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BESEDA UREDNICE 
 
 

Človeštvo na daljavo 
 
Varna razdalja, socialna razdalja, vsaj dva 
metra oddaljenosti, ostanite doma, 
samoizolacija ... In tako uporabljamo 
online sestanke, internet orodja za 
sodelovanje, delavnice na daljavo, zoom 
postavitve ... In smo hvaležni za 
informacijsko tehnologijo, ki nam 
omogoča, da ostanemo povezani, da vsaj 
del posla teče naprej, da ohranjamo 
partnerstva, stike, se dogovarjamo, 
sklepamo posle, se izobražujemo, se 
spodbujamo. 
 
 
 
Pred več kot 15 leti mi je Cisco webex, internetno orodje za izvajanje srečanj na 
daljavo, omogočilo, da sem kot mlada mamica lahko delala za globalno družbo. 
Komunikacija z nadrejenim v tujini, izobraževanje in certifikacija, redni sestanki z 
ekipo, vse to je potekalo na daljavo iz moje pisarne v Ljubljani in mi rešilo 
družinsko življenje. Ko sem se usmerila na podjetja v Sloveniji, delo z ekipami v 
krogu 250 kilometrov, sem na vse to pozabila. Moje osnovno orodje je bil avto. 
Pomemben mi je bil očesni stik, energija skupine, zaznavanje odnosov, dinamik. 
Sistemsko delo in postavitve so potekale v varnem okolju Inštituta ali zaprte sobe 
podjetja naročnika, kjer smo se razporedili v krog in vzpostavili »varno 
povezanost«. 
 
Danes sem hvaležna za te izkušnje in poznavanje tehnologije. Da gre del 
komunikacije in zaznav na daljavo, brez meja časa in prostora, sem vedela že 
prej. Kako pa si pri tem pomagati s sodobno informacijsko tehnologijo, se je hitro 
pokazalo samo od sebe. Na Inštitutu smo se organizirali, motivacije in energije 
nam ni manjkalo, preizkušali smo, se učili in tudi osvojili sistemsko delo in 
sistemske postavitve prek interneta. Temu je posvečena tema tokratne številke 
poslovnih Sistemskih zavedanj.  
 
Človeštvo se je komunikacije na daljavo posluževalo od svoje zgodnje ere. 
Zavedali smo se medsebojne povezanosti in povezanosti z naravo, z vsem. 
Komunicirali smo telepatsko, se tako tudi učili in prenašali znanja. Danes smo tega 
sposobni omejeno. Nekateri posamezniki bolj, a prav vsi ta potencial nosimo v 
sebi. V tem trenutku pa smo hvaležni tehnologiji, da se lahko zavedamo 
povezanosti in soodvisnosti. 
 

Mojca Justin 
  

Foto: Boštjan Gunčar 
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V ZNAMENJU APRILA 
 
 
 

SVET SE SELI NA INTERNET 
 
Ali sploh še kdo kupuje časopis? Vse novice so na internetu. 
Jutranjih kolegijev ob kavi že več tednov nimamo, imamo pa 
online sestanke. Delavnice v učilnicah so odpadle, smo jih pa 
preselili online. V trgovino ne hodimo, stojimo pa v vrsti za vstop 
v spletno trgovino. WWW – world wide web, svet na internetu. 
 
 

 
FOTO: Pixabay.com 
 
 
Petek, 13. marca 2020, si bomo 
Slovenci  zapomnili, najbrž se bo 
zapisal v našo zgodovino. 
Kakorkoli, svet si bo leto 2020 
zapomnil. In zaradi njega 
spremenil, kot zdaj vemo že vsi. 
Kam gremo, kaj nas čaka, kaj bo 
drugače in kako bo, so vprašanja 
za milijon dolarjev. Vsekakor 
vredna naše pozornosti.  

Optimisti verjamemo, da bo svet 
potem boljši. Gospodarstveniki so 
daleč proč od optimizma, 
podjetniki razdvojeni med 
obupane in podjetne, ki so že našli 
nove priložnosti. Nekatere, kot na 
primer izdelava mask in dobava 
zaščitne opreme z nalepko vojni 
dobičkar.  
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Pograbili smo svoje pametne 
telefone, tablice, računalnike, 
osvojili nova orodja ali ponovno 
obudili stare. Vsako jutro na 
internetu prebrali novice,  starše 
vodili po telefonu, da so si 
namestili in zagnali skype, 
obiskovali online izobraževanja, 
online jutranjo jogo, organizirali 
zoom žurko ...  
Ste tudi vi opazili, da ste v tem 
času določenim partnerjem, ki ste 
jih sicer obiskali le enkrat na leto, 
tokrat namenili bistveno več 
pozornosti in časa? Da ste ga res 
poslušali in se iskreno zanimali, 
kako mu gre, kako je? Začutili, 
kako ste povezani s svojimi 
sodelavci ali svojimi zaposlenimi? 
Da vam je mar, kako so in kaj 
razmišljajo? Da se čutite 
odgovorni, da zanje poskrbite na 
pravi način? 
 
Najhitreje so se odzvali ponudniki 
delavnic, izobraževanj, osebni 
trenerji, vodje organizirane vadbe, 
prehranski svetovalci. Večina teh, 
ki so že prej bili aktivni na 
socialnih omrežjih, je takoj 
prepoznala  možnosti nadaljevanja 
poslovanja in poiskala primerna 
orodja.   Javno izobraževanje je 
bilo dobesedno potisnjeno na 
internet. Hvaležni smo za to. 
Učenci, dijaki in študentje niso 
enakomerno opremljeni s 
tehnologijo, učitelji niso bili 
poučeni in seznanjeni s sodobnimi 
orodji, a vrženi v vodo, so splavali, 
eni hitreje drugi počasneje, a šola 
gre dalje. 
Zdravstvo? Splošne in 
specialistične ambulante so zaprli, 
zdravnike in svetovalce poslali 
domov. Celo urgence so se 

spraznile! Pustili so telefone, 
objavili delovni čas, ko so 
dosegljivi za posvet po telefonu. 
Nekaj tednov je minilo, da so 
spoznali, da en del dela lahko 
opravljajo na daljavo. Da se tudi 
oni lahko poslužujejo internetnih 
orodij in tako povežejo s svojimi 
pacienti.    
Gospodarstvo? Kreativnost in 
podjetnost nimata meja!  Spletne 
trgovine ne le cvetijo, ampak 
padajo pod množico obiskovalcev.  
IT- podjetja  delajo  ponoči, 
programirajo nove rešitve in 
izobražujejo, podpirajo na daljavo. 
Elektronske storitve, elektronski 
podpisi, elektronska izmenjava, 
zanimanje in uporaba sta narasli. 
Spoznali smo, kaj vse lahko 
naredimo na daljavo in pri tem 
prihranimo čas, prostor, gorivo in 
nenazadnje trajnostno delujemo.  
 
Ja, so dejavnosti, ki jih še ne 
znamo prestaviti na internet, in 
tudi take, ki jih nikoli ne bomo. In 
upamo, da bodo preživele. Še 
vedno rada srečam svoje otroke, 
starše in moža ter jih objamem. 
Sem socialno bitje, ki potrebuje 
fizičen dotik. Tako kot potrebujem 
frizerja, maserja, kozmetičarko ... 
A le kako v dobi samoizolacije in 
varne razdalje? 
 
Kot nas je situacija socialno 
osamila, izolirala in zaprla v svoja 
stanovanja, nas je hkrati 
povezala. 
Danes  z veliko pomočjo 
informacijske tehnologije, v 
bodoče mogoče tudi brez?  
 

Mojca Justin
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TEMA MESECA 
 

SISTEMSKO DELO NA DALJAVO 
 
Moderatorji poznamo strukturne postavitve in postavitve s 
figurami in predmeti. Običajno se jih poslužujemo pri 
individualnem delu s klienti in pri individualnih postavitvah. V 
kombinaciji z internetnimi orodji za delo na daljavo so učinkovite 
za izvajanje postavitev. 

