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BESEDA UREDNICE 
 
 

 
Letošnji december je bil prav poseben. Zima je bila radodarna že od 

novembra dalje, sneg se je obdržal tudi po dolinah in naši otroci so užili 
radosti kepanja, vtisovanja angelčkov v sneg, izdelave snežakov, dričanja 

po zadnjici in smučanja po stopalih.  
 
Ena sama radost, če le znamo pogledati na življenje s hvaležnostjo! In se 

odpovemo sodbam: kaj je dobro in kaj slabo, kaj je zgoraj in kaj spodaj, 
kje sem jaz v primerjavi z drugimi, … Kaj je prav in kaj narobe? Tudi tako 
se lahko izognemo polarnosti, ki jo vedno močneje zaznavamo v družbi, 

odnosih in v poslu.  
 
Polarnosti je posvečena tokratna številka zavedanj. Polarnosti v družinskih 

in poslovnih sistemih, raziskujemo, od kod izvira, kaj jo povzroča in kako z 
njo živeti.  
 

Bomo kot družba premogli sočutnost in sprejemanje drugače mislečih? 
Nam bo uspelo ne opredeliti se, izogniti se sodbam in ostati nevtralni (v 
duhovni vesti)? 

 
Tako kot je, je prav. Čarobni december se poslavlja in leto 2022 je na 
vratih. Meni je prav, pa vam? 

 
Mojca Justin 
Urednica Sistemskih zavedanj za poslovne sisteme 
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BESEDA UREDNICE 
 
 
 

Dragi bralci in bralke naših Sistemskih zavedanj, 
 
pred nami je zadnja številka tega leta, ki se počasi poslavlja od nas. Leto, 

ki je bilo, tako kot lansko, polno izzivov, preizkušenj, spoznanj o minljivosti, 
ponižnosti, in hkrati tudi ljubezni, povezanosti, moči in pogumu. 
Koronavirusna bolezen je še vedno med nami in o njej ne bi posebej 

izgubljala besed; vsak od nas se z njo bori na svoj način, kakor pač ve in 
zna.  Vsak od nas ve, kaj nam je vzela in do kakšnih spoznanj nas je morda 
privedla.  

 
Moje modrovanje o tem je na tem mestu zato povsem odveč in nepotrebno. 
Kar sem se sama naučila v tem, res za vse nas posebnem, težkem, 

nepredvidljivem času je, da na vse, ne glede na to, kar se je in se je 
dogajalo (in konec koncev se bo še dogajalo), gledam s spoštovanjem. 
Samo to je moje vodilo, s spoštovanjem in z ljubeznijo, ki jo premorem v 

svoje srcu, ki sem ga, priznam, lani, ko je od tukaj tja odšla moja mami, 
zaklenila. In ga odklenem le tistim, ki so mi res blizu, v mojem srcu. Do 

vseh pa ostajam majhna in ponižna in samo to me lahko reši, si govorim. 
Pri vsem tem je zelo pomembno, da ostajam trezne glave in poštena do 
sebe in drugih ne glede na to, kdo so in kaj počnejo, čeprav me včasih 

njihovo vedenje zelo jezi. In da se zavem, da gre za zgodbo, ki je večja od 
mene, od vseh nas in na katero za zdaj nimamo vpliva. Na zgodbo, ki nas 
znova deli na naše in vaše, torej cepljene in necepljene, in tako naprej. Kot 

da bi govorili o dveh polih, ki nikakor ne najdeta svojega ravnovesja v tem 
času, v  katerem živimo…. 
 

In ob tem se znova sprašujem, ali je dobro, da se pola združita, bomo 
potem srečnejši, svobodnejši v svojem življenju, pri delu, v socialnih 
stikih….., ali je morda tako hotelo Življenje, da je zdaj čas, ko se moramo 

zazreti vase in se odločiti, kje želimo biti. In ker to ni vse odvisno le od nas, 
gre za proces, v katerega so vključeni narodi, države, si pogosto rečem, 
kot bi rekel oče metode Postavitev Družine Bert Hellinger: »Zgodilo se bo 

tako, kot se mora zgoditi. Tudi, če bo to za nekoga pomenilo konec nečesa. 
Kajti vedno, ko se nekaj konča, se nekaj začne«. Ali kot bi rekla moja mami, 
ko se zaprejo ena vrata, se odprejo druga. In kot mi je nekoč močno strta 

in v hudi bolečini dejala mama, ki je v prometni nesreči izgubila komaj 16-
letnega sina: »Veš, Damijana, Bog nam vedno naloži toliko, koliko lahko 
nosimo«.  Ljudje smo močna bitja, bolj kot si kdaj mislimo, da smo. 

 
Zato verjamem, znova, z velikim spoštovanjem do vsega tega, kar se nam 
dogaja zadnji dve leti, da bomo zmogli, žal sicer tudi z žrtvami in da nam 

bo On, ki je nad nami, pa ga imenujmo Bog, Stvarnik, Alah…., ni 
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pomembno, namenil spet življenje, ki ga bomo radi živeli, četudi ne bo več 
takšno, kot je bilo pred dvema letoma.  

 
Verjamem pa, da smo vsi na nek način v teh hudih preizkušnjah, ko si 
večina, vsaj mislim, da je tako, želi predvsem zdravja, našli v sebi tudi 

veliko ljubezni (ki jo delimo z nam najbližnjimi, našo družino), dobrote in 
poguma s katerimi premikamo osebne meje in pomagamo sebi in drugim. 
V tem času je namreč zelo pomembno, da držimo skupaj, kot družina, 

soseščina, sošolci, sodelavci, prebivalci Slovenije, Evrope…. ne glede, na 
kateri »pol« smo se hote,ali nehote uvrstili, da si pomagamo in gremo 
skupaj naprej.  

 
Ne bo vedno lahko, bo pa premik naprej v življenje.  
 

Zato vam, dragi bralci in bralke, ob letu, ki prihaja želim predvsem, da bi 
bili zdravi, ljubljeni, zadovoljni, polni novih idej in izzivov na osebni in 
poslovni poti, predvsem pa, da bi ostali zvesti sebi in da ne bi pozabili, da 

je svet veliko lepši, če držimo skupaj in se ne delimo na ene in tiste druge. 
Zato svoje razmišljanje končujem z besedami igralke Natalie Wood iz filma 
Razkošje v travi, ki sem ga gledala res daleč daleč nazaj. Zapisano po 

mojem spominu.  »Kje so zdaj tiste igre v travi, sijaji cvetlic? Vendar ne 
bomo žalovali, temveč bomo našli moč v tistem, kar nam je ostalo«.  
 

Damijana Žišt 
Urednica Sistemskih zavedanj za družinske sisteme 
 
  



 6 

 

KAZALO 
 

 

 
TEMA MESECA POLARNOST IN MEDOSEBNI ODNOSI        7 
 
TEMA MESECA POLARNOST V POSLOVANJU ALI KAKO OHRANITI  

     RAVNOVESJE          10 
 
TEMA MESECA: KAIZEN KOT SISTEMSKI PRISTOP K NABAVI 12 

 
INTERVJU TATJANA FINK    14 
 

TEMA MESECA DVOJNOST, DVOJINA SE ZAČNE Z NAŠIM 
     ODNOSOM Z MAMO         20 

 

INTERVJU LARA ŽMAHER                25 
 
INTERVJU TEJA PINTARIČ                28 

 
NAPOVEDNIK DOGODKOV INŠTITUTA  30 
 

 
  



 7 

TEMA MESECA 

 

POLARNOST IN MEDOSEBNI ODNOSI 

 
Živimo v času, ko vsi močno občutimo, kako se svet deli na dva dela 
v svojih skranosti, da lahko zaznamo polarnost. Ta nas lahko vodi 

v občudovanje drugačnosti in razvoj, lahko nam prinese sovraštvo 
in boj. Naravno načelo polarnosti je odločilni dejavnik pri 
dojemanju našega sveta. 

 

Jin in  jang potrebujeta drug drugega, se dopolnjujeta in le skupaj tvorita 
tao, celoto. Obe strani polarnosti se potrebujeta in le skupaj sta celota in 

edinstveni. Povsod in kjer koli je poudarjen le en del, drugi del hkrati raste 
v senci. Tega običajno sploh ne opazimo; govorimo o nezavednem, o naši 
skrivni strani ali celo o senci. O tem je veliko pisal psiholog Jung. Ta 

polarnost na tem svetu se ne ustavi pri ničemer in se nenehno nadaljuje; 
to pomeni, da je v vsakem spolu spet nasprotni spol.  
 

 
Izkušnja polarnosti ni le del našega 
vsakdanjega življenja, ampak je naše 

vsakdanje življenje. Kdor želi vreči 
kamen, mora zanihati v nasprotno smer. 
Najprej se nagne nazaj in zaniha nazaj, 

nato se kamen odkotali čim bolj naprej. 
To lahko vidimo pri športnikih, ki mečejo 
žoge ali sulice. Najbolj razumljiv primer 

polarnosti imamo v roki, 
najpomembnejši pa v glavi, torej v 
načinu razmišljanja. Če želimo nekaj 

ujeti, moramo dvigniti palec nasproti 
drugim prstom. Zajem je možen le, če 

palec predstavlja ta nasprotni spol. Če bi 
se z ostalimi prsti na roki postavili v isto vrsto, bi imeli roko, ki se lahko 
samo obesi (kot je to pri nekaterih opicah), in ne bi imeli nobene možnosti, 

da bi uporabili orodje lastne roke (figurativno rečeno, vzeli svoje življenje).  
 
