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BESEDA UREDNICE 
 
 

Nepredvidljiva prihodnost 
 
 

 Trenutne situacije, ne le v poslu, ampak tudi 
v čisto vsakdanjem življenju, nam ne 

dopuščajo delovanja, kot smo ga bili vajeni v 
preteklosti. Kako sploh načrtovati poslovne 
aktivnosti, saj še dopusta ne moremo, ker se 

ukrepi spreminjajo na tedenski bazi?  
Spremembe so bile od pomladi do sedaj 
velike in ne kaže jim konca. Ni drugega kot 

sprejeti, da so spremembe del vsakdana in 
se prilagajamo novim razmeram v 
organizaciji, na trgu in v družbenem okolju. 
 
 
 

 
Iskanje ustreznih rešitev v nenehno spreminjajočem se poslovnem okolju je 

lahko zelo stresno in naporno, za povrh pa še brezplodno, če sprejemamo 
napačne odločitve. Vedeti, katere odločitve so prave, je torej ključ do uspeha.  

Pomaga, če pri iskanju, namesto da imamo v vidu posameznike v naši 
organizaciji, gledamo sistem organizacije kot celote. Torej, najprej vidimo 

sistem.  
 

Sistem je živ organizem. Včasih so gledali na organizacijo kot na mehansko 
napravo - stroj. To bi pomenilo, da deluje glede na program, ki ji ga naložimo, 

da zgolj sledi navodilom, ne more pa se razvijati in rasti. Organizacije pa se 
stalno spreminjajo: rastejo, se razvijajo, se manjšajo, združujejo, prilagajajo. 
Kot žive celice? Prejšnji teden sem našla razlago besede transformacija (ali 

preobrazba): genetska sprememba celice … 
 

Je rešitev v uporabi implicitnega znanja, ki ga opisuje Danijel Ritz v intervjuju na 
strani 8? 

 
 

Vabim vas k branju! 
 
Mojca Justin 

 
 
 

 
 

Foto: Boštjan Gunčar 
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V ZNAMENJU SEPTEMBRA 
 
 
 

KAKO (NAČRTOVATI) DELOVATI V 
POSLOVNI NEGOTOVOSTI 

 
Organizacije so človeški sistemi, torej živi organizmi, ki imajo 

sposobnosti rasti, razvijanja, spreminjanja in prilagajanja. 
Človeški sistemi so sestavljeni iz elementov, odnosov med 
elementi, ki se stalno spreminjajo in razvijajo. Njihovi elementi 

smo tudi ljudje, ki smo mnogo bolj kompleksi sistemi kot so stroji, 
in znamo zadovoljiti potrebe organizacije. Če ni potrebe, da bi 
ljudi in organizacije obravnavali kot stroje, ni potrebe po starem 

načinu vodenja z dajanjem navodil in izvajanjem kontrole, mar 
ne? 
 

 
FOTO: Pixabay.com 

 
Narava ima sposobnosti odzivanja 

na nove informacije, prilagajanja 
na okolje, zna vključevati 

spremembe. Ima prirojeno 

motivacijo za razvoj, prispeva k 
skupnemu namenu in se obnavlja. 
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In človeški sistemi, torej tudi 
poslovni, so prav tako naravni. V 

poslovnem svetu stalnih 
zapletenih sprememb iščemo 
trajnostne rešitve. Ozrimo se v 

naravo in sprejmimo, da smo tudi 
mi del živega organizma, da je 
lahko naš dobri in večni učitelj. 

 
Ljudje smo del drugih sistemov, 
tudi večih hkrati in želimo jim 

pripadati. To je naša notranja 
potreba, nagon, ki nas žene, da 
sklepamo zavezništva, se 

pridružujemo timom in iščemo 
sinergije, ki so več kot le vsota 
prispevkov  posameznika. In če 

znamo na težave in izzive 
pogledati kot na del celote – 
večjega sistema, ne pa kot 

reakcijo na določen element ali 
njegovo dejanje, na rezultat ali na 
dogodek, lahko preprečimo 

nezaželene posledice.  
 
In ko iščemo pravo odločitev kot 

odgovor na spremembo, pomaga, 
če namesto posameznika v 
organizaciji vidimo celoto – 

organizacijo, oddelek, tim, in 
potem poiščemo ustrezno rešitev. 
 