 

 
Foto: Arhiv M.Justin 
 
 
Ostani doma. Kaj sedaj? 
Vrata večine organizacij v Sloveniji 
so po 13. marcu ostala zaprta. 
Vlada nas je napotila, da se 
zapremo v svoje domove in tako 
obvarujemo svoje zdravje. Kako 
naj organizacija deluje, služi 
svojemu poslanstvu ob tem, da so 
njeni zaposleni vsak v svojem 
domu?  
 

 
Kreativni s tem, kar je na voljo.  
Na Inštitutu za sistemske 
postavitve nismo potrebovali 
veliko časa, da smo se prilagodili 
in našli primerno rešitev.  
Podjetja in njihovi lastniki, 
direktorji in vodje, naši partnerji 
se vsi trudijo nadaljevati in 
obdržati posel. Sprašujejo se, 
katere izdelke in storitve velja 



 8

obdržati, katere opustiti, vpeljati 
nove. Naj obdržijo vse trge, ali le 
nekatere in katere. Katere kupce 
in katere partnerje obdržati, od 
katerih se posloviti? Kako pridobiti 
nove? Kaj naj z zaposlenimi? Jih 
dati na čakanje ali odpustiti? Kaj 
bo z njihovimi družinami? Katere 
potrebuje podjetje in katerih ne? 
Ali še služimo svojemu poslanstvu, 
imamo pravo vizijo za te čase? 
 
In z metodo sistemskih postavitev 
jim lahko pomagamo pri iskanju 
prave poti, uvajanju potrebnih 
sprememb in pri sprejemanju 
odločitev. 
 
Zoom smo uspešno in produktivno 
uporabili na prvih sestankih in tudi 
že online delavnicah. Naslednji 
korak je bil, kako ga oplemenititi, 
nadgraditi, da bo služil kot orodje 
za postavitve? Vedeli smo, da si 
lahko pomagamo z metodo 
strukturnih postavitev, s 
figuricami in predmeti. A kako to 
prikazati, kako premikati figurice 
in predmete? Kombinirali smo z 
google docs, poskušali s figuriami, 
dodatnimi kamerami in na koncu 
uporabili dvodimenzionalni prikaz 
z enostavnimi barvnimi elementi, 
ki jih gledajo vsi udeleženci: 
stranka in predstavniki, moderator 
pa prestavlja in tako sproti riše živi 
zemljevid podjetja, situacije. 
PowerPoint tem potrebam 
popolnoma zadošča. 
Polju smo dodali še smeri neba in 
merilo za lažjo navigacijo ter 
premike elementov, definirali 
nekaj tipičnih likov za ljudi, za 
pojme, za procese, oddelke in 
pripravili legendo.  
 

Na delavnicah uporabljamo še 
sobice (breakout rooms), da lahko 
udeleženci vadijo v manjših 
skupinah kot tudi za izvedbo 
intervjuja v primeru slepih 
postavitev. Udeleženci, tudi tisti, 
ki se prvič srečajo s sistemsko 
postavitvijo, nimajo nobenih težav 
pri zaznavanju polja, dinamik in 
odnosov. Malo več pozornosti je 
potrebne, da prepoznajo ostale 
elemente in njihove pozicije, 
potem pa postavitev steče in tudi 
zaznavanje premikov ni več 
težavno.  
 
Razlike z živo postavitvijo? 
Seveda so. Ker moderator sproti 
riše zemljevid, v začetku nekaj več 
pozornosti potrebuje za svoje 
zaznave. Delo je bolj kompleksno, 
saj hkrati riše in opazuje zemljevid 
situacije, spremlja glas, obraz in 
premike elementov prek njihove 
kamere in spremlja njihove in 
svoje zaznave. Z nekaj prakse vsi 
moderatorji delo hitro osvojijo. 
Pomaga priročnik za delo z 
osnovnimi napotki in kratek 
trening, ki moderatorja opremi z 
vsemi potrebnimi veščinami za 
delo.  
Zaznave so enako močne kot v 
postavitvi v prostoru. Več je 
govorjenja, saj drugače ni 
možnosti sprejemanja informacije 
predstavnikov.  
 
Priložnost za napredek 
Vsaka online postavitev nam zbuja 
nove ideje in izboljšave. Naslednja 
je najbrž aplikacija, ki 
predstavnikom elementov 
omogoča, da se vživijo v situacijo 
glede na ostale elemente in se 
sami premikajo in krmilijo svojega 
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avatarja in tako komunicirajo med 
sabo in z moderatorjem. 
 

Mojca Justin 
 
 

GOST IZ TUJINE 
 

ESTHER SNIKKERS: GLOBALNA PLATFORMA 
ZA SISTEMSKE POSTAVITVE 
 
Esther Snikkers se s sistemskimi 

postavitvami ukvarja deveto leto. 

Varnostna inženirka in NLP-kovčinja, ki 

je strastno študirala postavitve, je 

svoje mesto našla na internetu in 

povezala moderatorje prek ZIESOO 

platforme. 

 

 
 
Mogoče to poznate. Včasih v 
življenju izkusimo trenutke, ki za 
vedno ostanejo znami. In ko 
pomisliš nanj, se ti zdi, da si 
ponovno v njem.  Pojavijo se tiste 
vonjave, zagledaš takratno okolico 
in preplavijo te isti občutki kot 
takrat.  
 
Bilo je čudovito nedeljsko jutro. Pila 
sem svoj jutranji čaj na balkonu. 
Ptički so peli, sonce je sijalo in vonj v 
zraku je bil veličasten. Bilo je 
popolno, leno nedeljsko jutro. Bila 
sem zadovoljna. Prejšnji teden sem 
končala svoje prvo naročilo in 
prejela novega. Ni slabo za kovča, ki 

je šele začel. Ravno sem popila čaj in 
se pripravila, da grem pod tuš, ko se 
je pojavil »ta trenutek«. S 
šamponom v laseh mi je prestrelilo 
telo, oblila me je kurja polt in dobila 
sem briljantno idejo ... 
 
Leta 2005 sem doživela svojo prvo 
izkušnjo s postavitvami. Šla sem do 
gospe, ki se je ukvarjala z lutkami. V 
tistem času sem bila upravnica 
zapora in vzporedno sem študirala 
varnost. Zahtevno je bilo usklajevati 
obe dejavnosti in vedela sem, da 
me, to kar počnem, ne izpolnjuje v 
celoti. Moja pozornost je uhajala k 
postavitvam in NLP. Prebrala sem 

Foto: osebni arhiv 
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vse knjige, obiskala vse vrste 
postavitev in končno sem bila polno 
usposobljena na obeh področjih.  
 
Leta 2012 sem ustanovila svoje 
podjetje za podjetniško svetovanje 
in delovala kot kovč in trener za 
organizacije. Moj oče spremembe ni 
podpiral, vedno sem čutila njegovo 
nestrinjanje. Vendar sem storila, kar 
sem takrat morala. In vedno bolj 
sem v svoje delo vključevala 
postavitve. Poleg spoznanj in 
razumevanj, ki jih prinašajo 
postavitve, mi je všeč, kako 
zaznavaš v telesu. Resnično čutiš 
spoznanje, kako se oddahneš, 
prepoznaš. Vendar če sem poštena, 
je v mojem delu še vedno nekaj 
manjkalo. 
 
Moj oče nas je zapustil leta 2018. Z 
njim sem bila močno povezana. V 
hospicu je bil prostovoljec, ki je tudi 
delal s postavitvami in na smrtni 
postelji mi je povedal, da zdaj 
razume, kaj so postavitve in kaj 
delam. In da je zelo ponosen name 
in na dejstvo, da sem vztrajala na 
svoji poti (in pri občutku). 
 
In spet je prišel tisti trenutek. 
Trenutek pod tušem, ko te prestreli 
skozi celo telo in pride briljantna 
ideja. In vedela sem, ta ideja bo v 

celoti izpolnila moje želje. V tem 
trenutku se je rodil ZIESOO.  
 