Kako bi si lahko predstavljali, “majhno”, če ne poznamo “velikega”? 

Kako bi si predstavljali »visoko« brez »nizkega«,”bogato” brez 
“revnega”in “dan” brez “noči”? Niti “dobro” nima nobenega smisla brez 
“zla”. Tako kot ko gre za vdih in izdih, ni spanja brez prebujanja in ni 

življenja brez smrti. Samoumevno je, da velja tudi nasprotno: naravno je, 
da izdih povzroči vdih, pa tudi budni spanec.  
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Vsaka vrata vedno predstavljajo tako vhod kot izhod - odvisno od 
kod jih gledamo, čeprav pogosto opazimo in štejemo za pomembno 

le eno stran. Še toliko bolj logično je vzhodnjaško gledanje na stvari, po 
katerem ne le življenje pogojuje smrt, ampak tudi smrt pogojuje življenje, 
ker je v skladu z naravnim načelom polarnosti. 

 
Ta svet je svet nasprotij, od najmanjših do največjih vidikov. Atom je 
sestavljen iz pozitivno nabitega jedra, ki ga obdajajo negativno nabiti 

elektroni. Ti dve plati sta nasprotni, pa vendar se privlačita - drug drugo 
potrebujeta, da sta celota. 
 

Na področju medosebnih odnosov lahko še posebej ozavestimo polarnost, 
zlasti se lahko veliko naučimo na področju partnerstev. Verjetno je vsak že 
doživel zaljubljenost. Takrat ko smo zaljubljeni, nezavedno verjamemo, 

lahko živimo od zraka in ljubezni. Počitimo se, ko bi bili objeti od boga in 
celega sveta. Dobimo izkušnjo, ki je najbližja enotnosti in občutku, da je 
vse celostno, enost in čudežno. Toda takoj, ko smrtnost vstopi v naša 

življenja in s tem v polarni svet nasprotij, začnejo veljati druga pravila, 
predvsem pa načelo polarnosti. 
 

Na začetku je vse sončno in super, saj z novim partnerjem vidimo le tisto, 
kar se nam zdi čudovito, kar nam je všeč in kar bi radi razvili v sebi. Toda 
pravkar smo prišli z neba enotnosti, zaradi katerega se zaljubimo. 

Zaljubljenost nam daje doživetje, vračamo se v nižine polarnega sveta; 
pokažejo se nam tudi tiste strani partnerjev, ki so bile v senci, pravzaprav 
so naše, le da tega ne vidimo. Partner nas nehote sooči z nalogami, ki jih 

moramo obvladati; to pomeni, da bi jih morali najprej prepoznati (doma), 
predelati in sprejeti ter se na koncu celo naučiti ceniti. 
 

Če bi lahko videli, kako je vse, kar nas moti pri partnerju in v zunanjem 
svetu nasploh, pravzaprav povezano z nami in je naloga za nas, bi bilo 
vsako partnerstvo čudovita priložnost za lastno psihoterapijo. Praviloma pa 

smo bolj nagnjeni k temu, da se s svojim partnerjem (in v svetu) borimo 
namesto da bi šli k temu (kot s partnerjem ali svetom). Raje ga projeciramo 
na Boga in svet, kar ne pomeni nič drugega kot pripisovanje krivde drugim, 

namesto da bi se najprej ozrli nase in na lastne pomanjkljivosti, torej še 
bolj neposredno: namesto da bi nase prevzeli odgovornost, si ustvarjamo 
sovražnike. Ob tem nam na pomoč priskoči tipična oblika napačnega 

zaznavanja. Druge merimo s povsem drugačnim merilom kot sebe. Sveto 
pismo nas sooča s to situacijo, tako da vidimo pikico v očesu drugega, v 
svojem pa ne opazimo nobenega dnevnika.  

 
Natančneje, naš partner nas le še približa zunanjemu svetu. Mož ženski 
razjasni moško plat njene lastne duše, žena pa moškemu na primeren način 

njegovo žensko. In s tem tudi vse, kar v lastni osebnosti še ni popolno in 
dovršeno. Zato bi lahko bili hvaležni našim partnerjem, da so nam naredili 
tako dragoceno uslugo, še posebej, če nas naredijo na posebno jasen način, 
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kar bo na drastičen in nepredvidljiv način pripeljalo do tiste slavne norosti, 
in nas tako opozorijo na lastne pomanjkljivosti in s tem na dele duše, ki 

nam manjkajo. Palma je prav posebno drevo, saj je sicer verjetno ne bi 
uporabljali v tem pregovoru na zemljepisnih širinah, kjer sploh ne raste. S 
svojo posebnostjo, da vse njene veje, torej listi, rastejo iz središča, torej iz 

srca, bi nam lahko pokazala rešitev.  
“Če bi vse, kar nas moti, iskali pri drugih v lastnem srcu, bi bil konec 
vseh projekcij in nič nas ne bi moglo obnoreti, torej splezati na 

palmo.« 
 
Zato je verjetno tako lep izraz "boljša polovica" za partnerja , ki ga 

uprabljamo v vsakdanjem govoru. Verjetno zato, ker predstavlja polovico, 
ki osvaja strani lastne duše, ki smo jih zatrli in jo moramo vključiti na svoji 
poti k enotnosti. 

 
Če bi načelo polarnosti vzeli kot načelo rasti in izboljšav lastnega srca in 
duše, bi bilo manj sovraštva in več ljubezni.  

 
Vsak od nas se lahko vpraša:” Kaj me moti pri drugih, kaj me jezi in kaj 
sovražim?” In potem se vprašam:” Kakšne priložnosti in razvoj mi to daje? 

Kako se lahko moja duša razvija in srce raste ob tem? 
 
 
 

Vir: 

Ruediger Dahlke: Zakoni Sudbine, 2009, Laguna. 
 

 
 

Nataša Čebulj 
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TEMA MESECA 
 

POLARNOST V POSLOVANJU ALI 
KAKO OHRANITI RAVNOVESJE 
 
Pravijo, da je polarnost povezana z našim bivanjem v materialnem 
svetu, v prostoru in času. Seveda je, le da nimamo izkušnje, kako 
je v drugih dimenzijah. Znanstveno torej tega ne moremo dokazati. 

Za tokratno razmišljanje to sploh ni pomembno. Sistemsko gledano 
je pomembno, da brez enega pola ni drugega; brez noči ni dneva,  
brez narobe ne obstaja prav, brez ženske ne obstaja moški itn. 

 
Hellinger je bil prvi, ki je definiral tri vesti v človeških sistemih: osebna in 
kolektivna se ukvarjata s tem, kaj je prav in kaj narobe: kdaj pripadaš in 

kdaj ne pripadaš sistemu (osebna) in pri izločenih elementih, ko to ne služi 
več preživetju sistema, poravnavi (kolektivna). Tretja in najvišja vest je 
duhovna (spirit mind). Ta pa ne sodi. Vse je prav, ni slabega in dobrega, 

temveč je prav tako, kot je. Ko raziskujemo človeške sisteme 
(organizacije), odkrivamo skrite dinamike in jih razrešujemo, pomaga, da 
na sistem in dinamiko pogledamo iz nevtralnega stališča (spirit mind) in ne 

sodimo, kaj je prav in kaj narobe, ampak pogledamo, kako in kje delovati, 
da bo življenjska energija spet tekla. 
 

Sistemi so v stalnem iskanju ravnovesja. Gibajo se od enega pola do 
drugega in na poti prehajajo skozi ravnovesje. Točka ravnovesja torej 
obstaja, a sistem skoznjo le potuje in v njej ne obtiči. Nazorna je primerjava 

z vožnjo s kolesom. Kolesar poganja kolo tako, da stalno lovi ravnovesje - 
rahlo levo in rahlo desno, proces ohranjanja ravnovesja traja celotno 
potovanje. 

 
V podjetju je podobno. Na svoji poti do vizije podjetje z izpolnjevanjem 
svojega namena lovi ravnovesje med strategijami, kratkoročnimi cilji, 

spremembami iz okolja, globalnimi trendi… S sprejemanjem odločitev se 
približuje ali oddaljuje točki ravnovesja. Primer takšnega lovljenja 
ravnotežja - sistemskega delovanja v podjetju je koncept Kaizen - koncept 

stalnega izboljševanja. 
 
Kako se čim bolj približati ravnovesju? 

 
Vsaka organizacija ima svoj namen. Vsak sistem ima svoj namen - 
definira ga to, kaj počne:  

- Zakaj v naši organizaciji počnemo, kar počnemo? 

- Zakaj je bila naša organizacija ustanovljena? 
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- Zakaj v našem oddelku delamo, kar delamo in zakaj ravno tako? 

- Zakaj v življenju počnem, kar počnem?  

- Zakaj sem zaposlen v točno tej organizaciji / oddelku / delovnem 
mestu / funkciji? 

 

Organizacija si je postavila tudi svojo vizijo: postati boljši, spremeniti svet 
na bolje, pomagati in izboljševati. Tudi vsak od nas ima vizijo, kako lahko 
pripomore k temu svetu, da postane boljši.  

