotavljanju in 

pridobivanju ključnih kadrov, vpeljevanju novih izdelkov produktov ter reševanju se vedno 

ponavljajočih težav v organizacijah. 

Delo smo razdelili na tri dele, in sicer v prvem delu bodo pionirji metode s praktičnimi primeri 

predstavili do kakšnih uvidov smo na področju organizacijskih postavitev prišli v več kot petnajstih letih 

in kakšni so primeri dobre prakse.   

V  drugem delu programa bodo predstavljeni uspešno implementirani projekti, v katerih so se kot 

metoda uporabljale organizacijske postavitve in sistemski coaching na različnih poslovnih področjih, v 

raznolikih skupnostih in pogoji.  Tretji del programa je namenjen razvoju novih projektov z uporabo 

organizacijskih postavitev in sistemskim coachingom. In če udeleženci želijo v svoji organizaciji uvesti 

nov razvojni projekt ali projekt prestrukturiranja, ga lahko z nami začnejo. 
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Na Bledu bodo predstavljeni projekti, tudi slovenski, kjer so pri delu organizacije oziroma 

podjetja uporabljale metodo sistemska postavitev. Nam lahko kaj več poveste o tem?  

 
Vesela sem, da bomo na IOCTI-ju lahko predstavili uspešno uvedene projekte, ki so vključevali uporabo 

metode sistemske organizacijske postavitve. Predstavljeni bodo naslednji projekti: 

 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: Uvedba sistemskih postavitve kot orodja za učenje in podpore za novo 

ustanovljena podjetja in razvoj podjetništva, 

 Maya Sigala, Mehika and Jimy Calderón Matta, Peru: Mentorstvo prihodnosti - nastajajoča 

prihodnost kot mentor. 

 

Kaj so pravzaprav sistemske postavitve v organizacijah in podjetjih? Kako je nastala metoda in 

kdo je njej avtor?  

 

Organizacijske sistemske postavitve omogočajo rešitve posameznikom in organizacijam – kako priti do 

uvida vzroka različnih dilem. Pokažejo nam rešitve in načine, kako uspeti kot posameznik, kako lahko 

uspe organizacija, podjetje, posel, projekt … uspešnost timov … Izhaja iz metode Berta Hellingerja, ki so 

jo Gunthard Weber, Jan Jacob Stam ter drugi strokovnjaki integrirali na področje organizacij. Osnovna 

predpostavka te metode je, da čez čas vsaka skupina ali organizacija (manjša ali svetovna) razvija svoje 

vzorce in načine delovanja, ki vplivajo na misli in dejanja vseh svojih članov.  

Ti osnovni vzorci obnašanja in kultura vedenja lahko pogosto zmanjšajo sposobnost organizacije za 

produktivnost in uspeh. Podjetja s tem porabijo velike količine truda in energije, ki bi se lahko uporabila 
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bolj produktivno, saj je dinamičen razvoj izven nadzora ali znanja posameznikov. Sistemske postavitve 

ponujajo sredstvo za razumevanje osnovnih vedenjskih vzorcev in dinamiko skupine ter organizacije 

tako v ožjem kot najširšem smislu. Organizacijska sistemska postavitev je neke vrste simulacija, v kateri 

lahko ocenimo trenutni položaj in ovrednotimo vpliv alternativnih možnosti in rešitev. S tem lahko 

razumemo dejavnike, ki pomagajo ali ovirajo uspešnost organizacije ali podjetja, in najdemo 

najustreznejšo rešitev. 

 

Tudi sami ste trenerka in moderatorka za omejene sistemske postavitve in v Sloveniji na tem 

področju orjete ledino. Kako je metoda uveljavljena pri nas in za koga v podjetju je primerna?  