ZIESOO je globalna platforma, kjer 
udeleženci najdejo kvalificiranega 
sistemskega kovča na spletu. In kar 
je najpomembnejše, ZIESOO 
vsebuje orodje za sistemske 
postavitve, s katerim kovč lahko 
vodi postavitve tako ena na ena kot 
v skupinah.  
Kako se lahko povežeš na online 
postavitve? 
Moderatorji vemo, da skrite 
dinamike sistema  in/ali polje nima 
zidov, da nima časa in meja. In 
vedno se čudimo nad učinki, ki jih 
ima energijsko polje. Z ZIESSO 
orodjem in metodo nekje med živo 
postavitvijo s predstavniki in 
postavitvijo na mizi, so udeleženec, 
moderator in predstavniki povezani 
s poljem. 
 
Če želite sami preizkusiti ZIESOO 
orodje, obiščite spletno stran 
www.ziesoo.com in se dogovorite z 
moderatorjem za postavitev ali pa 
se včlanite. Poskusni teden uporabe 
ZIESOO orodja, je brezplačen. 
 
P.S. ZIESOO (sisou) je stara 
nizozemska beseda za eureka 
trenutek. 
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MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV V 
ORGANIZACIJAH 

 
EMA PERME 
Na začetku hvala urednici, da 
mi zaupa prosto pisanje in 
razmišljanje o poslovnih 
postavitvah. Vedno znova je 
povabilo k pisanju za 
Sistemska zavedanja zame 
poklon, da sem povabljena za 
omizje izbranih avtorjev, ki si 
delimo strani časopisa.  In 
želim si, da bi zmogla vedno 
potegniti bralce v branje 
vrstic, ki jih oblikujejo moje 
misli, intuicija, duša in srce, 
ko zaznave prelivam na papir. 
V resnici je to čudežno početje, ki ga zmore človek. Pisanje vseh 
vrst pa nas pomembno zaznamuje kot osebnost. Po profesiji sem 
pedagoginja in sociologinja. Posameznik in družba, njuno 
soodzivanje, njuno uglaševanje, sovplivanje … učenje v vseh 
dimenzijah, je bil dovolj velik izziv, da sem se odločila za študij. 
Najbrž bi se še enkrat odločila enako.

Delam na področju izobraževanja 
odraslih. Moja pot se je začela v 
razvoju ene od prvih alternativnih 
oblik pristopa, ko smo v začetku 
90-ih v Sloveniji zanosno začeli 
razvijati novodobni pristop v 
sistemu izobraževanja odraslih: 
projekte, metode in pristope, kako 
animirati in motivirati odrasle za 
učenje, da bi ta volja in 
radovednost trajala skozi vse 
življenje. Imela sem redko 
priložnost postavljati računalniško 
voden sistem – Borza znanja, 
spremljanja učečih se odraslih, ki 
so se želeli nečesa naučiti, ali pa 
so kakršnokoli znanje iskali – 
neformalno znanje, tisto, ki  je del 
vsakdana, včasih ga celo težko 

prepoznavamo kot nekaj 
vrednega. Bilo je fenomenalno! 
Kasneje smo v duhu filozofije 'Dole 
škole' iskali še druge poti za 
odrasle, tako smo odprli prvo 
središče za samostojno učenje, 
danes obstaja mreža, ki deluje po 
celi Sloveniji. Imela sem priložnost 
razvijati, usposabljati mentorje, 
analizirati prve izpeljave za 
udeležence programa Odrasli se 
učimo drugače. Hvaležna sem 
življenju, da sem v timu, ki je 
razvijal izvedbo višješolskega 
programa na daljavo s spletno 
učilnico z vsemi pripadajočimi viri 
in mentorsko podporo (leta 2000), 
ustvarjala novodobni pristop k 
izobraževanju. Kasneje sem vodila 

Foto: osebni arhiv 
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več tovrstnih izobraževanj in 
razvijala nove. Danes sem 
zaposlena v vladnem sistemu, kjer 
še vedno iščem nove poti za 
učenje vseh tistih, ki so se nekje 
na poti učenja in izobraževanja 
utrudili, zlomili … že iz katerega 
razloga, pa potrebujejo podporo, 
ki ga iz človekove pravice do 
učenja in izobraževanja civilizirana 
družba mora zagotavljati skozi 
davkoplačevalksi istem. Ta pot je 
drugačna od prve. Na osnovi 
razvojnih projektov, analiz in 
raziskav ter obstoječih praks 
(doma in v EU) 'uradniki' mojega 
tipa oblikujemo priporočila za 
urejanje sistema in poskušamo 
vplivati na obstoječe neustrezne 
rešitve v zakonodaji. Do neba sem 
hvaležna za vse dneve in leta 
prakse, tudi v tujini, razičnih vrst, 
z najrazličnejšimi ljudmi, hvaležna 
za priložnosti razvijanja novih 
praks, te mi danes pomagajo, da v 
sedanjih delovnih priložnostih 
vidim čez mejo, ko gledam tudi 
tuje izkušnje,  njihove študije, da 
ohranjam stik z realnim in po 
svojih močeh delam zanj. 
Zdaj vem, da živim bolj v 
kolektivni vesti kot osebni, čeprav 
je ta v resnici podaljšek osebne. ne 
čudim se, da so me vedno zanimali 
veliki sistemi, kako prilagajati 
delo, in profesionalen pristop na 
večje množice, kako doseči ravno 
pravo mero sredine, da je večini 
ugodno in ji ustreza. 
Če vas zanima več o mojem delu, 
pa v Google vtipkajte Ema Perme. 
 
Kako si prišla do postavitev in 
kaj te je pritegnilo? 
Zdaj že dobro vemo, da naključij 
ni, je vse NA KLJUČ. In tudi moja 
pot do sistemskih postavitev je 

takšna. Ko sem jih gledala še od 
daleč, so se mi zdele na začetku 
precej eterične, nadzemske, nekaj 
kar ni mogoče umestiti v ta realen 
svet. Z boljšim spoznavanjem prek 
objav v medijih in različnih 
predstavitev Nataše Čebulj so 
postajale nedosegljivo privlačne, 
veličastne in v njih je bilo še vedno 
nekaj nadzemskega, da bi si upala 
bližje. Mogoče sem v trenutkih 
prve nevednosti celo rekla, ah no 
ja, spet ena od tistih 
neoprijemljivih reči. Ja in nekaj v 
tej zaznavi je bilo čudno. Nataša 
Čebulj je moja draga kolegica iz 
študenstkih let, potem se dolga 
desetletja nisva videli, pred kakimi 
štirimi leti pa sem pregledala več o 
njenem delu s sistemskimi 
postavitvami – takrat družinskimi 
(objave na spletu). Ker sem 
Natašo in njene prejšnje službe 
poznala, je bila zgodba sistemskih 
postavitev na prvi pogled vse 
skupaj precej nelogično, saj je bila 
Natašina zgodba povezana z 
njenim delom v velikih poslovnih 
sistemih. Poznala sem jo kot 
samozavestno, v poslih uspešno 
žensko in na prvi pogled 
'romantična' povezava z 
družinskimi postavitvami ni bila 
mogoča. Da je mera polna, bila je 
tudi ločena. Draga Nataša, na tem 
mestu se ti opravičujem, ker sem 
te spet vpletla v tale opis, ni šlo 
drugače. Kasneje sem imela sama 
krizo, več njih, več vrst njih … 
običajno pridejo v paketu (v službi, 
v zasebnem življenju, osebno). 
Celo zelo težko je bilo in začela 
sem iskati, iskati, iskati, je trajalo 
več let. Iskala sem način, metodo, 
ki mi bo pomagala raziskati sebe 
in odgovoriti na nekaj ključnih 
vprašanj osebnega smisla.  
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In družinske postavitve so tako iz 
daljave postale vabljive, ampak 
takrat iz več razlogov še 
nedosegljive. Prevzele so me 
zgodbe in primeri, kjer so se 
mnogim pokazali dragoceni uvidi 
in sporočila, s katerimi so razrešili 
osebna ali delovna vprašanja. Kaki 
dve leti kasneje se je pokazala pot 
in možnost v delovnem okolju za 
izobraževanje po meri. Vodila sem 
nacionalno skupino strokovnjakov 
mednarodnega projekta, kjer je 
sodelovalo šest držav. Zaradi 
zavzetosti in predanosti področju 
svetovanja odraslim za učenje in 
izobraževanje smo v projektu 
delali več, kot je bilo prvotno 
načrtovano, in si prislužili prenos 
sredstev drugih držav. Ta dodatna 
sredstva so nam omogočila 
dodatne možnosti izbire 
nadaljnjega širjenja rezultatov in 
tudi izbiro izobraževanja po meri. 
Izbrala sem sistemske postavitve, 
vpisala sem se v program 
usposabjanja za moderatorje 
organizacijskih sistemskih 
postavitev. Prišli so mnogi 
odgovori, več mirnosti, več 
preprostih spoznanj ob drugačnih 
pogledih na dogodke, zatikanja v 
komunikaciji, dogovarjanja, 
izpeljave delovnih procesov. Zdaj 
lahko vsaj prepoznavam, da 
delujejo dinamike, da so kršeni 
redi, za globljimi vpogled pa mi 
pomagajo postavitve, male, 
indivudalne. 
 