  
Kadar v poslovnem smislu delamo stvari, ki so skladne z našim namenom 
ali nam celo pripomorejo k izpolnjevanju osebne vizije, se počutimo 

izpolnjene, zadovoljne, pravimo, da je vse v redu, naš pogled na svet je 
lep. 
 

Pomaga torej, če se pridružimo organizaciji, katere namen je vsaj podoben 
našemu osebnemu namenu. S tem mi osebno postanemo močnejši, hkrati 
pa krepimo namen organizacije. Podjetja z močnejšim namenom 

(poslanstvom), so uspešnejša, krize se jih manj dotaknejo, njihov obstoj je 
dolgotrajnejši. Pravimo, da jim gladko teče. Če primerjamo poslovanje z 
vožnjo kolesa: njihova vožnja je bolj stabilna, gibanje je bliže točki 

ravnovesja, odmiki so manjši in zato manj stresni. Vožnja je gladka, tekoča 
in prijetna. Tudi hitra lahko, a je bolj pomembno, da ni stresna in z 
majhnimi odkloni tako v en kot drugi pol. 

 
Vsakdanje odločitve, kratkoročni cilji, srednjeročni plani, strategije naj 
bodo presojani z vidika namena podjetja. Ko smo na točki, da sprejmemo 

odločitev, se vprašamo, koliko je predlagana pot, strategija, poteza, cilj… 
skladen z namenom našega podjetja. Ali nas pelje proti viziji? Ali izpolnjuje 
naš namen? Bližje namenu smo, bliže smo ravnovesju in manj stresa in 

napora bo potrebno za uresničenje naloge ali za dosego cilja. 
 
Enak pristop lahko uporabimo na osebnem nivoju.  

- Koliko je moj osebni namen skladen z namenom organizacije, 
kjer sem zaposlen? 

- Kako je naloga, ki sem jo dobil, skladna z mojim namenom? 

- Kako bo izpolnitev nalog pripomogla k doseganju namena 
organizacije? 

 

Obstajati in delovati z namenom in pri delu ohranjati svoje bistvo (osebni 
namen), pomeni držati sistem (in sebe!) v ravnovesju. Pomeni tudi manj 
stresa. :)  

 
Vnesti radost v vsakdanje naloge! 
 

 
Mojca Justin  
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TEMA MESECA 
 

KAIZEN KOT SISTEMSKI PRISTOP K NABAVI 
 
Nabavna funkcija v večini slovenskih malih in srednje velikih 
podjetij je še vedno operativna, taktična. Manj je velikih podjetij, 
kjer je direktor nabave član uprave, več pa je tistih, ki nabavno 

funkcijo prepoznavajo in jo ali so jo že preoblikovala v strateško. 
Večja podjetja so že prepoznala veliko dodano vrednost nabave in 
ključni pomen učinkovite nabave za uspeh podjetja, zato jo 

obravnavajo sistemsko (kako vpliva na ostale funkcije in procese v 
podjetju, na naravno in socialno okolje, kupce, partnerje, 
dobavitelje in zaposlene).  

 
Pri tem je velikega pomena stalni napredek, konstantno prilagajanje tako 
procesov kot ljudi - majhne spremembe na dnevni bazi pripeljejo do 

prihrankov, boljših odnosov z dobavitelji. Spremembe in izboljšave niso 
usmerjene le k zaposlenim, ampak imajo v vidu kupca, odjemalca 
proizvodov in storitev organizacije. Nabava je področje, kjer z malimi koraki 

najhitreje dosežemo vidne učinke. Prihranek pri nabavi direktno povečuje 
dobiček, medtem ko moramo za isti znesek dobička prodati (in prej še 
proizvesti) nekajkrat več izdelkov ali storitev. 

 
 
KAIZEN 

Stalni napredek v podjetjih danes razumemo pod izrazom KAIZEN. Beseda 
je japonska in pomeni izboljševati. Sestavljena je iz dveh delov: KAI 
pomeni spremembo in ZEN pomeni boljše ali delati dobro. Princip smo v 

Evropi spoznali s Toyoto in ga razumemo kot celovit pristop, ki spodbuja 
iskanje rešitev na vseh nivojih in tako spodbuja stalne inovacije. Ima veliko 
skupnega z evropskim modelom poslovne odličnosti, ki zagovarja sistemski 

(celosten) pristop k upravljanju organizacij, saj: 

‣ spoštuje zaposlene in se zaveda njihove pomembne vloge pri 
proizvajanju vrednosti, 

‣ delovanje je usmerjeno v dolgoročnost, 

‣ poudarja družbeno odgovornost podjetja. 
 
Začetki principa segajo v povojne čase v leto 1951, ko je korporacija Toyota 

Motors vpeljala sistem Creative Idea Suggestion, s čimer so bistveno 
povečali produktivnost in napredek organizacije. Za očeta Kaizena svet 
priznava gospoda Imaija Massaki, ki je princip svetu predstavil kot 

sistematično metodo upravljanja. Danes metodo uporabljajo organizacije 
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po celem svetu, postala je vrednota organizacij in praksa stalnega 
napredka s konceptom “Šest Sigma” in “Lean” metodo. 

 
Kaizen pozna več tehnik. Blizu nam je PDCA krog (Plan Do Check Act) ali 
Shewhartov cikel. Meni ljuba tehnika je tehnika 5 krat ZAKAJ, ki nam 

pomaga poiskati izvor težave, rešitve, dinamike, namena… saj je blizu 
sistemskemu razmišljanju in iskanju resnice z vso radovednostjo otroka. 
 

 
KAIZEN ključni elementi  
 

Izziv uvedbe Kaizena principa je miselnost managementa, ki pričakuje 
takojšnje rezultate. Če so organizacije preveč usmerjene v rezultate, kar 
pomeni, da predvsem spremljajo rezultate in manj optimizacijo procesov in 

postopkov, spregledajo delovni napredek. Zato je dobro, da preden se 
lotimo Kaizen prakse, jasno razumemo njene elemente: 

‣ Zaveza Managementa 
Kot vse v podjejtu, tudi Kaizen potrebuje podporo in aktivno vpletenost 

najvišjih struktur vodenja. Pravzaprav je njihova vloga pri tem 
najpomembnejša. Šele ko top management pokaže svojo dolgoročno 
zavezo stalnemu napredku, ostali zaposleni sledijo pobudam in na osebni 

ravni razvijejo Kaizen miselnost 

‣ Opolnomočenje zaposlenih 
Oseba, ki izvaja določeno aktivnost, je najbolj kompetentna, da jo izboljša. 
Zato je vloga voditeljev, da ustvarijo okolje, v katerem se zaposleni 
počutijo dovolj opremljeni in močni, da prispevajo s svojimi pogledi in 

predlogi. S tem ne le dodajajo vrednost organizaciji, temveč povečujejo 
tudi svojo pripadnost in prevzemajo odgovornost za uspešno stalno 
izboljševanje. 

‣ Gemba sprehod 
Povečanje učinkovitosti se lahko izvrši le na mestu, kjer potekajo operacije; 
tak je tudi prevod izraza gemba ali gembutsu, ki pomeni na »pravem 
kraju«. Običajno ga izvaja management, da spozna, kako dejansko teče 

postopek ali naloga in kako bi ga zaposleni izboljšali. Pri tem uporabljajo 
vprašanja, ki jih vodijo do izvora problema in možnih naslednjih korakov. 

‣ 5S 
Največja ovira napredku je vztrajanje na uveljavljenih praksah in 
prepričanju, da nove metode ne bodo delovale. 5S (danes 6S, če dodamo 

še varnost) principi izboljšujejo delovno okolje, tako da usmerjajo pogled 
proč od prepričanj, da bo obstoječe vedno delovalo. 
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Nabor vprašanj za učinkovito Kaizen prakso: 
 

1. Kaj je izvorni razlog problema? 
2. Kako ga lahko najbolje naslovimo? 
3. Ali so uvedene spremembe konsistetne na vseh področjih in vključujejo 

vse zaposlene? 
4. Kakšni so vplivi naših naporov po stalnih sprmembah? 
5. Kako še lahko napredujemo? 

 
 
Kaizen v procesu nabave 

Ključni cilji metod kot so »Six Sigma« in »Lean management« so usmerjeni 
v manjšanje nepotrebnih stroškov, spoštovanje rokov in nadzor kakovosti. 
Poleg ozko nabavne funkcije optimizirajo tudi odnose z dobavitelji in 

celotno organizacijo. 
 
Če želimo uspešno vpeljati Kaizen princip v nabavo, pomaga, če je takšna 

tudi strategija celotne organizacije.  
 
 

»Lean« pristop  v nabavi 
 
V slovenščini lean prevajamo kot vitko: vitko proizvodnjo, vitke procese, 

vitko logistiko, vitka izobraževanja, vitka organizacija … Temelji na 
učinkovitem prepoznavanju izgub, hitrem reševanju sprememb v količini 
naročil in kapacitet. 

 
Za razvoj vitke miselnosti v nabavi je potrebno uskladiti nabavno funkcijo 
s strategijami celotne organizacije. V naslednjem koraku je potrebno 

razumeti cilje in pričakovanja vseh ostalih funkcij in linij, da lahko 
aktiviramo organizacijo kot celoto (sistem) in s tem zagotovimo uspešno 
uvajanje izboljšav. 