 

S sistemskimi postavitvami spoznamo osnovne vedenjske vzorce znotraj skupine. S postavitvijo 

posameznih elementov v polje višje zavesti se izvede simulacija dejanskega stanja, ki presega zgolj 

zunanje okvire, ampak pogleda bliže samo obnašanje in odnose znotraj med posameznimi sestavnimi 

deli. S sistemsko postavitvijo lahko vodje skupin, direktorji in lastniki podjetij prepoznajo te skrite 

vzorce, ki pridejo zelo jasno na dan v postavitvi posameznih sestavnih delov sistema. Udeleženci take 

postavitvene delavnice  prevzamejo vloge teh elementov, kot so na primer samo podjetje, cilj podjetja, 

proizvod ali storitev, stranke, lastnik, direktor ter prevzamejo energijo in čustva teh elementov. Pri tem 

ne vedo koga predstavljajo. V postavitvi se pokažejo pravi odnosi in energije med temi deli sistema. 

V Slovenijo sem sistemske organizacijske postavitve prvič predstavila Gospodarski zbornici Slovenije 

leta 2010 na srečanju HR managerjev v okviru Tedna slovenskega podjetništva. Takrat je bilo za 

udeležence presenečenje, kaj vse pokaže postavitev in kakšne rešitve nam pokaže na zelo enostaven 

način. Do danes je sistemske organizacijske postavitve srečalo že več 100 slovenskih vodij in 

podjetnikov. Metoda se vedno bolj uveljavlja in namenjena tistim vodjem in podjetnikom, ki so jim bližje 

preprosti in inovativni pristopi. Leta 2014 smo po programu nizozemskega inštituta začeli z 

usposabljanjem vodij in moderatorjev Intenzivni trening za sistemski pogled v delovanje in vodenje 

organizacij in od takrat smo usposobili že več kot 40 vodij in moderatorjev za sistemski pristop dela in 

vodenja. V slovenskem jeziku je tudi izšla knjiga Jana Jacob Stama Polja skritih povezav v organizacijskih 

sistemih, ki jo prejmejo vsi naši udeleženci, ki se udeležijo izobraževanja s področja organizacijskih 

sistemskih postavitev.  

 

Kako lahko s sistemskim delom pomagamo organizacijam in podjetjem? 

 

Ravno zaradi omogočanja hitrega in jasnega sistemskega vpogleda v bistvene točke problema znotraj 

podjetja ali v odnosu do širšega okolja, ki tudi že napeljuje k prvemu koraku do rešitve,  ta način 

pripomore k hitrim odločitvam in je zelo priporočljiv predvsem v kriznih obdobjih, ko se tudi zunanje 
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okoliščine hitro spreminjajo in je potrebna tudi znotraj sistemov velika fleksibilnost in inovativnost. 

Konkretne situacije, ki se s takimi postavitvami dobro rešujejo, so tako generalni razvoj in poslovne 

strategije, še posebej v primerih reorganizacije, prevzema ali nakupa podjetja;  kot tudi za lažje in 

pravilnejše sprejemanje posameznih poslovnih odločitev. Primerna je tudi za kadrovanje, sprejemanje 

in odpuščanje zaposlenih, za razvoj odnosov v timu, za postavitev učinkovitega odnosa s strankami in 

dobavitelji in za reševanje marketinških pristopov. Posebno mesto ima pri urejanju družinskih podjetij, 

kjer se poleg sistema samih elementov v podjetja vpletata tudi osebna družinska zgodovina in sistem 

podjetja. 

 

 

IV. OSEBNE IZKUŠNJE IN UČINKI METODE  
 

O osebnih izkušnjah in učinkih smo se pogovarjali z udeleženci delavnic sistemske postavitve v 

organizacijah in podjetjih ter družinske postavitve pogovarjali z Jano Ursiny in Ivanom Kovačičem.  

 

 

- S POMOČJO SISTEMSKIH POSTAVITEV SEM SPOZNAVALA TUDI SEBE 
 

Jana Ursiny: “ Z metodo sistemskih postavitev sem se najprej srečala prek družinskih postavitev.  

Malo za šalo malo zares sem se po priporočilu moje prijateljice, precej skeptičnega in racionalnega 

človeka, prijavila. Moj problem je bil klasičen –  “zaciklani“ odnosi in občutek, da svet ne teče tako, kakor 

si jaz predstavljam.  Prva izkušnja s sistemskimi postavitvami je bila precej dramatična in je pustila velik 

vtis name. Po postavitvi  sem bila še bolj radovedna, kaj sploh postavitev je, kaj se dogaja ... Spoznala 

sem, da ljudje prihajajo z občutki ali kar konkretnimi vprašanji in odhajajo z odgovori ... Zdelo se mi je 

fascinantno, da obstaja nekaj, kar lahko  omogoči razumevanje situacije in ponudi tudi rešitev. A res 

deluje, sem se spraševala? 