V tem času negotovosti težko 
načrtujemo. Lahko se le modro 
odzivamo na spremembe, s tem, 

da imamo stalno v vidu našo vizijo 
in namen organizacije. Stalno 
preverjamo, če odločitev, ki jo 

sprejemamo, podpira namen naše 
organizacije in še vedno pelje v 
smeri vizije.  

 
Pomaga, če stvari ne jemljemo 
osebno. Ljudje smo socialna bitja, 

zato sebe identificiramo skozi 
odnose z drugimi. Mnenja, znanje, 
misli, koncepte, prepričanja stalno 

razvijamo v svojih mislih, o vsem 
in o vsakem, gradimo jih skozi 

svojo prizmo vrednot, izkušenj … 
Zanimivo, da kar mi izkusimo kot 
individualno bitje, je ponavadi tudi 

izkušnja na višjem nivoju: tima, 
organizacije, skupine,… sistema. 
Naša osebna izkušnja je dejansko 

zavedanje, kaj se dogaja v 
sistemu kot celoti. Če to zaznamo, 
lahko vse skupaj jemljemo precej 

manj osebno. 
 
Na ta način razvijamo sistemsko 

inteligenco: razumevanje sebe in 
drugih skozi lastno izkušnjo 
sistema, katerega del smo. 

Sistemska inteligenca je 
sposobnost razumeti svojo 
izkušnjo ne zgolj kot svojo lastno, 

temveč tudi kot del sistema kot 
celote. Hkrati je tudi sposobnot 
zaznavanja prostora (“v zraku 

čutim napetost”, “ozračje v pisarni 
je naelektreno”, ipd.), 
razumevanje dinamike skupine na 

nivoju sistema. Sistemska 
inteligenca nam omogoča, da 
prestavimo znanje in moč 

(odločanja in vodenja) z 
individualnega na kolektivni nivo. 
Ta premik z individualnega na 

kolektivni nivo pa potrebuje varno 
kreativno okolje, medsebojno 
razumevanje in spodbujanje, 

odprte in iskrene odnose. 
 
Ko nam to uspe, smo ustvarili 

pogoje za kreiranje novega 
znanja, novih idej in novih rešitev, 
ki delujejo. Ste že slišali rek, da 

rešitve ne moremo ustvariti na 
istem nivoju kot smo ustvarili 
problem? Potrebujemo novo 

znanje in ideje, da najdemo 
rešitev.  
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Mogoče v tej novi realnosti ne 
bomo več delali poslovnih letnih 

načrtov s podrobnimi koraki, 
ampak se bomo namesto tega 
modro odzivali na spremembe iz 

okoliških sistemov in v svoji 
organizaciji tako, da bomo 
preverjali rešitve, kako so skladne 

z namenom naše organizacije in če 
so na poti k uresničevanju naše 

vizije. Pomagali si bomo z živim 
zemljevidom trenutnega stanja 

sistema, odnosov med njimi in 
dinamik, ter s pomočjo poslovne 
simulacije iskali in preverjali 

uspešnost možnih rešitev. 
 

 
 

 

 
Čas sistemskih poslovnih postavitev je že tu.
 

 
Mojca Justin 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
FOTO: Pixabay.com 
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TEMA MESECA 

 

NOVA REALNOST IN TRANSFORMACIJA 

 
V naših organizacijah so stalne spremembe, njihova kompleksnost 
in posledično negotovost postale nova realnost. V zadnjih 

desetletjih smo se naučili, kako uspešno izvajati in voditi 
dogovorjene spremembe. Transofrmacija pa je nekaj drugega in 
zahteva fokus na nabor medsebojno odvisnih in hkrati 

nasprotujočih si pobud. Cilj transformacije niti ni izvedba zadane 
spremembe, ampak da na novo postavimo organizacijo, projekt, 
skupino, trg … in da odkrijemo nov poslovni model na osnovi naše 

vizije za prihodnost. Vodenje transformacije torej zahteva bistveno 
drugačen pristop. 
 

 

FOTO: Pixabay.com 
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V naših organizacijah so stalne 
spremembe, njihova 

kompleksnost in posledično 
negotovost postale nova realnost.  
 

V zadnjih desetletjih smo se 
naučili, kako uspešno izvajati in 
voditi dogovorjene spremembe. 