 
Potem lahko začnemo uvajati vitki pristop v nabavo: 
 

- SEGMENTACIJA različnih funkcij, ki so vezane na nabavo: nabavna 
administracija, taktična nabava, strateška nabava. Vitki pristop so 
zlasti učinkoviti pri aktivnostih kot so naročanje in odpoklici. 

 
- FOKUSIRANJE virov na aktivnosti z več dodane vrednosti, tako da 

avtomatizirajo ponavljajoče enostavne funkcije in vire usmerijo v 

faze z več dodane vrednosti kot na primer ustvarjanje specifikacij za 
nabavo in oblikovanje komercialnih zahtev. 

 

- DIFERENCIACIJA procesa nabave od definiranja zahtev do plačila 
dobaviteljem, tako da ga prilagodimo strateškim in finančnim 
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potrebam ali zahtevam podjetja, na primer glede na vrsto vključenih 
izdelkov: bistvene ali tvegane surovine ali naložbe. 

 
- USPOSABLJANJE za uporabo Šest Sigma in drugih metodoloških 

orodij. 

 
- MOTIVIRANJE vseh vpletenih na privlačen način, da vpeljujejo nove 

rešitve. 

 
- OPREMLJANJE nabavne funkcije z ustreznim orodjem kot je 

informacijski sistem, ki omogoča enostaven dostop do podatkov in 

zlasti pametno analitiko. Vse z namenom, da skrajšujemo procesne 
čase (na primer za avtomatizacijo procesa naročanja in e-nabavo). 

 

 
Rezultati uvajanja vitkih pristopov v nabavo - nekaj primerov 
 

• Nadzor nad zalogami in točnostjo dobav omogoča hitrejše odločanje in 
naročanje. 

• Optimizacija in standardizacija procesa obravnave reklamacije skrajšuje 
čas reševanja reklamacij in zasedenost človeških virov 

• Uvedba B2B avtomatizacije procesa naročanja zmanjšuje število napak in 

stroškov, povezanih z reševanjem. 

• Vitko planiranje materialov znižuje zaloge in s tem finančna sredstva, 
vezana v zalogah. 

• Sodelovanje podjetij v dobavni verigi, izmenjava informacij omogoča 
boljši vpogled v povpraševanje in razumevanje zahtev trga, boljše 

planiranje nabave. 

• Avtomatizacija enostavnih postopkov kot je sledenje statusu naročila, 
vnos naročila, analitika, sproščajo človeške resurse za postopke z večjo 
dodano vrednostjo. 

• Sodelovanje s ključnimi področji v podjetju omogoča strateško planiranje 
uspeha za prihodnost: na primer tesno sodelovanje nabave s proizvodnjo 
močno izboljšuje finančni rezultat podjetja. 

 

 
Vir: 
www.kaizen.com 

https://safetyculture.com 
https://theleanway.net 

 

 
 

 

Mojca Justin 

  

http://www.kaizen.com/
https://safetyculture.com/
https://theleanway.net/
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INTERVJU 
 

TATJANA FINK  
 

 
 
Tatjano Fink poznamo kot 

direktorico Trima Trebnje. Kar 27 
let je posvetila tej družbi, tudi 
skozi težke čase in 

prestrukturiranja. Leta 1980 je 
diplomirala na Ekonomski fakulteti 
v Ljubljani in leta 1991 opravila 

podiplomski študij menedžmenta v 
Centru Brdo, sedanji IEDC Bled. 
Leta 1999 je bila razglašena za 

menedžerko leta, 2001 pa je 
prejela nagrado Gospodarske 
zbornice Slovenije.  

 
 
 

Tatjana, za ogrevanje nam prosim povej nekaj o sebi. 
Sem zelo radoveden človek. Rada berem, potujem in spoznavam nove ljudi 
in stvari. Ukvarjam se s poslovnim svetovanjem. Še posebej z oblikovanjem 

novih poslovnih modelov in razvojem trajnostnih strategij. Sodelujem z zelo 
veliko različnimi ljudmi različnih starosti, poklicev in pogledov. Uživam v 
svojem delu, ker mi to omogoča na eni strani možnost, da svoje bogate 

poslovne izkušnje lahko delim naprej, obenem pa mi zagotavlja tisto 
dinamiko, ki jo osebno iščem v življenju. 
 

Si čisto sveža moderatorka organizacijskih sistemskih postavitev iz 
zadnje, 6. generacije moderatorjev. Kako si izvedela za to metodo? 
Kako si se z njo prvič srečala? 

Hm, ne vem prav dobro. Mislim, da je do mene prišla e-pošta Inštituta za 
sistemske postavitve. Da mi je Nataša (Čebulj) poslala to  informacijo. 
Pritegnila me je beseda SISTEMi, saj opažam, da se v organizacijah in tudi 

sicer premalo sistemsko razmišlja.  
 
Kaj zate pomeni sistemsko v smislu organizacij? 

Predvsem to, da sprejemamo odločitve, pri katerih se že na začetku 
razmišlja o vzročno posledičnih povezavah. Če bi v organizacijah gledali 
bolj sistemsko, bi lahko vnaprej predvideli ne samo kratkoročne učinke, 

ampak tudi dolgoročne posledice odločitev. Opažam, da vodje pogosto  ne 
izdelajo analiz, ki bi jim omogočile širši pogled, da bi tako lahko prepoznali 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ekonomska_fakulteta_v_Ljubljani
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ekonomska_fakulteta_v_Ljubljani
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mened%C5%BEment
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različne možne posledice, pozitivne ali negativne. Zato me je zelo zanimalo, 
kaj prinaša metoda sistemskih postavitev. 

 
Sistemski pristopi in teorija sistemov se v Sloveniji redko pojavlja, 
študija pravzaprav ni, razen na razen na fakulteti za turistične 

študije Turistica na Univerzi na Primorskem, dr. Tadeja, Jere 
Jakulin, ki poučuje in raziskuje polja mehkih sistemov v turizmu. 
Ja, Tadeja je moja prijateljica in velikokrat debatirava o sistemih. Z 

organizacijskimi sistemskimi postavitvami pa sem se sedaj prvič srečala. 
Kar direktno sem padla v študij za moderatorja sistemskih postavitev. 
 

Kaj je bil zate največji “vauuu”? 
Kar nekaj jih je bilo, eden večjih je bil spoznavanje skritih dinamik v 
družinskih podjetij kot na primer dvojna slika ali da ne igrajo svoje prave 

vloge, kar je zelo pogosto in je problem mnogih družinskih podjetij. Igrajo 
čisto druge vloge, ne pa te, zaradi katere so tam. Pogosto v podjetjih 
opažam dinamiko »postaršenja«. To zelo ovira hitrejšo pot do uspeha v 

podjetjih. Te dinamike sistemov so zelo prisotne in so mi na študiju odprle 
novo dimenzijo. Zdaj vem, zakaj prihaja do njih - ker je kršen sistemski 
red. 

 
Nam lahko opišeš, kaj delaš poslovno? 
S praktičnimi izkušnjami z vodenjem družbe pomagam organizacijam 

poiskati krajše poti na njihovi poti do ciljev. Delam kot zunanja svetovalka. 
Najprej moram natančno prepoznati, kaj je njihov cilj ali problem. To pa 
pomeni, da jih moram dobro poslušati, veliko spraševati, slišati in dobro 

razumeti. Na tej osnovi začnemo nadgrajevati obstoječo razvojno zgodbo 
ali pa začeti graditi vse na novih temeljih. 
 

Kako ta spoznanja in znanja s študija vključuješ v vsakdanje delo s 
podjetji? 
V vseh podjetjih, še posebej pa pri družinskih bolj natančno prepoznavam 

odnose in različne dinamike. Pozorna sem na zapisana in nezapisana pravila 
v organizacijah. Pogosto prepoznavam, da so eno zapisana pravila, a da je 
način delovanja  bistveno drugačen. Ugotavljam, kako nenapisana pravila 

vplivajo na delovanje organizacije. 
 
Potem na primer zelo jasno prepoznavam pri zaposlenih konflikte med 

sistemi. Na primer v današnjem kaotičnem svetu se morajo zaposleni 
izjemno prilagajati delovnemu urniku, ki včasih bistveno presega 8 ur. 
Starši so v konfliktu s sabo, ker bi morali iti na otrokovo predstavo in hkrati 

ostati na delovnem mestu.  
 
Koliko ti pomaga študij za moderatorja in trening zaznav, ki ga 

študij ponuja. Na kakšen način ti zaznavaš? 
Bistveno bolj natančno opazujem sogovornika, mimiko obraza, počutje, 
prepoznavam nivo energije, pozorna sem na besede, način govora, na 
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primer ali govori odsekano, podaljšano, monotono, tiho, kje so poudarki, 
kam je usmerjen pogled, kako navdušujoče govori, o čem govori z 

navdušenjem in o čem s strahom. To zahteva veliko treninga. Ogromno 
znanja sem pridobila prav na tem področju. Prej sem bila v vlogah, da sem 
veliko govorila, zdaj pa sem v vlogi opazovalca. Kar se mi zdi pomembno 

spoznanje je, da ni nujno, da veliko govorjenja prinaša tudi velike uspehe. 
A smo včasih mislili, da je to ključno. Če želimo priti do res prave sistemske 
zgodbe, bomo dali prednost drugim načinom komunikacije. 