Zakaj si se odločila za študij? 
Za organizacijske, zdaj jih zaradi 
boljše prepoznavanosti v 
poslovnem svetu, vse bolj pogosto 
imenujemo tudi poslovne 
postavitve, sem se odločila, ker se 
je pokazala možnost v kontekstu 

službe, kar nekaj let sem čakala 
priložnost. Zdajšnje zavedanje pa 
mi kaže tudi, da me je bilo najbrž 
tudi strah pogledati družinska 
razmerja od blizu, zato sem začela 
z organizacijskimi sistemi. Z 
današnjim poznavanjem metode 
pa vem, da so vsi začetki v 
družinskih. V organizacije in na 
delovna mesta nosimo tudi svoje 
osebne vesti in dinamike, brez 
polnega zavedanja, da so naši 
vzorci vedenja iz naših družin, ki 
so imele prej svoje družine po 
dveh smereh in še mnogo rodov 
pred tem … 
Ja, življenje nas kuje, oblikuje, 
tlači, zrači, kaznuje, nagrajuje in 
zaznamuje. So časi, ko gre, ko je 
notranja ura uglašena na ugodje, 
zadovoljstvo,  srečo …. in tem 
sledijo časi, ko se ni mogoče 
pomiriti z občutkom, da smo dobro 
in nam gre. V takih časih iščemo 
izhode, metode, načine … 
analiziramo, preiskujemo, 
brskamo po sebi … vprašanj je do 
neba in čez. Pri meni velja, da v 
takih časih običajno iščem novo 
pot, nove načine do odgovorov, 
vseh prejšnjih, ki so mi bili v 
pomoč v preteklih obdobjih 
notranjih stisk, ne uporabim 
ponovno. Zdi se, kot da gre za 
drug čas, drugo dimenzijo in staro 
ne bo več delovalo. In tako je bilo 
pri iskanju novega načine, metode 
v času moje zadnje večje 
profesionalne krize, ki je bila tesno 
povezana z osebno. Težko bi rekla, 
katera je vplivala na katero prej. 
Tako si vsaj mislim. Moja mama je 
bila pred štirimi leti hudo bolna in 
potem je odšla tja, kjer nič več ne 
boli in je vse prav. Tri tedne po 
tem sem imela hudo prometno 
nesrečo, ki me je za nekaj 
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mesecev dobesedno pospravila v 
čas teme. Je bila pa to krona 
večletnih lastnih bojev s 
preživetjem duše. In morala sem 
začeti pospravljati 'od znotraj'. Pa 
je šlo zelooo težko in stare metode 
niso delovale. V delovnem okolju 
in profesionalnem življenju sem 
imela občutek kaosa, 
neizpolnjenosti, celo zavrženosti. 
Delam v državni upravi, moje delo 
je povezano s spreminjanjem 
obstoječega sistema, kar odstira 
novo spoznanje, da ima moja 
kolektivna vest veliko moč.  
 
Kako je potekal študij za 
moderatorja organizacijskih 
postavitev? 
Študij organizacijskih sistemskih 
postavitev je potekal v petih 
modulih, z vmesnimi nalogami. 
Med moduli je minilo mesec do 
dva, potekali pa so intenzivno ves 
dan v treh zaposrednih dneh. S 
prepletanjem teorije in stalnim 
preiskušanjem metode, 
preizkušanjem moderiranja, 
utrjevanjem naučenega 
teoretičnega znanja. Sama 
metoda je fenomenološka, kar jo 
pomembno zaznamuje. Ni 
analitska, kar pomeni, da ni 
obrazcev, strogih in dolgočasnih 
papirjev in omejitvenih struktur. 
Ta pristop mi je še posebej ljub, 
saj v mojem poslu vlada množica 
predpisane dokumentacije, ki 
včasih za moj pogled nima logične 
ali smiselne strukture. Samo 
usposabljanje je bilo zame nadvse 
dragoceno, ne le z ravni znaja in 
spoznanj, ampak tudi načina, 
druženja, prostora … Tako rada 
sem zahajal tja, bilo je, kot da 
sredi Ljubljane stopim v drug čas 
in tam bivam cele tri dni. Pomiril 

me je, me spravljal v stik s seboj, 
in sicer bolj, kot sem si prej 
predstavljala. 
  
Kaj si s študijem pridobila?  
Če bi to morala opisati z enim 
stavkom, bi rekla, da je to 
razmišljanje, ki se ga učimo vse 
življenje in ima zdaj svojo jasno 
obliko in ime. Včasih, tu pa tam, 
me v odtenkih spominja na čase 
odločanja v  kriznih trenutkih, o 
življenjsko pomembnih 
vprašanjih, malo spominja na 
dobro intuicijo in odločitve, ki jih 
sklepamo v takih trenutkih. V 
resnici pa je mnogo več od tega, 
saj daje strukturo s pravili, ki so 
prepis naravnih zakonov, ki 
ničesar ne potvarjajo. Samo so in 
trdo odločajo, zato so vredni vsega 
spoštovanja, ponižnosti in 
prevzemanja odgovornosti, kar 
nam naložijo.  
Po leto dni je za menoj kar nekaj 
postavitev, kjer sem nastopala kot 
klient, element ali moderator. 
Zaradi trenutne prisotnosti korona 
virusa preizkušamo tudi 
moderiranja s pomočjo 
virtualnega prostora. Neverjetne 
in presunljive izkušnje se nam 
dogajajo. Prvotno pogosto 
prepričanje, da polje 
vzpostavljamo le v realnem 
prostoru smo v zadnjem mesecu 
precej intenzivnega dela prek 
videokonferenčnih sistemov, kar 
dodobra zamajali. Energija polja 
deluje in elementi se odzivajo 
enako močno kot v realnem 
prostoru. Izkušnja je več kot 
dobrodošla, saj smo v skupini z 
Natašo ponovno ugotovili, da 
odzivi sistemov delujejo, kjerkoli 
jih zanje prosimo. 
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In orodja, ki jih uporabljamo, so 
precej preprosta: potrebujemo le 
moderatorja, ki zna vzpostaviti 
okolje, in polje, v katerem za 
svojega klienta postavi elemente, 
ki se v skladu s problemom in 
vprašanji odzivajo. Moderator z 
opazovanjem gibanja in odzivanja 
elementov v polju izvaja krajše 
intervencije v obliki vprašanj, 
stavkov, misli. V pomoč mu je tudi 
opazovanje klienta in njegovih 
odzivov. Pred tem moderator s 
stranjo opravi intervju. Največji 
izziv za moderatorja je vsekakor 
ostati nevtralen, brez namer, 
pomoči, sodb in bojazni. 
 