Transofrmacija pa je nekaj 
drugega. Lotevati se je na isti 
način, kot smo se lotevali 

sprememb, je ponavadi 
neuporabno in nam ne uspe. Ne 
moremo se je lotiti tako, da se 

fokusiramo le na nekaj malih 
korakov, kjer si začrtamo linearno 
pot od A do B in do C. S tem 

naslavljamo simptome, ne pa 
vzrokov težav. Simptom smo v 
tem delu sistema res odstranili, a 

slej ko prej bo izbruhnil na drugem 
koncu. Transformacija nasprotno 
zahteva fokus na nabor 

medsebojno odvisnih in hkrati 
nasprotujočih si pobud. Cilj 
transformacije niti ni izvedba 

zadane spremembe, ampak da na 
novo postavimo organizacijo, 
projekt, skupino, trg … in da 

odkrijemo nov poslovni model na 
osnovi naše vizije za prihodnost. 
Vodenje transformacije torej 

zahteva bistveno drugačen 
pristop. 
 

Ker so predpostavke, ki definirajo 
naše navade in sistemske procese, 
globoko zasidrane v nas s 

čustvenimi spomini in 
medsebojnimi podpisi, 
transformacijo (sistemsko 

spremembo) lahko omogoči samo 
sprememba v našem kolektivnem 
počutju. Implicitno znanje 

moramo združiti z eksplicitnim, da 
bi preoblikovali sebe in sistem 

hkrati. To je jedro sistemske 
preobrazbe: spremembe, ki jih 

poganjajo ljudje in ki premaknejo 
globoke gonilnike sistema. 
 

The only thing that will redeem 
mankind is co-operation.  
Bertrand Russell 

 
Kapitalizem, kot ga poznamo, ima 
v fokusu doseganje individualnih 

rezultatov in svoje lastne 
individualne koristi. Ponuja se nam 
nova realnost, ki se oblikuje okoli 

zmesi kolektivnega življenja/dela 
in individualne kreativnosti in 
odgovornosti. Na ta način lahko 

pozitivno združimo srca, misli in 
talente biljonov ljudi, ki smo 
gostje našega planeta. Da 

ustvarjamo v sodelovanju z 
drugimi, da se združimo pri 
iskanju rešitev za lokalne težave, 

prispevamo svoj delček pri 
sistemskih premikih ali celo 
sledimo klicu in vodimo sistemsko 

transformacijo. Naša intuicija, 
tista prva spontana reakcija, ni 
sebičnost, ampak težnja po 

sodelovanju (Scientific American). 
 
Transformacija: preobrazi 

sebe, da boš preobrazil sistem 
 
Transformacijsko voditeljstvo 

je sposobnost presnavljanja 
(spreminjanja) stalnih sprememb 
okolice v konkretne vrednosti v 

naši organizaciji. Kot je 
organizacija živ organizem in 
transformacija genetska 

sprememba celice, je presnova 
(sprememba) proces, s katerim 
celice jemljejo hranila in vire iz 

okolice in jih v telesu (organizaciji) 
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pretvorijo v energijo in 
mikrohranila. 

 
Naloga vodij, voditeljev 
organizacij je, da “presnavljajo” te 

spremembe iz sveta okrog nas v 
ideje in inovacije, ki ustvarjajo 
vrednost za organizacijo. To 

omogoča, da organizacija, 
zaposleni in ekosistem okrog nje 
uspevajo v prihodnosti, 

trajnostno. Ključno za 
transformacijsko voditeljstvo je 
spoznanje, da je potrebno 

spremeniti svoja prepričanja in 
vedenja, če želimo stalne 
spremembe pretvoriti v konkretno 

vrednost. Da smo pripravljeni 
spremeniti svoje misli, lastne 
predpostavke, lastno vedenje, 

lastne aktivnosti in svoja čustva. 
Uspešna transformacija sistema je 
od znotraj navzven.  

 
Kompleksne probleme v 

kompleksnih in prilagodljivih 
človeških sistemih – živih 
organizmih- je treba reševati z 

določeno mero kolektivnega 
raziskovanja, kolektivnih inovacij, 
ki pa jih naša družba še ni vajena.  

Vsi imamo en košček rešitve – vsi 
lahko vidimo delček slona. Torej 
moramo “živeti vprašanje zdaj” 

kot skupnost in upati, da če bomo 
sledili sistemu, bomo našli prave 
rešitve za prihodnost. 

 
 
Živi vprašanja zdaj. 