Ker sem imela tudi kar veliko profesionalnih vprašanj in dilem, sem sprejela izziv, da eno leto posvetim 

študiju sistemskih postavitev v organizacijah in podjetjih. Avgusta leta 2017 sem opazila, da je Inštitut za 

sistemske postavitve v Ljubljani razpisal izobraževanje za moderatorje sistemskih postavitev. Ko sem se 

srečala z Natašo Čebulj, ustanoviteljico in direktorico Inštituta za sistemske postavitve, sem se kar 

odločila, da se udeležim izobraževanja za moderatorje sistemskih postavitev v organizacijah in podjetjih. 

Odločitev je bila bolj nagonska – da, želim! Pozneje sem pa sicer malo ˝švicala˝ pri usklajevanju financ in 

urnika (družinskega in profesionalnega), a se je vse nekako izšlo meni v prid. Prvi vtis, ki sem ga dobila 

na izobraževanju, ni bila moja izkušnja, ampak spoznanje, da se tudi znana podjetja in resni podjetniki 

poslužujejo sistemskih postavitev kot metode odločanja ali razumevanja določene situacije.  
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Moja izkušnja je prišla pozneje, ko sem se med  izobraževanjem vedno bolj poglabljala v svoje 

profesionalne situacije, odnose, dileme in s pomočjo sistemskih postavitev spoznavala tudi sama sebe.  

Neprecenljivo! 

 

 

 

Za izkušnjo sem zelo hvaležna 

 

Po eni strani bi si želela, da bi sistemske postavitve spoznala prej, ko sem vodila podjetje in bi imela 

veliko več možnosti in manevrskega prostora za uporabo orodij sistemske postavitve. Po drugi strani 

pa so me ravno neprijetna izkušnja, občutek krivice in vrsta neodgovorjenih vprašanj pripeljali do 

študija sistemskih postavitev.  Zdaj po enem letu izobraževanja lahko rečem, da sem za to izkušnjo kar 

hvaležna. Sistemske postavitve so mi pomagale določiti okvir, najti svoje mesto, spoštovati in tudi 

razumeti podjetje pa tudi manjše enote v podjetju kot povezan sistem, v katerem so prisotni trije glavni 

principi, in sicer hierarhija oziroma zgodovina podjetja, ravnovesje med dajanjem in sprejemanjem ter 

pripadnost sistemu.  

Ko se jih zdaj zavedam, lažje razumem situacijo, in omenjene principe pri odločitvah upoštevam in 

spoštujem. Sicer še nisem tako daleč, da bi vso pridobljeno znanje tudi ponotranjila,  a že z zavedanjem 

obstoja določenih povezav v sistemih,  sem pridobila tudi sama, kot oseba – predvsem mir in občutek 

pripadnosti.  Moram reči, da mi je študij za moderatorja sistemskih postavitev prinesel zelo veliko, ne le 

pri svojem delu.  

Na kratko, prinesel mi je – življenjska znanja in praktično uporabna orodja. Že poznavanje in zavedanje 

treh zgoraj naštetih glavnih principov, ki veljajo pri delovanju poslovnih sistemov, nam lahko spremeni 

pogled oziroma odnos do različnih sopotnikov v poslovnem življenju.   

Dober partnerski odnos je ˝win  win odnos˝. Gre sicer za znano stvar, a zahvaljujoč sistemskim 

postavitvam dojameš, da resnično ni sprejemanja brez dajanja in obratno.  Ni zmagovalcev in ˝looserjev˝, 

temveč veliko več; obstaja širša slika, več povezav, več posledic, več odgovorov ... vse to  pa nam lahko 

pokažejo sistemske postavitve.  

 

Sprejemam in spoštujem 

 

Nenazadnje – zahvaljujoč sistemskim povezavam tudi lažje sprejemam svoje nadrejene, kot pomemben 

dejavnik poslovnega in tudi svojega sistema. Sprejemam in spoštujem.  