Kako pri svojem delu koristiš 
pridobljeno znanje? 
Delam v državni upravi in v tako 
velikem, pogosto težko ali sploh 
nepreglednem sistemu je težko 
ločiti 'zrnje od plev', kot pravi star 
slovenski pregovor. Po dobrem 
letu dni, odkar sem se prvič zares 
srečala z metodo sistemskih 
postavitev na samem začetku 
usposabljanja, lahko zapišem 
nekaj slikovitih prispodob, ki jih 
omogoča sistemski pogled po 
Bertu Hellingerju. V okolju, v 
katerem delam, je izzivov za 
prepoznavanje pravil sistema na 
pretek, vsak dan, skorajda vsak 
trenutek. Dinamik je tako rekoč za 
izvoz, s tem tudi kršitev redov, ki 
jih povzroča množica osebnih in 
kolektivnih vesti, ki trkajo druga v 
drugo. S slikovitostjo opisov 
stanja in humorjem pa je težko 
umiriti pogled na nepregledno 
množico sovplivov, mešanja 
odgovornosti, njenih ravni in 
največji izziv med vsem tem je 
obdržati svojo jasno sliko vplivov 

in odgovornosti ter umeščenost v 
času in prostoru. 
Pogled sistemskih postavitev mi 
najbrž pomaga bolj, kot sem si 
predstavljala, da umirim sebe in 
počakam tam, kjer bi sicer najbrž 
v naglici odreagirala preveč 
impulzivno ali celo zelo narobe. 
Zavedam se, da je učenje 
sistemskega pogleda doživljenjski 
proces in je radovednost njegov 
sestavni del. Vendar je odkritje 
resnic o redih, vesteh in načelih 
več kot dragocen pripomoček 
opazovanja energij, strukture 
organizacij in dinamik, ki se v njej 
pojavljajo.  
Sistemsko pravilo o organizacijah 
pravi, da večja, kot so, bolj trdno 
strukturo, postavljena pravila 
hierarhije potrebujejo. Delam v 
sistemu, kjer na prvi pogled to vse 
drži in je vse jasno, vendar se tudi 
v tako velikih sistemih pojavlja 
soočanje odgovornosti in 
strokovne kompetentnosti, ki 
lahko zamaje vladavino 
hierarhične strukture. Tudi zaradi 
tega spoznanja mi je zdaj lažje, ko 
opazujem delovna razmerja in 
procese, ki se me neposredno 
dotikajo.  
Pri sebi prepoznavam tudi različne 
dinamike, ki delujejo in izvirajo iz 
mojega osebnega sistema in še 
kako mi pride prav stavek: 'Meni 
moje, tebi tvoje.'  
Precej bolj sem pozorna tudi na 
prevzemanje odgovornosti 
oziroma domet vpliva, ki ga imam. 
V sistemu je prav, da spoštujemo 
rede, hierarhijo in ne posegamo 
tja, kjer nimamo vpliva, če pa že, 
moramo za to prevzeti 
odgovornost, ne glede na to, kaj ta 
prinese. 



 16

V času usposabljanja smo 
preizkusile mnoge manjše in večje 
postavitve za svoje delovne 
okoliščine, kjer se zatika, in dobile 
presenetljive odgovore. Lansko 
leto sem bila v nekatere reči tako 
zelo prepričana, da še kar nisem 
sprejela resnice iz postavitve, 
letos se vse bolj sveti slika, ki so 
jo pokazale. Ker živim bolj v 
kolektivni vesti, vse bolj zares 
prepoznavam, da bijem bitke 
drugih, ne svojih.  
 
Kakšen tvoj vtis s poslovne 
postavitve? 
V času usposabljanja smo v enem 
od zadnjih modulov obravnavale 
tudi nekaj kombinacij tehnik za 
poglede na poklicno pot. Ena od 
začetnih prostavitev je bila 
postavitev prednikov in njihovih 
del, ki so jih opravljali, po očetovi 
in po mamini strani. Pred tem nas 
je Nataša vodila z meditacijo skozi 
vse, kar smo v svojem življenju že 
počele, skozi delovna mesta, tudi 
hobije, druge zadolžitve, radostna 
početja … Pregled v meditaciji je 
bil hiter in učinkovit. Ne bom 
pozabila svoje postavitve s 
predniki, z obeh strani, po mamini 
in očetovi strani, sem imela veliko 
mero podpore in naša mentorica je 
takrat zaključila: 'poglejte jo, kako 
jo podpirajo, zato je tam, kjer je, 
zato lahko dela to, kar dela.' Zdelo 
se mi je veličastno, pomembno, 
počutila sem se do neba 
poščačeno, hvaležna za doto del in 
nalog, ki so mi jo dali predniki. Ta 
občutek si prikličem vedno, ko 
dvomim, ko smisel dela bledi.  
V eni od manjših postavitev smo 
dobili odgovore na svoja 
poslanstva, moje je veliko, 
naporno, a veliko, tako mi je 

sporočil sistem. Najbrž je veliko 
zame. Na tem mestu je 
pomembno, da to sprejmem in 
spoštujem. 
O svojem delovnem mestu ravno 
zaradi vse pestrosti, ki sem jo 
opisala zgoraj, včasih dvomim, se 
utrudim in mislim, da ni zame.  
Pridejo obdobja, ko se sprašujem: 
Naj ostanem, ali grem? Tako je 
bilo tudi v eni od postavitev. 
Vpogledi in uvidi so me napeljali 
na drugačen pogled stanja: 
pomembno ločnico med 
prevzemanjem odgovornosti glede 
na položaj in pristojnosti ter 
vplivom, ki ga imam. Ko zmoremo 
tu jasno razmejiti svoje 
razmišljanje in početje, je vse 
lažje. 
V naši praksi s klienti smo imeli 
primere, kjer je razjasnitev 
najpogosteje pokazala popolnoma 
druge odgovore, kot so jih 
pričakovali ali o njih razmišljali. In 
prav zaradi tega je metoda 
dragocena, saj je v poslu večkrat, 
zaradi izboljšanja položaja treba 
pogledati popolnoma drugače, da 
pridemo do prave rešitve. In 
sistemske postavitve to zagotovo 
omogočajo. Lahko bi rekli, da 
sistemski pogled seže čez vse 
meje predvidevanja pogledov in je 
zaradi relativno hitrega odgovora 
lahko v veliko pomoč pri poslovnih 
odločitvah.  
 
Kaj bi dodala na koncu? 
Če bi civilizacija lahko pogledala za 
sliko nenehnega tekmovanja in 
računanja BDP-ja, bi si utrdila več 
vedenja, ki jih poznajo ekonomski 
zakoni, ki so pisani po naravnih 
pravilih, pa smo jih malo prikrojili. 
Sistem išče ravnotežje, če tega ni, 
potem prihajajo nesporazumi, 
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neskladja, tudi nesreče, za 
vzpostavljanje ravnovesja so 
potrebne tudi žrtve. Naravni 
zakoni so uglašeni najmanj na 
sistem planeta, ta diha kot živ 
organizem in mi z njim, v 
družinah, organizacijah, poslih, 
skupnostih, družbi … državah, 
kontinentih.  
Trenutno stanje na planetu kaže 
silno neravnovesje, kjer je več 
velikih sistemov v medsebojnem 
'boju za prevlado', okoljski, 
ekonomski, demografski, celo 
digitalni, vrednostni, etični. Kateri 
je nad katerim? Kaj je bilo prej in 
kaj je prišlo potem? Kdo ima 
prednost? Kako skrbimo za 
izravnave? Kdo in kaj pripada 
komu ali čemu? Vprašanje je, če 
zmoremo dogovore na vsa ta 
vprašanja znotraj svojih sistemov, 
ali jih razumemo enako in kaj 
bomo vendarle morali zato 
žrtvovati, da bo zadoščeno redom 
zgodovine, hierarhije, poravnave 
in pripadanja. 
Nekoč so ekonomski učbeniki 
navajali primer vpliva metulja, ki 
je zamahnil s krili in je na drugem 

koncu zemlje povzročil tornado. 
Zdi se, da smo na mogočnost 
pojava pozabili. Veliki poslovni 
sistemi so na veliki preizkušnji, ali 
bodo obstali, ali se bodo zrušili … 
in mogoče kasneje celo nadaljevali 
v drugi obliki. Pod vprašajem so 
številna delovna mesta, življenja 
milijonov ljudi.  
Napetost zaradi posla, ki ga 
nameravamo izpeljati, je 
pomembno pogledati iz zornega 
kota namere, pristojnosti, 
odgovornosti … iskreno in čisto, 
brez skritih namer, ali služi 
življenju, ali ne?  
Če je vse prav, potem je vse v 
ravnotežju, sicer sistem išče svoje 
poti do ravnotežja in sredstev ter 
žrtev ne izbira. Sliši se kruto, je pa 
pošteno in to je postulat sistema.  
 