 
Katera stvar je zdaj postala zate najbolj pomembna? Slušni, vidni 
kanal ali kinestetični? 

Jaz sem močno vizualen tip in ta prevlada tudi  pri zaznavah, čeprav 
uporabljam vse. 
 

Kaj bi izpostavila po zaključku izobraževanja, kaj je zate drugače, 
kaj je ključna sprememba, da zdaj drugače deluješ kot prej? 
Hm… Predvsem delujem bolj počasi.. (smeh).  Zdaj sem dobro prepoznala, 

da ni vse v hitrosti. Da je dobro počakati, da pridejo stvari na plano in se 
same razkrijejo. 
 

Dualnost. V družbi jo je veno več in opažam, da imamo vsi nekakšno 
nujo, da se opredelimo: ali smo za ali proti, ali smo tukaj ali tam. 
Kako ostati neopredeljen; razumeti in sprejeti obe strani in delovati 

iz nevtralnega stališča? Vidim, da imamo tu kot družba velik izziv. 
Kako pa ti zaznavaš dualnost v poslu, v gospodarstvu, kjer si ti 
doma? Kako doživljaš dualnost, v čem se kaže v podjetjih? 

Jaz te dualnosti v podjetjih ne zaznavam tako močno kot v širši družbi. 
Dualnost je princip delovanja na zemlji in se ji ne moremo izogniti. To je v 
bistvu naša pot: od plusa do minusa, naslednjega plusa in tako naprej. Svet 

je sestavljen iz različnih barv, ne le iz črne in bele. Če bi imeli le eno stran, 
ne bi poznali druge in ne bi razumeli celote. Bili bi kot nek pol človek.  
 

Recimo moški in ženski pol. 
Moje izkušnje so, da je kombinacija obeh polov daleč najboljša. 
Potrebujemo eno in drugo. V čisto moških kolektivih so pogosto v prednosti 

individualni cilji pred cilji podjetja. Na primer, ko so zahtevne konfliktne 
situacije, smo ženske tiste, ki bomo znale najti rešitev, ki bo odgovarjala 
širšemu krogu deležnikov, ne samo ozkim interesom. Ego je pri moških 

močnejši, ženska energija pa je bolj povezovalna. Včasih imajo tudi ženske 
več moške energije in obratno. V današnjem poslovnem svetu se išče več 
moške energije. 
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Danes se poskuša uravnotežiti moški in ženski princip vodenja 
podjetij. Kako je pri nas? 

V vodstvu podjetij je dobro imeti ene in druge. To prinese pogled iz vseh 
zornih kotov, ne le enega. In to je sistemski pogled, to je ključno. V 
slovenskih podjetjih je na najvišjih vodstvenih pozicijah premalo žensk. 

 
 
Bi še kaj dodala? 

Pridobljeno znanje mi omogoča videti širšo sistemsko sliko in prepoznati 
dinamike, ki jih doslej nisem poznala. Ta znanja so v organizacijah še precej 
malo poznana, bi pa bistveno razširila sistemski pogled vodjem na vseh 

nivojih.  
 
 

S Tatjano Fink se je pogovarjala Mojca Justin. 
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TEMA MESECA 
 

DVOJNOST, DVOJINA SE ZAČNE Z NAŠIM 
ODNOSOM Z MAMO  

  
 
Tokratna tema mesečnik Sistemska zavedanja je polarnost oziroma v 
družinskih sistemih bi rekli dualnost, dvojnost, dva pola, dvojina v paru, v 

osebnem življenju, prijateljskem odnosu… 
 
Vendar pa se dvojina, ki jo uporablja slovenski jezik, kot eden redkih, ki je 

ohranil dvojino in jo v polni meri skoraj neokrnjeno uporablja, začne 
pravzaprav z našo mamo in našim očetom, ki sta nas ustvarila in nam dala 
Življenje. Naši starši so zelo pomembni za naš kasnejši razvoj, tudi za to, 

da lahko razvijamo dualnost.  
 
Bert Hellinger, oče metode Postavitev družine pravi, da je zelo pomembno, 

da od staršev vzamemo toliko ljubezni, kot nam jo lahko dajo, da jo potem 
lahko prenašamo naprej, na partnerja in na otroke. Hellinger pravi, da ko 
se otrok rodi, ima dva starša, mamo in očeta, in ravno ta starša sta 

najboljša za tega otroka. Otrok ne more dobiti boljših ali slabših staršev, 
zanj sta njegova starša najboljša. In prav ta teza, temeljni odnos med 
otrokom in starši, nas kasneje zaznamuje v življenju, v odnosu z brati in 

sestrami, s partnerjem, z našimi otroki, s prijatelji, sodelavci…. 
 
Zato bom nekaj več besed namenila temu, kako pomembnem je odnos med 

otroki in starši, da lahko v svojem življenju razvijamo odnose, tudi dualne. 
Pri tem pa je seveda zelo pomembno, da ljubezen teče, ker potem teče tudi 
naše življenje; da je temu tako, moramo, kot tudi naš družinski sistem, 

spoštovati tri rede, do katerih je skozi svoje delo prišel Bert Hellinger.  
 
 

Damijana Žišt, urednica Sistemska zavedanja Družinske postavitve  
 
 

 
 
Otrok ljubi oba starša 

 
Nekateri ljudje se pritožujejo nad svojimi starši, pravi Hellinger.  Na 
postavitvah se je pokazalo, da so ti ljudje vzeli premalo ljubezni od svojih 

staršev. “Ko pogledamo njihove starše, za njimi stojijo njihovi starši, za 
njimi njihovi in tako naprej, veliko generacij. In skozi njih teče naše 
življenje - ne glede na to, kakšni starši so bili, dobri ali slabi, skrbni ali manj 
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skrbni, še vedno so bili najboljši starši svojim otrokom. Ko gledamo naše 
starše, in vse generacije pred njimi, vidimo, kako od daleč teče življenje do 

nas. Zato lahko rečemo, da so starši veliki, otroci pa so majhni. Starši 
dajejo, otroci jemljejo. Če gledamo na takšen način svoje starše, jih 
globoko spoštujemo. Ne glede na to, kje so, vedno so v nas. Ko to začutimo 

v sebi, smo bogati, naše srce je odprto. To je čisto preprosto. »Ko to 
resnično sprejmemo v svojem srcu, je lahko naše življenje veliko boljše«, 
pravi Hellinger.  S pomočjo družinskih postavitev je prišel do tega, da ko 

klient resnično v sebi sprejme svoje starše, lahko gre njegovo življenje 
naprej. Torej nihče ne more biti v miru s samim seboj, če ni v miru s svojimi 
starši, resnično, v svojem srcu. Zato so starši tako zelo pomembni za nas 

in naš razvoj.  
 
(Hellinger, Bert (2001), Introduction to Family Constellations – Taipei. 

www.familyconstellationwork.net/bert-hellinger-introduction-to-family.) 

 
 
Mama je pričetek naše sreče 

 
Zavedati se moramo, da brez naših staršev, še posebej naše mame, našega 
življenja ne bi bilo.  Zato je najbolj intimen odnos, ki ga doživimo v svojem 

življenju, odnos s svojo mamo. In prav tukaj se začne naša dualnost, 
dvojnost, ki jo kasneje v življenju razvijamo tudi skozi socialno interakcijo; 
ne le z družinskimi člani, temveč tudi z drugimi osebami, ki imajo neko 

pomembno vlogo v našem življenju.  O Bertu Helingerju vedno govorimo, 
da je oče metode Postavitve družine, sam pa zase pravi, da je mama 
metode Postavitev družine. Vse, ki to metodo uporabljajo, je namreč 

obdaril, kot obdari mama otroka s svojo ljubeznijo. Hellinger pravi, da je 
mama največje božansko razodetje. Ko otrok začne govoriti, je običajno 
njegova prva beseda, ki jo pove, mama. Gre za prvinsko besedo, ki je zelo 

podobna v več jezikih. In prav nobena beseda se nas ne dotakne tako 
globoko in naredi premik v nas, kot prav beseda mama. Ko jo slišimo ali 
izrečemo, postanemo znova otrok. In vse ostale besede, ki jih kasneje 

izgovorimo, in vsi odnosi, ki jim imamo v življenju, izhajajo iz besede 
mama. Ko pridemo v resonanco s to besedo, ko se ji prepustimo, da nas 
premakne, potem se počutimo varne in zaščitene. In ta občutek ostane 

tudi, ko smo odrasli, če si samo izrečemo besedo mama. Počutimo se, kot 
da smo povezani z našim življenjskim virom, izvirom, z virom naše mame, 
z mamo zemljo, od koder prihaja življenje. Mamina bližina nas včasih 

omejuje, zato se želimo osvoboditi njene zaščite, nege in skrbi. Vendar pa, 
ali sploh lahko postanemo neodvisni in osvobojeni od nje, se sprašuje 
Hellinger. Če se želimo osvoboditi od mame, od svojih korenin, to pomeni, 