Sistemske postavitve v organizacijah in podjetjih bi priporočala tudi drugim, in še več, predlagala bi jih 

tudi kot obvezni predmet na visoki oziroma že v srednji šoli.   
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Skozi študij o poslovnih postavitvah v podjetjih in organizacijah sem spoznala, da če nekaj razumeš, 

lažje to vodiš in lažje se pravilno odločaš. Ko pa spoznaš orodja, znaš ukrepati. Strokovno znanje in  

zavzetost v povezavi s poznavanjem sistemskih postavitev je vodilo do uspeha.  

Za konec se še želim zahvaliti tudi naši izvrstni učiteljici in mentorici Nataši Čebulj.  Zanimiva oseba in 

zakladnica znanja.“  

 

                                                

 
Jana Ursiny: “Sem Jana Ursiny (MBA, univ. dipl. ekon., univ. dipl. soc.)  

Slovakinja, zaljubljena v Slovenijo in tudi nekaj Slovencev. V Sloveniji že nekaj let živim, delam, 

ustvarjam, se učim in veselim. Ob vsem tem še kar naprej vztrajam - počasi in z ljubeznijo.  

 

 
 
 

- POSTAVITEV SE ME JE ZELO DOTAKNILA  

 

Ivan Kovačič: “ S postavitvami sem se prvič srečal marca 2014 na izobraževanju za moderatorje 

poslovnih postavitev, ko me je nanje, kot klienta, povabila Darja Račnik, ki se je tam izobraževala. 

Poznala sva se, ker sem pri njenem možu izobraževal za NLP-mojstra. Ker imam svoje podjetje in sem 

imel tedaj nekaj težav z odnosi med zaposlenimi, sem se povabilu z veseljem odzval. Na postavitvi sem 

povedal, kaj je moj problem v podjetju in kaj bi rad razrešil, nato smo naredili postavitev, ki jo je vodila 

Nataša Čebulj z Inštituta za sistemske postavitve, ki ga vodi. Moram reči, da se me je postavitev zelo 

dotaknila, bil sem zelo presenečen, kaj se je na njen dogajalo. Pokazale so se neke skrite dinamike v 

mojem podjetju, za katere sploh nisem vedel, da obstajajo. Zelo me je fasciniralo tudi to, da so bili tisti, ki 

so predstavljali moje sodelavce, isti kot oni po obnašanju, lahko bi rekel, da je šlo za enake karakterje, kot 

jih imajo moji sodelavci.  Rešitev, ki se je pokazala na postavitvi, me je zelo presenetila, a sem sklenil, da 

jo bom skušal prenesti v delovanje svojega podjetja. Postavitev se me je tako zelo dotaknila, da sem se 

peljal iz Ljubljane v Krško in se šele tam zavedal,  kaj se je dogajalo na postavitvi in da sem pozabil na 

sestanek s  stranko. Čez nekaj časa po postavitvi sem spoznal, da ko smo del nekega sistema, še posebej, 

če smo na odgovornem delovnem mestu v podjetju, jaz pa sem lastnik in direktor, si vedno del nekega 

sistema, v tem primeru poslovnega.  

Zato včasih ne vidiš, kaj se ti dogaja v podjetju in ne najdeš pravih rešitev za problem, čeprav ga imamo 

včasih pred očmi. Na sistemski postavitvi pa sem videl, da je zato včasih pomembno, da navidezno stopiš 

nekoliko ven iz sistema, v mojem primeru mojega poslovnega sistema, da lahko šele potem vidiš, kaj in 

kje je problem, da se ga lažje lotiš reševati.  
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Isto leto sem šel k Nataši na družinsko postavitev v Maribor. Tam se postavljal nek osebni problem, ki pa 

se še ni razrešil, a verjamem, da se bo, za vse je potreben čas. Kasneje sem bil še na eni poslovni 

postavitvi za svoje podjetje in sem imel svoj primer, kaj natančno se je dogajalo, ne vem več. 