Morda boš potem zlagoma, 
ne da bi opazil, 
nekega daljnega dne 

zaživel odgovore. 
(Rainer Maria Rilke) 

 
 
 

Mojca Justin 
 

 
 
 
Viri 

- System oriented Leadership, Jennifer Campbell 

- https://switchonnow.com/magazine/systemic-transformation-field-guide/ 
- Cecilio Fernandez Regojo: Systemic Management, 2016 

- Essays on Systems Intelligence, Otso Palonen 

  

https://switchonnow.com/magazine/systemic-transformation-field-guide/


 11 

GOST IZ TUJINE 
 

DANIJEL RITZ: IMPLICITNO ZNANJE – 
REŠITEV ZA NEGOTOVOST 

 

 
Danijel Ritz več kot 10 let profesionalno 
dela s strankami in že prek 15 let 

raziskuje sistemske postavitve in širi 
njihov vpliv. Zase pravi, da je pionir 
sistemskih postavitev v poslovnem in 

organizacijskem smislu v regiji. 

  

 
Aktivno promovira pridobljena 
znanja in izkušnje v sodelovanju z 

organizacijami, kot so: Društvo za 
organizacijsko učenje Hrvatske, 
qLife – Quantum21, Znanost in 

umetnost vodenja, Univerza v 
Zagrebu Fakulteta za hrvaške 
študije, oddelek za psihologijo, 

Infoarena – HR Business Arena, 
Center za organizacijski dizajn, 
HUC – Hrvaška zadruga za 

coaching, Poslovni dnevnik – 
Poslovni center znanja, Klub 
družinksih podjetij, Lider – 

Konferenca Prihodnost družinskih 
podjetij, U4HR - Zadruga za 
človeške potencijale, Klub 

psihologov in HR strokovnjakov, 
Hrvatska gospodarska komora, 
ISCA - International Systemic 

Constellations Association, IOCTI - 
International Organizational 
Constellations Training Intensive, 

CEPOR – Center za politiko razvoja 
malih in srednjih podjetij ter 
podjetništva, CEPRA – Center za 

družinksa podjetja in prenos 

poslovanja ter Erasmus Plus 
Project 'Building Capacity for 
Transformative Learning'. 

Diplomiral je ob delu na 
Ekonomski fakulteti v Zagrebu in 
uspešno zaključil podiplomski 

študij organizacija in 
management. Ima več kot 20 let 
izkušenj v poslovnem, finančnem 

in nevladnem sektorju. Govori 
angleško in jugoslovanske jezike. 
Živi in dela v Zagrebu. 

 
Kako gledaš na vplive 
trenutnih trendov na poslovno 

okolje in organizacije?  
Negotovost, ki trenutno vlada v 
poslovnem svetu bolj kot kdajkoli 

prej, pritiska na voditelje in 
vodstvene time. Z dosedanjimi 
močnimi transformacijskimi trendi 

so organizacije dodatno prisiljene 
v stalno prilagajanje svojega 
poslovanja, da bi lahko 

vsakodnevno realizirale svoje 
poslanstvo in strankam dobavljale 
največjo vrednost. 

Foto: osebni arhiv 
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Predvsem smo vsi soočeni z 
lasnimi osebnimi procesi, ki jih 

povzročajo in dodatno stopnjujejo 
prisotni trendi, posledično pa 
vplivajo na naše poslovne vloge in 

rezultate.  
Ne glede na velikost, strukturo in 
razvojni cikel podjetja ali projekta 

so voditelji in vodstveni timi 
potopljeni v zapleteno situacijo v 
smislu velikih sprememb. Veliki 

izzivi so, kako vzdrževati 
kontinuiteto poslovanja skozi 
redefiniranje in prilagajanje vizije 

svoje organizacije in kako izvajati 
to vizijo. Še večji so izzivi, 
povezani s predvidevanjem in 

definiranjem strategije za 
prihodnost. Celo tistim, ki jim 
trentni trendi ustrezajo. 

Vse navedene aktivnosti, ki so 
usmerjene navzven, je treba 
izpostaviti in podpreti znotraj 

strukture organizacije. Trenutno je 
to mnogo bolj zahtevno kot sicer, 
saj trenutna družbena dinamika 

močno vpliva na zaposlene in 
ostale deležnike ekosisema 
organizacije. Stalno se preverjajo 

vrednote in pravila ter 
sodelovanje, zaupanje in 
motivacija. Vse to pa lahko 

odvrača pozornost in energijo ljudi 
stran od ciljev in nalog ter s tem 
slabša njihov prispevek. 