da se želimo osvoboditi od svojega življenja, ki je prišlo do nas skozi mamo.  
Zato se nikoli ne moremo odcepiti od svoje mame, ker je ona v nas, z njo 
se lahko vedno hranimo, se okrepimo skozi njeno ljubezen in se tako 

obrnemo k svojemu lastnemu življenju.  
Zato Hellinger pravi, da je mama naš ključ do sreče in uspeha. Mama je 
pričetek naše sreče in ta sreča pride najlažje do izraza v partnerskem 

http://www.familyconstellationwork.net/bert-hellinger-introduction-to-famil
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odnosu in kasneje, ko ženska postane mama, ko daje življenje naprej 
svojim otrokom.  Kar smo vzeli od mame, za nas predstavlja naš prvi velik 

uspeh. Vzeti v svoje srce mamo pomeni zgodbo o uspehu. Kdor je našel in 
sprejel v svojem srcu mamo, je uspešen pri svojem delu in v odnosih z 
drugimi. Kdor je sprejel svojo mamo, žari, in kdo žari, je ljubljen, za druge 

privlačen. K takšnemu človeku, ki žari, nas vleče, ker vemo, da bomo od 
njega nekaj dobili. Ključ do uspeha in bogastva je v tem, da od svoje mame 
vzamemo to, kar nam je podarila. Brez mame smo revni, z mamo smo 

bogati, v srcu in duši.  Takoj, ko bomo v resnici v celoti sprejeli svojo mamo 
in bomo z njo v resonanci, bomo v vsakem pogledu resnično bogati. Zato 
je za naš uspeh in srečo pomembno, da v svojem srcu resnično iskreno s 

spoštovanjem sprejmemo mamo in tudi očeta, oba starša.  
 
 

Jemanje od očeta 
 
Vsak oče, ne glede na to, ali na obrazu nosi masko pred zunanjim svetom, 

si želi, da bi ga njegovi otroci imeli radi in ga spoštovali.  Pomembno je, da 
otroci povedo svojim staršem, kaj čutijo do njih, ne da se morda vse 
življenje pretvarjajo pred njimi. Še posebej, če gre za odnos med očetom 

in sinom. Včasih se zgodi, da imajo otroci neke ukoreninjene predsodke 
proti očetu iz nekih nerazumljivih razlogov. Zelo pogosto zaradi tega mame  
otroke obrnejo proti očetu. Za moškega je zelo pomembno, da če želi 

„diplomirati“ kot moški, mora razumeti svojega očeta, njegovo dediščino v 
smislu moškosti, ki prihaja do sina skozi generacije njegovih moških 
prednikov. Jemanje od očeta pa pomeni spoštovanje, ki je hrana za sinovo 

dušo.  Tisti, ki ne spoznajo svojega očeta in ne vedo, kakšen v resnici je, 
pogosto v sebi čutijo nek strah, ker živijo s popačeno sliko svojega očeta. 
Zato je zelo velika verjetnost, da bo sin isti kot oče. Večkrat se tudi dogaja, 

da otroci, ki imajo prekinjen stik z očetom ali pa imajo o njem popačeno 
sliko, mislijo, da jih oče nima rad in da so sami krivi zato. Kako naj kasneje 
v celoti zavzamejo mesto moškega ali ženske, gradijo globoke odnose, da 

bi našli kvalitetnega partnerja? Kako naj vzamejo očetovo dediščino in ga 
sprejmejo takšnega, kot je, če mu v sebi nekaj globoko zamerijo in se 
upirajo odnosu z njim. Pomanjkanje povezovanja z očetom, dedkom, 

pradedkom ..., pušča globoke posledice na moškosti in zrelosti moških 
potomcev. Zato Hellinger pravi, da je oče več kot le moški.  
Oče je tudi prvi moški, s katerim pride hčerka v stik, zato je njen odnos z 

očetom zelo pomemben model, kako se kasneje obnaša do moških. Na 
postavitve večkrat pridejo tudi ženske, ki nimajo samospoštovanja in so 
trajno nesposobne za kvalitetno vezo. So brez volje za delo in življenje, 

čeprav so na videz uspešne študentke, poslovne žene, gospodinje in drugo. 
Pod krinko uspešne ženske se pogosto skriva zelo ranjeno bitje, ki je 
osamljeno in ima strah, da bo zapuščeno. Na postavitvah se je pokazalo, 

da so takšne ženske imele zelo slab odnos s svojim očetom in zato niso bile 
sposobne trajne partnerske veze. Prav tako se je pokazalo, da so takšne 
zato, ker so bili njihovi očetje neuspešni in so imeli več slabih navad. Zato 
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so na primer same zelo veliko delale, da bi nadoknadile očetovo 
neuspešnost.  
 

Vir: Povzeto po gradivu Izobraževanje za moderatorje družinskih postavitev, 1. letnik 

2016–2017, Inštitut za sistemske postavitve  
 

 
Bert Hellinger je skozi svoje delo prišel do zelo pomembnih zaključkov; in 

sicer, da če hočemo, da gre našemu družinskemu sistemu dobro, je zelo 
pomembno, da ljubezen teče naprej. Ljubezen pa obstaja le znotraj 
določenega reda. In če se ljubezen podredi temu redu, bo prišla na cilj. Kaj 

je večje in kaj pomembnejše, ljubezen ali red, se sprašuje Hellinger v knjigi 
Ljubezenske zgodbe med moškim in žensko (Korenine in krila, Ribnica, 
2007).  Ljubezen se mora uskladiti z določenim redom. Red je ljubezni dan 

že vnaprej, tako je tudi v naravi. Drevo se razvija po nekem notranjem 
redu in razvija se lahko le znotraj tega reda, ki je določen vnaprej. Če nekaj 
vemo o redu v ljubezni, imajo naša ljubezen in naši odnosi več možnosti, 

da se razvijajo do popolnosti. Včasih so redi postavljeni na glavo, ko na 
primer otrok prevzame nase nekaj, kar je od očeta in mame, ko se 
povzdigne nad njiju in na primer na mesto njiju (ali enega od njiju) 

prevzame krivdo. S tem krši osnovni red, vse kršitve pa se končajo z 
neuspehom. Hellinger pravi, da nam v življenju ne gre dobro oziroma 

imamo težave, če kršimo katerega od treh naravnih redov. Do teh spoznanj 
je prišel prek svojega dolgoletnega dela, in sicer skozi postavitve družine. 
Zelo veliko pa se je o tem naučil od prebivalcev, ki jih je spoznal v 

Južnoafriški republiki, kjer je dolga leta služboval kot duhovnik, pri plemenu 
Zulu ter kasneje tudi pri Indijancih v Ameriki.  
 

Pri raziskovanju skrite dinamike v družinskih sistemih je Hellinger prek 
svojega dela uvidel, da ljubezen v družini lahko teče le, če spoštujemo red. 
Če ga ne, imajo družinski člani težave v življenju, pri zdravju, pri 

navezovanju partnerskih in drugih odnosov, pri iskanju službe... Hellinger 
je tako prišel do treh temeljnih redov, ki so pogoj, da ljubezen v družini 
steče in se kaže v sreči, zdravju in uspehu družinskih članov. 

 
1. red: Pravica do pripadnosti; ta red zahteva, da družinski sistem 

sprejme vse člane, ki so bili kakorkoli izločeni iz njega, tudi več 

generacij nazaj. V družinski sistem pa spadajo naši starši, bratje, 
sestre, stari starši, prastarši, tete, strici..., vsi umrli otroci, tudi 
spontano splavljeni ali abortirani, kot tudi vsi bivši partnerji, vsi 

družinski člani, ki jim je bilo odvzeto življenje ali so ga oni komu 
odvzeli.  
 

2. red: Zgodovine in starostne hierarhije pripadnosti družinskemu 
sistemu; tisti, ki prej pride v družinski sistem, ima prednost pred 
tistim, ki pride za njim, v smislu odgovornosti in spoštovanja. Vsak 

družinski član ima svoje »pravo« mesto. Ta red zahteva, da imajo 
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starši vedno prednost pred otroci, starša pa sta v tem redu 
enakovredna, ker sta sočasno prišla v sistem. 

 
3. Ravnovesje med dajanjem in sprejemanjem; ta red se nanaša na 

partnerski odnos. Če želimo, da partnerski odnos uspe, si partnerja 

dajeta v ravnovesju v dobrem in v slabem, vsakič malenkost več. Če 
kdo od njiju krši to ravnovesje, ker je zapleten v svoj primarni 
družinski sistem, potem partnerstvo težko uspe. Kot starši pa lahko 

damo več otrokom, tako kot so naši starši dali nam, življenje. Če kot 
otroci nismo vzeli dovolj ljubezni od svojih staršev, potem je želimo 
veliko dati drugim, saj pričakujemo, da nam jo bodo kasneje vrnili, 

kar pa ni mogoče.  
 