 

Izobraževanje mi je zelo pomagalo  

 

Julija letos sem tudi končal izobraževanje za moderatorje postavitev v organizacijah in podjetjih, čeprav 

se sprava še nisem bil prepričan, da bom šel na omenjeno izobraževanje, predvsem mi je 

primanjkovalo časa. Kljub temu pa sem se, po prvem modulu, ki je že bil mimo, odločil, da grem na 

izobraževanje, ker sem imel tudi več časa, manj je bilo dela v podjetju. Izobraževanje je bilo zame zelo 

dragoceno, zdaj imam povsem drugačen pogled na poslovanje svojega podjetja in drugih podjetij, nanje 

gledam od zunaj, izven dogajanja in je veliko lažje, ker vidim, kaj se dogaja v sistemu. Lažje vidim odnose 

med zaposlenimi in strankami, to je zelo pomembno, da se odnosi izboljšujejo. Tudi sam sem delal 

napake, vendar danes drugače gledam nanje, včasih sem se jezil, danes pa ne več, ker jih spoznam in jih 

lažje odpravim.  

Včasih je prav smešno, ko se kdo na nekaj jezi, jaz pa se le smejim, ker vem, da se je to pač zgodilo in da 

je treba naprej. In da na nekatere stvari sploh nimamo vpliva, na kar pa imamo, skušamo vplivati. Vsa 

pridobljena orodja na izobraževanju mi pri tem zelo pomagajo.  

Že kot NLP-praktik sem uvajal spremembe v svojem podjetju, kjer nas je deset zaposlenih, največ 

delamo v bližini doma v okolici Brežic, postavitve pa so mi pokazale, kako lažje delam z ljudmi in jih 

razporejam na delo,  čeprav je pri našem poslu včasih težko, ker jih je treba dajati v skupine, po tem, kaj 

in kako znajo delati. Pri svojem delu mi znanja in orodja, pridobljenih na izobraževanju za moderatorje 

poslovnih postavitev, zelo pomagajo.   

To zimo sem imel dilemo glede poslovne odločitve. Tri postavitev so pokazale, da naj ne grem v neko 

poslovno potezo, jaz sem pa hotel. A sem spoštoval to, kar se je dogajalo na postavitvi, da torej nov 

projekt ne bi bil dober za naše podjetje. To se je pokazalo marca letos, ko naj bi projekt stekel, da nam 

res ne bi uspelo, ne finančno in ne časovno. Šlo bi za prevelik vložek in prepočasen dobiček. 

 

Sistemske postavitve bi priporočal tudi drugim  

 

Iz svojih izkušenj zdaj lahko res rečem, da bi sistemske postavitve priporočal tudi drugim za reševanje 

problemov s sodelavci, za poslovne odločitve, da se lažje odločijo, če so v kakšni dilemi glede novih 

poslovnih podvigov in če gre v podjetju kaj narobe. Tisti, ki se ne zanimajo za nič, četudi so uspešni 

podjetniki, ali so visoko izobraženi, v to ne verjamejo; včasih bi jih še prepričeval o uspešnosti metode 
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sistemske postavitve,  danes v to nikogar ne prepričujem. Če  bo koga ta metoda zanima, bo že prišel do 

mene in mu bom predstavil metodo in sistemske postavitve. Meni zelo pomagajo pri vodenju svojega 

podjetja in delu, ki ga imamo. Poznam pa ljudi, ki v svoje poslovanje uvajajo principe sistemskih 

postavitev in so pri tem zelo uspešni. Zame je pomembno, da lahko kadarkoli vidim,  kaj se dogaja v 

podjetju, da je lahko uspešnejše. V postavitve verjamem, ker prinašajo rezultate, že od prve svoje 

postavitve naprej, vem, da to ni nek bav bav, da delujejo.“  

 Ivan Kovačič: »Sem mož, oče in že osemnajst let podjetnik. Rad imam 

pleh muziko, sem že 39 let v Gasilskem pihalnem orkestru Loče pri 

Dobovi, ki bo januarja (2020) praznoval  sto let. Sem tudi v njihovem 

upravnem odboru pa tudi v upravnem odboru, ki se ukvarja s pustnimi 

običaji in naše priprave trajajo več mesecev vse do pusta. Ko pa najdem 

čas, se rad potepam po svetu, spoznavam nove ljudi in kraje.  