 
Kako naprej? 
Vemo veliko več, kot se 

zavedamo. Prav tako vemo veliko 
več, kot znamo povedati. ☺ 
Torej kot vodje vemo veliko več, 

kot uspemo sami prepoznati in 
predati znotraj svojih managerskih 
timov, organizacije ali projekta, in 

to izkoristiti za vodenje, odločanje 
in upravljanje. Natančneje – za 

kakovostno delovanje v trenutni 
situaciji. 

 
Pravzaprav gre za aktivacijo 
znanja, ki je delno ali polnoma 

nezavedno na našem 
individualnem in kolektivnem 
nivoju. Govorimo o implicitnem 

znanju.  
Ključni dejavnik, da bi to znanje 
lahko spoznali in z njim zavestno 

delovali, je v drugačni pozornosti 
in načinu pridobivanja tega 
znanja. 

 
Kaj je implicitno znanje? 
Implicitno znanje poimenujemo 

nezavedno, skrito, intuitivno, 
neizrečeno, preslišano, 
neartikulirano, utelešeno, 

individualno, kontekstualno, 
utišano. To je osebno in kolektivno 
znanje, ki vsebuje prepričanja, 

spoznanje, perspektive, mentalne 
modele in sposobnosti. 
Oseba ali kolektiv se lahko, ni pa 

nujno, zaveda, da lahko vpliva na 
določene rezultate. Vpliv razume 
in uporablja v podzavesti, oblikuje 

pa ga na osnovi osebnih in 
kolektivnih opažanj, izkušenj, 
vrednot in načel. Relativno 

zahtevno ga je prepoznati, 
artikulirati, oblikovati in prenašati. 
Praktično ga ne more spoznati, 

razumeti, komunicirati ali koristiti 
brez razumevanja zadeve oziroma 
konteksta.  

 
Njegov prenos na nivoju kolektiva 
zahteva bližnjo interakcijo, 

zaupanje in skupno razumevanje, 
kako ustvariti relevantno okolje za 
skupno izkušnjo. Podobno je tudi 

na osebnem nivoju, kjer je 
predpogoj odprt in iskren odnos s 
samim seboj, da lahko pride do 
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prepoznavanja vpliva in njegove 
zavestne inegracije.  

Implicitno znanje ima tehnični del, 
ki se nanša na veščine – know 
how, npr. vsakega posameznika 

(vožnja s kolesom, igranje 
glasbila, prepoznavanje obrazov, 
znanje jezika itd.) Vendar je v tem 

primeru pomembnejši kognitivni 
oziroma spoznavni del.  
 

Kognitivni oziroma spoznavni del 
imenujemo način, kako doživljamo 
realnost, kaj nas pogojuje, kako 

razmišljamo, na kaj smo pozorni, 
kaj opažamo, vrednotimo, 
analiziramo, kako presojamo, 

zaključujemo, sprejemamo 
odločitve, rešujemo probleme, v 
kaj verjamemo, kaj raziskujemo, 

kaj si zapomnimo ipd. Točneje, 
daje in omogoča nam uvide v naše 
mentalne procese, ki definirajo 

naše individualno in kolektivno 
stanje ter posledično naše 
obnašanje. 

 
Kaj pa je eksplicitno znanje? 
Eksplicitno znanje je, za razliko od 

implicitnega, ozaveščeno izrečeno 
znanje, ki ga prepoznamo in 
ozavestimo kot posameznik ali 

kolektiv. Lahko ga artikuliramo, 
uzakonimo, shranimo in do njega 
enostavno dostopamo. Enostavno 

ga delimo z drugimi prek 
podatkov, dejstev in informacij, 
celo ne da bi poznali temo ali 

kontekst. Večino oblik 
eksplicitnega znanja je možno 
urediti, sistematizirati in shraniti 

na medije.  
 
Torej, to je formalno, 

sistematično, lahko razumljivo 

znanje, ki ga prenašamo z 
oblikovanim pojasnjevanjem – 

besedami, številkami, grafi, 
slikami na objektivan način prek 
poročil, tabel, grafovo, diagramov, 

prezentacij, audio- in videozapisov 
ipd. Eksplicitno znanje posameznik 
osvaja zavestno. To je znanje, ki 

ga ima vsak v mentalnem fokusu 
in ga uporablja za komunikacijo. 
 