Hvaležnost, da sem del teh 
spoznanj in se jih lahko učim, je 
brezmejna in vedno znova krepim 
odgovornost, da z radovednostjo 
in ponižnostjo gledam na to, kaj se 
bo v postavitvah pokazalo. In naj 
ta krepost ostane.  
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MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV V 
ORGANIZACIJAH 

 
NINA JAMBREC 
 
 
Moje ime je Nina Jambrec, po izobrazbi 
sem magistra ekonomskih in poslovnih 
ved, a po duši raziskovalka sebe in vsega, 
kar nam nudi življenje. Lahko bi se opisala, 
da sem zelo samosvoja, kar mi je všeč. 
Sledim sebi in temu, kar čutim, da je dobro 
zame. Hvaležna sem, da zmorem zaupati 
intuiciji, ki me vodi. Šport je od nekdaj del 
mene, a najraje kolesarim. Rada potujem, 
berem knjige, obiskujem različne 
delavnice in ob vsem tem spoznavam sebe. 
Lepo je, ko izginjam »jaz« in je vse bolj 
prisotno v meni tisto, za kar še sama nisem 
vedela, da lahko sem in počnem. 
 
 
S poslovnimi postavitvami sem 
se srečala, ker nisem uspela 
svojega vprašanja rešiti na 
družinskih postavitvah in sem po 
priporočilu prišla k Nataši na 
organizacijske postavitve. 
Verjamem, da nas življenje pelje 
in pripelje točno tam, kamor nam 
je namenjeno. Upala sem si in šla. 
Družinske postavitve obiskujem že 
šesto leto in kot metoda mi je zelo 
blizu, sama pa sem skozi delo 
prejela potrditve o njenem 
delovanju. Za postavitve sem zelo 
hvaležna in se jih veliko 
poslužujem.  
V podjetju kjer delam, sem 
napredovala, kar pomeni, da 
imam vpliv in predvsem 
odgovornost je večja, kot je bila 
pred tem. Zato sem se 
samoiniciativno odločila in verjela, 
da mi bo študij za moderatorja 

organizacisjkih postavitev v 
pomoč pri delu ter spopadanju z 
izzivi.  
 
Študij je potekal v modulih, 
kjer smo postopno spoznavale 
zakonitosti, pravila moderiranja in 
drugi del, ki je sestavljen iz vaj, 
kjer smo to praktično preizkusile. 
Skupina je manjša in zelo smo se 
povezale. Ob študiju sem lahko 
svoja vprašanja že reševala in se 
seznanila, kaj je še tisto, kar 
moram osvojiti ali se naučiti. 
Veliko mi je bilo v pomoč 
spoznavanje zakonitosti, ki jih 
sicer in pred tem nisem poznala. 
Svojo pozornost in zavedanje, kaj 
je moje in do kje je moj vpliv, sem 
razvila v času študija. To se mi zdi 
zelo pomembno, ker se pogosto 
vrtimo v t. i. zgodbah, ki niso naše, 
ali ponavljamo določene napake. S 

Foto: osebni arhiv 
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samim študijem sem pridobila na 
samozavesti in notranjem 
zaupanju. Znam slediti sebi in 
predvsem znam si pomagati, ko 
pomoč potrebujem.  
Znanja uporabljam povsod, kjer 
lahko in uspem. Všeč mi je, ko si 
dovolim raziskovati in 
eksperimentirati, na koncu je le 
metoda in ni okvir, ki je 
standardiziran. Pomembno je, da 
se držim načel, ki smo se jih 
naučile, medtem ko je izvedba  na 
moderatorju. Najti svoj način in 
pogumno širiti to znanje, mi je 
vodilo v tem času. Širina znanja, ki 
ga prejmeš z metodo, je 
neverjetna in to mi je zelo všeč. 
Vedno je dobro znati videti širšo 
sliko dogajanja, se postaviti v 
»ptičjo perspektivo« in pogledati iz 
druge strani na določen izziv, s 
katerim se srečujem. Pogosto 
morda preveč analitično in ujeti v 
vsak dan spregledamo bistvo. 
Ravno to je čar metode 
organizacijskih postavitev, ki se 
zgodi v polju, ko postavljaš svojo 
temo, in se čudiš, ko se na primer 
nekdo od predstavnikov obnaša 
kot tvoj sodelavec.  
Kot najbolj močno izkušnjo in 
pomembno spoznanje, ki lahko 
vsakemu koristi, bi izpostavila 
delovno mesto in vsa delavna 
mesta, na katerih smo kadarkoli 
delali. Ne zavedamo se in nihče 
nam ni tega povedal, kako je 
pomembno, na kakšen način smo 
odšli od tam in kako lahko to 
danes rešimo, da bomo lahko 
svobodni in uspešni tukaj, kjer 
delamo sedaj.  
Sama sem prestopila iz enega 
delovnega mesta na drugo, ki 
je bilo v drugem oddelku in znotraj 

istega podjetja. Ves čas sem 
delala na novem delovnem mestu 
enako kot prej, a nisem bila tako 
uspešna in manjkal mi je občutek, 
da sem na pravem mestu. Ta vaja 
je ena prvih, ko smo začele s 
študijem. Po mojem je to osnova 
in sem hvaležna, da smo jo 
naredile, ker sem od takrat nazaj 
učinkovita pri svojem delu. 
Pomembno je, da se v srcu 
posloviš, zahvališ, vrneš na 
simboličen način delovnem mestu, 
kar ni tvoje in »blagosloviš«, da 
lahko nekdo novi pride na to 
delovno mesto. Ob prehajanju in 
spremembah delovnih mest včasih 
pustimo delčke sebe ali mogoče 
celo srce, na tistem prvem 
delovnem mestu, ker je bilo prvo 
in zelo pomembno za nas. Vendar 
je pomembno, da se tega zavemo, 
vzamemo sebe nazaj od tam, se 
poslovimo in gremo naprej ter 
delamo v polni moči, kjer smo 
sedaj. 
Lahko se zgodi, da pridemo do 
trenutka, ko vse tisto, kar smo 
poznali, ne pomaga in ne vidimo, 
kako rešiti določene situacije, 
izziva, odločitve. Takrat je 
primeren trenutek za srečanje z 
organizacijskimi postavitvami. 
Potrebna je le odprtost in pogum, 
za vse ostalo bo poskrbela 
izkušnja, ki je ne moreš opisati ali 
pozabiti, temveč jo je treba 
doživeti. Življenje je veliko večje, 
kot si predstavljamo, in vladajo 
mu zakoni, ki so naravni in 
raziskani. Verjamem, da prihaja 
čas, ko bo metoda organizacijskih 
postavitev lahko prišla do svoje 
pomembnosti, ki se je tuja 
podjetja in mnogi že zavedajo.
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IZKUŠNJE S SISTEMSKIMI POSTAVITVAMI V 
ORGANIZACIJAH 

 
 

GAŠPER PEROVŠEK, avtomehanik 
 
Prva postavitev je bila na temo mojih 
zaposlenih in bodočega poslovanja, kar 
je potem pripeljalo tudi do osvetlitve in 
razrešitve spora z očetom, ki sva ga 
takrat še imela. Vse, kar se je tam 
pokazalo, kar sem videl skozi elemente 
in sliko, se je v naslednjih mesecih 
dejansko odvijalo pred menoj.   
 
 
 
 
 
 
 
 
O meni in mojem poslu 
Sem izučen avtomehanik, strojni 
tehnik. Začel sem s 16 leti, doma 
v Šmartem ob Savi, pri svojem 
očetu. V pol manjši delavnici kot 
jo imam danes, mi je oče počasi 
predajal posle. Ko se je leta 2011  
upokojil, sem delavnico prevzel v 
celoti. Smo avtomehanična 
delavnica in vulkanizerstvo. 
Specializirani smo za nemška 
vozila (VW, Seat, Škoda, BMW, 
Mercedes) in avtomobile evropske 
proizvodnje (Pegueot, Renault). 
Delamo tudi en del čolnov, v 
smislu motorjev, izvenkrmnih in 
vgradnih. Živim za Bežigradom s 
partnerko Mojco. 
 