 

Vir: Povzeto po gradivu Izobraževanje za moderatorje družinskih postavitev, 1. letnik 

2016–2017, Inštitut za sistemske postavitve  

 
  



 25 

INTERVJU 

 
LARA ŽMAHER: 
POGUM, DA SE ZAZREMO V ŽIVLJENJE IN 
MU REČEMO DA  

 
 
Lara zase pravi: »Svoje zatočišče in navdih 
sem našla v delu z otroki in mladimi, v 

mladinskem centru, ki sem ga sama 
vzpostavila v domačem kraju. Po končani 
srednji šoli sem se vpisala na EPF v 

Mariboru in končala, takrat, smer 
mednarodno menjavo, ker je bil moj cilj 
postati poslovna ženska, ki bo potovala in 

živela v tujini. Tujina se mi je zgodila že v 
času študija, ki sem ga podaljšala za par 

let, in si vmes privoščila leto dni življenja v 
ZDA, potovanja in sodelovanja na različnih 
razvojnih in prostovoljskih projektih mladih 

po Evropi, ZDA in Afriki. Izkušnja življenja v 
tujini, spoznavanje življenja izven meja domovine je imela ravno 
nasproten učinek, vzljubila sem Slovenijo in dom, ki ga imam. Navkljub 

temu, da kamor koli sem šla, sem si znala narediti dom in se počutiti kot 
doma. In ko sem bila v družbi ljudi različnih kultur, ko je bila okoli mene 
največja raznolikost in hkrati sprejemanje in sobivanje te raznolikosti, 

takrat sem se najbolj počutila, da sem doma«.  
 
 

Vse na svojem mestu, v svoji harmoniji 
 
Lara se rada udeležuje različnih delavnic, obiskala je tudi delavnico na temo 

Polarnost pri Nataši Čebulj, ustanoviteljici in direktorici Inštituta za 
sistemske postavitve. O delavnici pravi:« Ko sem jo obiskala, sem se 
počutila kot da je vse na svojem mestu, v svoji harmoniji. Spoznala sem, 

da prejmeš tisto, kar potrebuješ oziroma si v tistem trenutku pripravljen 
sprejeti. Proces lahko teče lahkotno, daš in prejmeš, koliko moreš«.  
Na vprašanje, ali se ji zdi polarnost pomembna v življenju, pravi:« Če 

pogledam sebe, bi rekla, da sem ena sama velika polarnost in pojava 
nasprotujočih se delčkov. In ravno usklajevanje in sprejemanje teh delčkov 
sebe, me žene, da delujem, da se razvijam in da rastem. V življenju je 

pomembno sprejemanje drugih, kot teh, v sebi nasprotujočih se delčkov. 
In ko se zlivamo skupaj, ko sobivamo, ko se spoštujemo in sprejemamo, 
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se sestavljanka zloži. Vsak delček najde svoje mesto. Odmre tisto, kar ne 
služi več svojemu ali višjemu namenu in zraste novo, ki daje življenje«.  

Iz omenjene delavnice, kjer so udeleženci sodelovali tudi v majhnih 
postavitvah se Lara spominja svoje. »V spominu mi je ostalo sporočilo ob 
zaključku delavnice, ki je zaobjelo mojo postavitev in ji dalo globine. Na 

zaključku delavnice smo dobili preprosto nalogo, opazuj osebo pred sabo. 
Zaznavala sem posebno milino, sij in izjemno lepoto osebe pred sabo, 
preplavljali pa so me občutki ljubezni. Počutila sem se, kot da sem bolj eno 

s sabo, bolj v sebi, bolj polna. Kot da se z opazovanjem in občudovanjem 
druge osebe, vedno bolj stapljam s sabo«. 
 

In potem je nastopil trenutek, ko je Nataša povedala nekako tako, dodaja 
Lara:«To je tisti delček vas, ki ga ne marate v drugih«. In te besede so 
Laro zadele. »Zadelo me je. Kar vidim in zaznam pri drugih, je tudi v meni. 

Po tej delavnici lažje sprejmem in tudi prepoznam sebe v drugih ali druge 
v sebi. Da bi bila izkušnja močnejša, sem dobila, nekaj dni po delavnici, 
priložnost biti v vlogi osebe, katere par delčkov osebnosti sem težje 

sprejemala. Bila sem v njeni vlogi in nasproti  mene je sedela oseba, ki je 
izjemno resonirala moj karakter in delovanje in sem lahko tudi začutila, 
kako je biti v koži osebe, ki sem jo obsojala. Občutila sem, kako je tej osebi, 

ko sem jaz na drugi strani. Sedaj, takrat ko to zmorem, vem, da v drugi 
osebi gledam delček sebe in spomnim se brezmejne ljubezni in sprejemanja 
delčka na postavitvah«. 

 
 
Želim videti in sprejeti svoj družinski sistem 

 
Lara se je pridružila tudi izobraževanju za moderatorje družinskih 
postavitev pri Nataši Čebulj in Vedranu Kraljeti v okviru Natašinega 

Inštituta za sistemske postavitve. 
 
Na vprašanje,  zakaj se je odločila za to izobraževanj, in kaj zanjo pomeni 

metoda postavitev družine ter ali bi  jo priporočila tudi drugim odgovarja:« 
Družinske postavitve sem spoznala leta 2017, vendar nikoli nisem imela 
poguma za lastno postavitev. Vedno sem bila samo udeleženka. Groza me 

je bilo, da bi se morala odpreti, jokati, spustiti notranje zavore in se 
prepustiti. Lastnih večjih premikov s strani postavitev tako nisem doživela, 
ker sem si jih preprečila, poslušala sem lahko le izkušnje drugih ter 

opazovala delo moderatorjev in kako se z ljubeznijo vse postavlja na svoje 
mesto. Ko sem prejela informacijo o tretji generaciji moderatorjev 
družinskih postavitev sem samo vedela, da moram iti in sprejeti izziv. Želim 

videti in sprejeti svoj družinski sistem in se uglasiti s sabo. In vem, da če 
sem v miru s sabo in s svojim družinskim sistemom, da če se odprem, 
sprejmem in prepustim, da bom, kjerkoli bom ali karkoli bom počela, našla 

svoje mesto in služila življenju«. 
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Ob koncu tega leta in skorajšnjem prihodu novega, 2022, Lara sporoča, 
sebi in drugim:  

»Naj delček za delčkom, z ljubeznijo, najde svoje mesto. Upanje in 
zaupanje v življenje, lahkotnost in mir v naša srca. Pogum, da se zazremo 
v življenje in mu rečemo, da«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Pixbay 

Foto: Pixbay 
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INTERVJU 

 
TEJA PINTARIČ: 
HVALEŽNA SEM ZA TO, KAR IMAM 
 
»Moje ime je Teja, prihajam iz Savinjske doline, po rodu pa sem iz 
Maribora. Moje največje veselje sta moja otroka in naše živali. 
Trenutno imamo 6 rešenčkov : 2 konja, 2 psa in dve muci. Že od 

nekdaj se moje življenje vrti okoli pomoči živalim. Druga moja 
strast so knjige. Že kot osnovnošolko so me izredno zanimale knjige 
s psihološko vsebino, kar se še do danes ni spremenilo. V prostem 

času rada hodim na sprehode po gozdu s psi in konji, drsam, 
kolesarim in odkar sem v hiši, tudi vrtnarim. Obožujem morje in 
potovanja. Nekoč si želim imeti svojo hiško na samem, kjer bom 

lahko imela toliko živali, kolikor jih bo potrebovalo mojo pomoč, 
»se predstavi Teja Pintarič. 
 

 
Foto: arhiv Teja Pintarič 
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Teja je ena izmed udeležencev tretje generacije za izobraževanje za 
moderatorje družinskih postavitev na Inštitutu za sistemske postavitve pri 

Nataši Čebulj in Vedranu Kraljeti. Sama pa se tudi rada udeležuje drugih 
delavnic pri Čebuljevi. 
 

O tem, zakaj se je pridružila izobraževanju pravi:« Izobraževanje je bilo 
neizogibno, čeprav sem imela veliko pomislekov, vendar se je tudi to 
izkazalo kot eden od uvidov, da moramo zaupati v tisto, kar nas vodi. Za 

šolo me je morda najbolj navdihnila prijateljica, ki mi je to metodo 
predstavila in mi s svojim lastnim razvojem v času šolanja, dala dokaz, da 
je šola ne samo »fenomenološka«, temveč tudi fenomenalna.  Pritegnilo 

me je tudi dejstvo, da s tem, ko rešujemo svoje »težave«, posredno 
pomagamo tudi svojim potomcem. Izredno simpatičen mi je bil tudi 
komentar Marije Dolenc ob začetku našega šolanja, »Happy unlearning«.  

 
Obstaja samo še želja po »še« 
Teja, ki je že, kot sama pravi, obiskala veliko delavnic in prebrala veliko 

knjig, meni,  da je vendar metoda postavitev družine edino, kar ji brez 
dvoma dokaže, da obstaja »nekaj več«. »Nekaj, kar ni plod človeškega uma 
in to je vsekakor vredno raziskovanja. Moram priznat, da sem potrebovala 

nekaj mesecev obiskovanja delavnic, da sem si upala imeti svojo prvo 
postavitev. Od takrat ostaja samo še želja po »še«. Zato sem vsekakor 
mnenja, da ga ni junaka, ki mu ta metoda ne bi pomagala oziroma 

izboljšala življenja. Prav tako njihovim naslednikom. Tako da jo tudi jaz 
priporočam ljudem okoli sebe. Sem pa spoznala, da veliko ljudi na to žal še 
ni pripravljenih. Tako da priporočim in počakam, da želja zraste in se 

udejani. Vsekakor je vredno, »dodaja Teja. Še posebej se spomni nedavne 
delavnice, ki jo je izvedla Nataša Čebulj na temo Prekletstvo in uroki. »Ker 
me je pritegnil naslov te delavnice, sem si jo podarila za rojstni dan. Kot 

vsaka Natašina delavnica, je bila tudi ta izredno zanimiva. Vedno se odprejo 
neke nove dimenzije, ponavadi v smer, na katero niti ne pomisliš. Spoznala 
sem, da je seveda vse pomembno, včasih tudi stvari, katere nam 

»skreirajo« drugi, kot je to v tem primeru. Spomnim se svoje postavitve 
na tej delavnici, kjer se je vmešal element, ki ga nismo postavili. Bil pa je 
del mene, ki je manjkal. Sporočilo je bilo, da imam rada in sprejemam tudi 

ta del, » dodaja Teja.  
 