Splošno sprejeto stališče je, da se 
v standardni poslovni teoriji in 
praksi vodje ter vodstveni timi 

formalno in dominantno zanašajo 
na eksplicitno znanje pri vodenju, 
odločanju in upravljanju. Žal je to 

le del celovitega spektra in ima 
bistvene ovire pri uporabi in 
doseganju poslovnega uspeha. 

Vendar neformalno, prepričan 
sem, da se večina zavedno ali 
nezavedno posvetuje z lastno 

intuicijo, občutki, izkušnjami in 
uporablja ostale elemente, ki 
dejansko pripadajo implicitnemu 

delu. 
 
Kaj je pravzaprav cilj? 

Da naredimo implicitno znanje 
dostopno, ga združimo s prej 
dostopnim eksplicitnim znanjem, 

in tako generiramo nova znanja ali 
globoko razumevanje konteksta. 
Tako pridobljen vpogled (uvid) 

poveča sposobnost presojanja, 
generira modrost in posledično 
delovanje na podlagi pravilnih 

odločitev. 
 
Z drugimi besedami v poslovnem 

smislu je končni cilj skladno 
vodenje in upravljanje vodij, 
vodstvenih timov na osnovi stalnih 

dobrih odločitev. 
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Nam lahko to razložiš? 
Če za razlago uporabimo 
informacijsko strukturo:  

podatek (osnovni nivo) – 
informacija (kontekst) – znanje 
(kako in zakaj) – modrost (kdaj), 

lahko enostavno vidimo potek 
dogajanja in rezultat.  
Podatki prihajajo v obliki 

neobdelanih opažanj in dimenzij, 
medtem ko informacije oblikujemo 
s pomočjo analiziranja povezav in 

odnosov med podatki. Znanje 
oblikujemo na osnovi informacij za 
delovanje, modrost pa z uporabo 

znanja oziroma s komunikacijo 
uporabnikov znanja in 
razmišljanjem. 

Glavni cilj ozaveščanja 
implicitnega znanja je generiranje 
celovitega znanja (kako in zakaj), 

jasnega vpogleda v implicitno 
znanje in združevanje s prej 
dostopnim eksplicitnim znanjem. 

S tem dobimo celovit odgovor na 

vprašanja “kako” in “zakaj” se v 
poslovnih procesih dogajajo 
določene situacije, ki otežujejo 

doseganje ciljev. Na ta način 
ustvarjamo dostop do novih 
informacij in ustvarjamo znanje – 

popolno razumevanje trenutne 
situacije. Dejansko gradimo 
temelje za modre, radikalno 

kakovostnejše odločitve, kar 
povečuje možnosti za poslovni 
uspeh. 

 
Kategorije podatek, informacija in 
znanje (implicitno in eksplicitno)  

se nanašajo na pretekli čas – to 
kar je bilo in kar je znano. Modrost 
je edina kategorija, ki se ukvarja s 

prihodnostjo; da jo predvidi in 
soustvari. 
 

Ali obstajajo predpogoji, ki jih 
moramo pri tem upoštevati? 
Pomembno je dejstvo, da so naša 

človeška anatomija, fiziologija in 

Foto: osebni arhiv 
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sama evolucija povzročila, kako 
ravnamo s podatki in 

informacijami. Gradnja naših 
možganov in procesi v njih 
določajo način, kako ozaveščamo, 

generiramo, artikuliramo, 
oddajamo, prejemamo in 
interpretiramo pri kreiranju 

znanja.  
 
Torej centri za govor, jezik, 

branje, pisanje, številke, 
računanje, logika, razlaga jezika in 
matematičnih operacij, govorno 

pomnjenje, analiza vročno-
posledičnost, postopno in 
premočrtno procesiranje 

informacij, zaključevanje, 
objektivnost in racionalnost se 
nahajajo v levi, analitični polobli 

možganov. To pomeni, da kadar 
obdelujemo podatke in informacije 
ter dajemo prednost procesom 

izključno po tej poti, koristimo 
samo polovico našega osebnega 
potenciala. Torej samo polovico 

naših skupnih možganov v 
vodstvenem timu in posledično v 
organizaciji. To vodi do logičnega 

zaključka, da delujemo na 
področju procesiranja 
eksplicitnega znanja.  