 

             Foto: Pixabay         

 

 

                                                                                                    Foto: Pixabay         
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VI. MESEČNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOCTI 2018 Slovenia – Bled 
- 7.– 14. oktober 2018-Bled 
Dogodek s pionirji sistemskih postavitev, s prvovrstnimi mednarodnimi 
trenerji in udeleženci z vsega sveta ponuja enkratno priložnost za izredno 
bogato izmenjavo znanja, izkušenj in pristopov.  
IOCTI (intenzivno usposabljanje za organizacijske sistemske postavitve) je 
celovit program usposabljanja z inovativnimi sistemskimi orodji za 
uporabo pri svetovalnih dejavnostih, načrtovanju upravljanja sprememb 
in razvojnih procesih v podjetjih, ustanovah, skupinah in posameznikih.  
 
Več: https://iocti.org/sl/ 
 
 
 

SEMINAR Z GERHARDOM WALPERJEM – 
POSTAVITEV DRUŽINE 

Ljubljana, 23. november 2018 do 25.11.2018  
Novi pristopi k postavitvi družine: s posamezniki, pari, starši in 
otroci o konfliktu, spravi in sreči – o bolezni, ljubezni in 
zdravljenju. Seminar je namenjen vsem, ki želite poglobiti 
razumevanje novih pristopov Berta in Sophie Hellinger. Tistim, ki 
želite doživeti tihe premike duše, ki na nežen način kaže korenine 
naših težav. Vabimo vas, da odkrijete pot sprememb do radosti, 
ljubezni in sreče – z nežnimi gibi fenomenološkega pristopa v naše 
srce in dušo ponovno vključimo vse, kar je izključeno, zatirano in 
pozabljeno.  
Več na: https://sistemske-postavitve.com 

UVODNI SEMINAR POSTAVITEV DRUŽINE-Ljubljana,  
24.oktober 2018 od 16:00 - 19:00  
-Maribor , 20. oktober 2018 od od 16-19.ure  
 

Postavitev družine v polju duha razrešuje odnos s samim seboj 
(zdravje), odnos s starši, z otroki, s partnerjem, odnos z vsemi, ki 
pripadajo družini. Metoda Postavitev družine je posebna energetska 
sistemska metoda, ki temelji na dejstvu, da je uspešna šele takrat, ko 
smo v slogi in soglasju s svojim družinskim energetskim sistemom. 
Namenjena je iskanju rešitev, ki so povezane s težavami v družini in 
razrešitvi družinske karme. 
 

Več na: https://sistemske-postavitve.com 

 

 

 

Prijava 

  

 

POSTAVITEV DRUŽINE: KJE JE MOJE MESTO V 
DRUŽINI ODNOSI BRATJE SESTRE 
 Ljubljana, 27. oktober 2018 od 9. - 19. ure  
 
Postavitev družine nam na fenomenološki energetski način nam 
pomaga, da pridemo v stik z ljubeznijo, ki nas resnično zdravi. S tem 
drugače sprejemamo sebe in naše družinske člane. Dobimo uvid v 
naš družinski sistem, kar nam daje novo življenjsko moč. 
Seminar je namenjen tistim, ki želijo spoznati fenomenološko metodo 
in se prepričati, če je način dela primeren zanj.  

Več na: https://sistemske-postavitve.com 

https://iocti.org/sl/
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VI. NAPOVEDNIK VSEBIN  ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ 
 

V naslednji številki Sistemskih zavedanj bomo znova govorili o družinskih sistemskih postavitvah in o 

tem, kako lahko nam in našemu družinskemu sistemu pomagajo pri boljšem razumevanju in 

spoznavanju Življenja. Predstavili vam bomo tudi Gerharda Walperja, učenca Berta Hellingerja in enega 

njegovih najpomembnejših sodelavcev. Walper na povabilo Inštituta za sistemske postavitve od 23.–25. 

oktobra letos prihaja v Ljubljano, v prostore inštituta na Mencigerjevi 7 v Ljubljani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Foto: Gerhard Walper 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Foto: Pixabay 