V ekipi sva dva, eden nas je 
zapustil, zato iščem novega fanta. 
Težko dobim dobre fante, večina 
ne vidi sama dela. Ko dokonča, 
gleda v zrak, namesto da bi vzel 

naslednje delo. Ta zdajšni pa je 
tak, da sam najde delo. Ko pa res 
zmanjka, pride k meni: »Šef, kaj 
pa zdaj«. Tudi račun zna sam 
napisati in temu res zaupam. 
Rabim še enega, da b njegov 
njemu pomočnik. Sam nimam več 
toliko časa za delo v delavnici. 
Ne, da ne bi želel, ampak 
papirologija, stranke in telefoni mi 
zapolnijo čas. Želim si, da bi 
lahko še kdaj kaj sam popravil, 
ker imam to žilico, a so stranke in 
telefoni pomembnejši.  
 
Selitev delavnice 
Leta 2014 sem jo preselil na to 
lokacijo, kjer imam sedaj čisto 
svojo delavnico, še enkrat večjo 
kot v Šmartnem, kjer še vedno 
živita moja starša. Za selitev sta 
bila dva razloga.  
Prvi je bil, da sva se tudi midva, 
tako kot večina očetov in sinov, 

Foto: Mojca Justin 
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težko sporazumela okrog posla. 
Moji pogledi so bili precej 
drugačni, delavnico in posle pa je 
vodil oče.  
Drugi pa je bil velikost delavnice. 
Tam je bil prostor bistveno 
manjši. Tukaj je že samo parking 
bistveno večji.  
 
Načrti za prihodnost 
Želim imeti 3 zaposlene. Kolega, 
vodja velike in uspšene 
ljubljanske delavnice s 50 
zaposlenimi, mi je svetoval, da je 
največja obvladljiva velikost 
avtomehanične delavnice 7 ljudi.  
Jaz si želim, da smo tirje. Glavni 
cilj je: še vedno sem jaz šef, a da 
bi lahko imel enega nadzornega v 
delavnici. Tako imam jaz čas za 
stranke, telefone, nabavo 
materiala, za poslovodenje.  
 
Prvo srečanje s sistemskimi 
postavitvami 
Predstavila mi jih je moja punca 
Mojca. Prva postavitev je bila 
družinska v Mariboru pri Duški. 
Bil sem le kot udeleženec, nisem 
želel sodelovati kot predstavnik. 
Tam je bilo vse v tišini, bilo mi je 
nerodno, ker ni bilo verbalno. Ko 
me je Mojčina prijateljica Nina  
povabila k Nataši Čebulj, mi je 
bilo dosti lažje. Nataša se je 
pogovarjala, z besedami mi je vse 
odlično razložila. Besede sem 
razumel in lahko sem sodeloval.  
 
Moja poslovna postavitev 
Prva postavitev je bila moji 
zaposleni in moje bodoče 
poslovanje, kar je potem 
pripeljalo tudi do osvetlitve in 
razrešitve spora z očetom. Vse, 
kar se je tam pokazalo, kar sem 
videl skozi elemente in sliko, se je 

v naslednjih mesecih dejansko 
odvijalo pred menoj.   
 
Lej ga zlomka, vse je res!  
In je bilo fajn. Kot moški me je 
presenetilo, da sem sploh spustil 
solzo. To mi je najbolj 
fascinantno. In pa spor z očetom, 
ki se je v postavitvi razrešil – kar 
opažam tudi v realnem življenju. 
Ne teži več, ne po telefonu, ne, 
ko pride sem. Kako on to čuti, ne 
vem, ni mi najbolj jasno.  
Tretja zadeva pa je poslovni 
vidik: mesec za mesecem je 
število klientov raslo, ravno tako, 
kot sem videl v postavitvi.  
V postavitvi sem preverjal, ali naj 
grem s partnerji v posel. Videl 
sem, da ni dobro, da grem z 
njimi, zato sem se tudi odločil za 
samostojno pot. Še vedno smo 
prijatelji, bilo pa je veliko 
vprašanj, zakaj ne in težko sem 
jim odgovarjal.  
 
Do takrat sem bil vedno voden, 
nisem si upal sam biti vodja, ne v 
šoli, ne poslovno. Vedno sem se 
pustil, da me je kdo potunkal; 
doma starši, potem bivša punca 
in kasneje nekateri prijatelji. 
Stalno je prihajal nekdo v drugi 
obleki, da bi me izkoristil. Za ta 
uvid glede partnerjev sem 
hvaležen, ker sicer bi bil spet 
hlapec. Saj je pot trnova, a toliko 
slajša. 
 
Postavitve pokažejo resnico 
V postavitvi sem preverjal 
številke: nove stranke in denar. 
To sem najbolj opazil, tiste 
ključne, ki se jih spomnim. Najbrž 
sem kaj tudi pozabil. Torej 
finance in nove stranke – iz dneva 
v dan so prihajale tako kot sem 
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videl v postavitvi. V bistvu sem se 
obenem smejal iin jokal. Posel se 
je obračal tako, kot sem v 
postavitvi videl sllike. Točno tako, 
nič drugače. 
V postavitvi sem tudi razrešil 
prevzem blagovne znamke Avto 
Perovšek, ki je bila očetova last. 
Pred postavitvijo sem čutil, da 
sem to podjetje jaz njemu vzel. 
Praktično čez noč sem se odločil 
in preselil na to lokacijo. V 
postavitvi pa sta se najina 
predstavnika objela in 
predstavnik za mojega očeta je 
mojemu predstavniku izročil 
podjetje, povedal, da sem priden 
in marljiv. Prej tega nikoli nisva 
naredila, o tem nisva govorila in 

nisva se dogovorila na lep način. 
Takrat v postavitvi je bilo to 
storjeno in to je bil trenutek, ko 
sem se zjokal. 
 
Izkušnja, ki jo priporočam 
Na postavitvi sem bil precej 
živčen, saj je bilo to zame nekaj 
novega, moja prva lastna 
postavitev. Prej se niti nisem 
poglabljal v take stvari. Zdaj 
vem, da je res nekaj na tem in 
postavitve so mi postale domače. 
Jaz kot moški, neenergetski tip, 
me je stvar popolnoma prevzela 
in stalno raziskujem v tej smeri. 
Zelo je zanimiva in uporabna, 
sploh za poslovne odločitve in 
dileme. 

 

 
Foto: M. Justin 
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IZKUŠNJE S SISTEMSKIMI POSTAVITVAMI V 
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Mag. HRVOJE TEO ORŠANIČ 
 
Rezultat metode poslovne postavitve je 
bil zame eno največjih presenečenj v 
zadnjem času. Na delavnico sem prišel z 
zahtevno kadrovsko težavo, za katero 
rešitev sem iskal že par mesecev in me 
je precej obremenjevala. Kot vodstveni 
in vodilni delavec na različnih delovnih 
mestih delam že vrsto let, vsaj polovico 
delovne dobe, ki se bo čez par let iztekla. 
Vodenje zahteva posebna znanja, razvit 
poseben čut za ljudi in 'dobro kondicijo' 

za zgled sodelavcem.   
 