Na moje vprašanje, kaj želi sebi, svojim najbližnjim in vsem drugim ob letu, 

ki prihaja, 2022, Teja pravi:  »Nimam nekih posebnih želja, hvaležna sem 
za to, kar imam, naj tako tudi ostane. Edino, ko, in če mi bo dano, zna dat 
piko na i hiška na samem. Kot sporočilo me je prešinil stavek »Look outside 

the box«. Nanaša se na moja spoznanja in uvide tekom obiskovanja 
delavnic postavitev družine. Na to, da nič ni tako kot se nam zdi. Vse je 
zgolj naš lastni pogled. In ko na situacijo pogledamo iz druge perspektive,  

kar naenkrat stvari postanejo jasne in predvsem lažje«.  
 
S Tejo Pintarič se je pogovarjala Damijana Žist. 
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NAPOVEDNIK DOGODKOV INŠTITUTA 

 
 

INDIVIDUALNE POSTAVITVE DRUŽINE – ZA 

RAZREŠITEV STISK POSAMEZNIKA IN DRUŽINE 
 
KDAJ: termin se določi posebej s stranko.  
 

LOKACIJA:) v času omejitev poteka preko zoom aplikacije; v živo Ljubljana, 
Dunajska 106, Cilj d.o.o., 4. nadstropje 
 
 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/individualne-postavitve-druzine-

razresimo-svoje-stiske/?t=1640937600  

 

 

KOLEKTIVNE SISTEMSKE POSTAVITVE  UVID V 

ZAPLETE IN KONFLIKTE  V DRUŽBI IN ZDRAVLJENJE 

KOLEKTIVNIH BOLEČIN IN TRAVM 
  
KDAJ:  petek, 7. januar 2021 od 17.00 do 21.00 ure - Prijave do 6. 1. 2022 
 
LOKACIJA: on-line (Zoom) 
 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/kolektivne-sistemske-postavitve-

uvid-zaplete-in-konflikte-v-druzbi-in-zdravljenje-kolektivnih-bolecin-in-
travm/?t=1641571200  

 

 
DELAVNICA POSTAVITEV DRUŽINE – V ŽIVO ALI 

SPLETNA DELAVNICA ZOOM 
 

KDAJ: 1x mesečno v petkih od 16.30 do 21.30 ure 
 
LOKACIJA: v živo ali spletna delavnica (zoom) 

 

VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/delavnica-postavitev-druzine-
spletna-delavnica-zoom/?t=1642172400  

 

 

 

 

https://sistemske-postavitve.com/dogodek/individualne-postavitve-druzine-razresimo-svoje-stiske/?t=1640937600
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/individualne-postavitve-druzine-razresimo-svoje-stiske/?t=1640937600
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/kolektivne-sistemske-postavitve-uvid-zaplete-in-konflikte-v-druzbi-in-zdravljenje-kolektivnih-bolecin-in-travm/?t=1641571200
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/kolektivne-sistemske-postavitve-uvid-zaplete-in-konflikte-v-druzbi-in-zdravljenje-kolektivnih-bolecin-in-travm/?t=1641571200
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/kolektivne-sistemske-postavitve-uvid-zaplete-in-konflikte-v-druzbi-in-zdravljenje-kolektivnih-bolecin-in-travm/?t=1641571200
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/delavnica-postavitev-druzine-spletna-delavnica-zoom/?t=1642172400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/delavnica-postavitev-druzine-spletna-delavnica-zoom/?t=1642172400
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KRATKE DELAVNICE POSTAVITEV DRUŽINE – 

SISTEMSKO SOUSTVARJANJE V PODPORO ŽIVLJENJU 

V DRUŽINSKIH SISTEMIH 
 
KDAJ: 26 Jan 2022, 18:00 - 20:30 
 
 

LOKACIJA: V živo ali spletna delavnica (zoom) 
 

VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/kratke-delavnice-postavitev-
druzine-sistemsko-soustvarjanje-v-podporo-zivljenju-v-druzinskih-
sistemih/?t=1643216400  

 
 

INDIVIDUALNE POSLOVNE SISTEMSKE POSTAVITVE 

– ZA SISTEMSKO ODLOČANJE IN UVAJANJE 

SPREMEMB 
 
KDAJ: Proces traja 2 uri - 2x 60 minut termin se določi posebej s stranko.  
 
LOKACIJA: Lokacija: Ljubljana, Dunajska 106, Cilj d.o.o., 4. nadstropje, ali online 
preko ZOOM aplikacije. 
 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/individualne-sistemske-postavitve-
za-sistem-odlocanje-in-uvajanje-sprememb/?t=1643270400  
 

 
MEDNARODNI TRENING ZA MODERATORJE 

POSTAVITEV DRUŽINE PO METODI BERTA 

HELLINGERJA 2021/23 – 1. LETNIK 
 

KDAJ: (1. letnik, Modul III.) 28 Jan 2022 - 30 Jan 2022 
 

LOKACIJA: Ljubljana, Zagreb in preko spleta (zoom) 
 
 

VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/mednarodni-trening-za-

moderatorje-postavitev-druzine-po-metodi-berta-hellingerja-1-letnik-
2/?t=1643335200  

 

 

 

 

https://sistemske-postavitve.com/dogodek/kratke-delavnice-postavitev-druzine-sistemsko-soustvarjanje-v-podporo-zivljenju-v-druzinskih-sistemih/?t=1643216400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/kratke-delavnice-postavitev-druzine-sistemsko-soustvarjanje-v-podporo-zivljenju-v-druzinskih-sistemih/?t=1643216400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/kratke-delavnice-postavitev-druzine-sistemsko-soustvarjanje-v-podporo-zivljenju-v-druzinskih-sistemih/?t=1643216400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/individualne-sistemske-postavitve-za-sistem-odlocanje-in-uvajanje-sprememb/?t=1643270400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/individualne-sistemske-postavitve-za-sistem-odlocanje-in-uvajanje-sprememb/?t=1643270400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/mednarodni-trening-za-moderatorje-postavitev-druzine-po-metodi-berta-hellingerja-1-letnik-2/?t=1643335200
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/mednarodni-trening-za-moderatorje-postavitev-druzine-po-metodi-berta-hellingerja-1-letnik-2/?t=1643335200
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/mednarodni-trening-za-moderatorje-postavitev-druzine-po-metodi-berta-hellingerja-1-letnik-2/?t=1643335200
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IZOBRAŽEVANJE ZA SISTEMSKO ZAZNAVANJE, 

DELOVANJE IN VODENJE V DRUŽBENEM, OSEBNEM 
IN ORGANIZACIJSKEM SVETU IN MODERIRANJE 

SISTEMSKIH POSTAVITEV 
 
 
KDAJ: 5 modulov po 3 dni začetek 3. februar 2022 - zaključek oktober 2022 

 Prijave do 20. januar 2022  

 
LOKACIJA:  Ljubljana in online preko ZOOM aplikacije - več informacij pošljemo ob prijavi 
 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/izobrazevanje-za-sistemsko-
zaznavanje-delovanje-in-vodenje-v-druzbenem-osebnem-in-organizacijskem-svetu-
in-moderiranje-sistemskih-postavitev-2/?t=1643887800  

 

 

DELAVNICA POSTAVITEV DRUŽINE: ODNOS Z 

OČETOM – ODNOS S SVETOM IN DELOM 
 

KDAJ: 18 Feb 2022, 16:00 – 21.30 
 

LOKACIJA: V živo ali spletna delavnica (zoom) 1x mesečno v petkih  
 

VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/delavnica-postavitev-
druzine-spletna-delavnica-zoom/?t=1645196400  

https://sistemske-postavitve.com/dogodek/izobrazevanje-za-sistemsko-zaznavanje-delovanje-in-vodenje-v-druzbenem-osebnem-in-organizacijskem-svetu-in-moderiranje-sistemskih-postavitev-2/?t=1643887800
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/izobrazevanje-za-sistemsko-zaznavanje-delovanje-in-vodenje-v-druzbenem-osebnem-in-organizacijskem-svetu-in-moderiranje-sistemskih-postavitev-2/?t=1643887800
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/izobrazevanje-za-sistemsko-zaznavanje-delovanje-in-vodenje-v-druzbenem-osebnem-in-organizacijskem-svetu-in-moderiranje-sistemskih-postavitev-2/?t=1643887800
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/delavnica-postavitev-druzine-spletna-delavnica-zoom/?t=1645196400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/delavnica-postavitev-druzine-spletna-delavnica-zoom/?t=1645196400
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