 

 

    

 

Kako sploh začeti zapis o 
kompleksnosti medsebojnih 
odnosov, ki nas vse bremenijo in 
jih 'nosimo s seboj' tudi, ko smo v 
nekem drugem okolju? Sploh v 
času, ko zaradi naglice pogosto ni 
mogoče boljše medsebojno 
spoznavanje. 
Medosebni odnosi so svojevrstna 
'never ending and evergreen 
story'. So tudi neizogibni pri 
sleherni komunikaciji.  
Medosebnih odnosov se ne da 
predvideti, če dovolj dobro in 
dovolj časa ne poznamo ljudi, s 
katerimi tvorimo neko trajnejšo 
ali začasno skupnost. V delovnih 
organizacijah je vsebina dela 

praviloma dobro dorečena, pač 
odvisno od kompleksnosti nalog, 
s katerimi se organizacija 
ukvarja. Zahtevnejše in težje 
naloge zahtevajo od delavcev več 
izkušenj, kreativnosti in predvsem 
komunikacije. Direktorji in 
kadroviki imajo izjemno 
pomembno in odgovorno nalogo, 
da za določene naloge najdejo ali 
privabijo ustrezen kader, ki jim 
bo kos. Ali pa, da na določene 
naloge premeščajo sodelavce, za 
katere ocenijo, da bodo naloge 
ustrezno reševali. Premeščanje je 
dober 'izhod', ker sodelavca, ki 
kandidira na razpisano delovno 
mesto, pač poznamo samo na 

Foto: osebni arhiv 
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osnovi pisnih referenc in 
polurnega pogovora. Včasih tudi 
skozi poskusno delo ne 
prepoznamo kakšnih neželenih 
osebnih lastnosti sodelavca. 
Medosebni odnosi v nekem 
kolektivu se spreminjajo z 
dinamiko drugih sprememb v 
okolju in kolektivu. Lahko bi rekli, 
da se na nek način 'odzivajo' na 
spremembe, v vsakem slučaju pa 
smo vsi z njimi obremenjeni. 
Medosebne odnose, v grobem, 
ureja troje dejstev. Prvo so 
osebnostne lastnosti, drugo je 
vsebina dela in tretje je položaj v 
organizaciji. Odnos nadrejeni -
podrejeni je v javnem sektorju 
drugačen kot v zasebnem. Iz tega 
izhaja, da je tudi urejanje 
medosebnih odnosov v javnem 
sektorju drugačno. Predvsem 
težje, ker je potrebno veliko 
(preveč) prepričevanja, 
poslušanja, usmerjanja, 
razlaganja, kjer bi se direktor ali 
vodja zaradi potreb boljšega 
izvajanja nalog moral enostavno 
odločiti.  
 
Pogosto pri urejanju 
medsebojnih odnosov 
naletimo na zelo kompleksne 
težave, ki nimajo enostavnih 
rešitev, čeprav se na prvi pogled 
zdijo takšne. Za sodobne 
psihološke, psihosomatske 
bolezni, ali genetsko pogojene 
izrazite značajske lastnosti 
posameznik ni kriv. Vplivajo pa na 
medosebne odnose in kakovost 
dela. Urejanje odnosov lahko 
pomeni 'stigmatizacijo' takšnih 
sodelavcev, ki si je seveda ne 
zaslužijo in urejanje takšnih 
odnosov je za vodstveni kader 
poseben izziv, s katerim so zelo 

obremenjeni in pogosto v precepu 
– človek ali uspešno delo? 
 
Rezultat metode sistemske 
postavitve po Bertu 
Hellingerju je bil zame eno 
največjih presenečenj v 
zadnjem času. Na predstavitev 
metode, pri kateri sem kasneje 
aktivno sodeloval, sem prišel z 
zahtevno kadrovsko težavo, za 
katero rešitev sem iskal že par 
mesecev in me je precej 
obremenjevala. Kot vodstveni in 
vodilni delavec na različnih 
delovnih mestih delam že vrsto 
let, vsaj polovico delovne dobe, ki 
se bo čez par let iztekla. Držim se 
načela, da se vsako leto udeležim 
enega izobraževanja s področja 
vodenja. Razlog za to načelo je v 
tem, da sem skozi sistem 
izobraževanja usposobljen za 
dobrega strokovnjaka, ne pa za 
vodjo ali direktorja. Vodenje 
zahteva posebna znanja, razvit 
poseben čut za ljudi in 'dobro 
kondicijo' za zgled sodelavcem. 
 
Moderatorki delavnice na 
temo sistemske postavitve 
sem razložil vsebino 
kadrovske težave, nato je 
sledila določitev elementov in 
predstavnikov zanje med 
udeleženci delavnice, 
razporeditev v prostoru in voden 
dialog. Nihče od vpletenih ni 
vedel za vsebino oz. kadrovski 
problem. Sam sem tiho ob 
moderatorki opazoval dogajanje, 
razporejanja in dialog. Odgovori 
predstavnikov v postavitvi, med 
njimi tudi moj predstavnik – 
direktor v delovni organizaciji, so 
me popolnoma presenetili. 
Dogajanje je potekalo kot 
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nekakšen nevidni pretok misli, 
izrečena občutja pa odraz 
dejanskega stanja v kolektivu. 
Opazovati dogajanje s strani je 
bila zame pomembna izkušnja, ki 
je pustila močan vtis. Kar nekaj 
dni sem o delavnici razmišljal, še 
posebej je bilo močno spoznanje, 
da se vzrok kadrovske težave 
vsega zaveda, mu je neprijetno, a 
ne more drugače …    
 

Urejanje medosebnih odnosov 
je zahtevno.  
Vseh tovrstnih težav ne bo nikoli 
mogoče rešiti in lasje bodo 
vodilnim še naprej 'siveli'. 
Vsekakor pa se velja na tem 
področju izobraževati in poskusiti 
kakšen nov ali inovativen pristop.  
 
Metoda sistemske postavitve 
je bila za moj primer zelo 
uporabna in jo priporočam.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Foto: M. Justin  
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NAPOVEDNIK DOGODKOV INŠTITUTA 
 
 
V času ukrepov zaradi korona virusa vse delavnice in  postavitve potekajo 
prek ZOOM aplikacije. V drugi polovici maja že načrtujemo srečanja na lokaciji. 
 
Lokacijo posameznega dogodka ob prijavi preverite na naši spletni strani: 
https://sistemske-postavitve.com/dogodki/  
 
 
 
 

LOJZE SE ODLOČA STRATEŠKO IN SISTEMSKO – KAJ 
PA MI? 
 
KDAJ: četrtek, 7. maja 2020, od 13.00 do 14.30 
 
LOKACIJA: online  
 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/lojze-se-odloca-stratesko-in-
sistemsko-kaj-pa-mi-online/?t=1588849200 

 
ODGOVORNO SPREJEMANJE SPREMEMB IN 
INTERVENTNO ODLOČANJE S SISTEMSKIMI 
POSTAVITVAMI - ONLINE 
 
KDAJ: petek, 15. maja 2020, od 10.00 do 14.30 
 
LOKACIJA: online  
 
VEČ:  https://sistemske-postavitve.com/dogodki/  

 
 
UČINKOVITO IN ODGOVORNO UVAJANJE 
SPREMEMB S SISTEMSKIMI POSTAVITVAMI – 
POSLOVNE SIMULACIJE Z REŠITVAMI 
 
KDAJ: petek, 22. maja 2020, od 8.30 do 14.30 
 
LOKACIJA: Dunajska c. 106, Ljubljana 
 
VEČ:  https://sistemske-postavitve.com/dogodki/  
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SREČANJE ČLANOV ISP 
 
KDAJ: 7. maj in 4. junij od 18. do 21. ure  (1x mesečno ob četrtkih):  
 
LOKACIJA: Dunajska c. 106, Ljubljana 
 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/srecanje-clanov-
isp/?t=1583420400  

 
 
INDIVIDUALNE SISTEMSKE POSTAVITVE – ZA 
UČINKOVITE SPREMEMBE IN POSLOVNI USPEH 
 
KDAJ: Proces traja 2 uri – 2x 60 minut - termin se lahko določi tudi posebej v 
dogovoru s stranko 
 
LOKACIJA: Dunajska c. 106, Ljubljana 
 
VEČ: https:/sistemske-postavitve.com/dogodek/ljubljana-individualni-sistemski-
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/ljubljana-individualni-sistemski-poslovni-
coaching-za-poslovni-uspeh-in-uspesne-spremembe/?t=1589805000 

 
MEDNARODNI TRENING ZA SISTEMSKI POGLED V 
DELOVANJE IN VODENJE ORGANIZACIJ 
 
KDAJ: Modul I., 12 junij 2020–14. junij 2020 od 8h do 18h 
 
LOKACIJA: Dunajska c. 106, Ljubljana 
 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/mednarodno-certificirani-trening-
za-sistemski-pogled-v-delovanje-in-vodenje-organizacij/?t=1591941600 