 
Po drugi strani pa, če razširimo 
možnosti našega spoznanja in 

usmerimo pozornost na podatke in 
informacije ter procese, s katerimi 
upravlja desna, sintetična- 

holistična polobla možganov, 
lahko ozavestimo in prenesemo 
implicitno znanje. Na ta način se 

bomo zavedali določene teme v 
določenem kontekstu, 
individualnih in kolektivnih 

odnosov, občutkov, emocij, 
pomenov, slik, prispodob, 
simbolov, oblik, intuicije. Pridobili 

bomo sposobnosti viuzalnega in 
prostorskega dojemanja, 

zaznavanja smeri, prostora in in 
oddaljenosti, neverbalnega 
pomnjenja, domišljije, kreacije, 

ustvarjanja podob, idej in vizij, ki 
vse omogočajo sintezo, simultano 
in holistično oziroma procesiranje 

informacij in, kar je 
najpomembnejše, doživljanje 
celote.  

 
Hočeš reči, da način, kako 
raziskujemo podatke in 

informacije,  določa, kaj bomo 
videli?  
Tako je. Usmerjanje pozornosti 

skozi filter leve možganske 
poloble, dominantne, v 
“mainstream” biznisu drži zavest 

in spoznanja vodij in vodstvenih 
timov daleč od cele palete 
implicitnih informacij, ki so nujne 

za združitev eksplicitnega in 
implicitnega znanja ter kreiranje 
novega znanja. Brez novega 

znanja ni razumevanja celotnega 
konteksta in generiranja 
potencialne modrosti, ki je 

potrebna za predvidevanje in 
soustvarjanje prihodnosti oziroma 
za poslovno delovanje v aktualnih 

razmerah visoke negotovosti in 
kompleksnosti. 
 

Po drugi strani si z usmerjanjem 
pozornosti skozi filter desne 
možganske poloble omogočamo 

dostop do podatkov in informacij, 
ki so pristoni v naši individualni in 
kolektivni podzavesti. Tako 

prihajamo do odgovorov na 
vprašanje “zakaj”, do 
razumevanja konteksta in do 

novega, ključnega za lastno 
podporno odločitev in akcijo.  
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Omenjaš tudi določen 
paradoks, situacijo, v kateri 

sami sebi preprečujemo 
napredek znanja?  
 

Da. Klasične zgodbe, ki jih lahko 
prepoznamo: “Mi vse vemo.”, 
“Vedno smo delali na ta način”, 

“Vse je v redu.”, “To bo hitro 
minilo.”, “Na to se bomo fokusirali 
kasneje.” In podobno. ☺ 

 
V aktualnih dogajanjih jih pogosto 
slišimo in to od ljudi, ki so na 

ključnih položajih. No, če globje 
raziščemo, to ni nič čudnega. 
Paradoks je, da smo v poslu v 

osnovi naučeni in natrenirani, da 
iščemo podatke in informacije, ki 
so vidni, transparentni, jasni, torej 

eksplicitni. Dodatno naš racionalni 
um na nivoju zavesti pogosto 
zanika obstoj nezavednega in 

upravlja izključno s tem, kar mu je 
poznano, in tako kreira sebi in 
kolektivu izkrivljeno in okrnjeno 

sliko realnosti. Dodatna težava je, 
da pogosto tudi poenostavlja 

kompleksno sliko realnosti, da bi 
se lažje znašel in kreiral varnost in 
cono udobja. In še, pogosto 

zavestno zanika lastno aktualno 
stanje slabosti in občutek odpora, 
strahu in nekompetentnosti. To so 

pravzaprav naši naravni 
mehanizmi (borba vs. beg), 
pridobljeni z evolucijo, za katere 

se je treba zavedati, kdaj nam 
služijo in kdaj nam povzročajo 
nasprotne učinke.  

V našem konkretnem primeru 
pravzaprav govorimo o 
nevzdržnem vzorcu, kajti če se 

zanašamo samo na naš analitični 
um, v našo zavest ne more 
prodreti nič novega, kar je v 

nasprotju z njegovim predznakom, 
in praktično še naprej procesiramo 
stare in obstoječe informacije, iz 

katerih ni možno generirati 
novega znanja. Tu se skriva 
nevarnost.  

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Foto: osebni arhiv 

Foto: osebni arhiv 
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Z zavestnim dopuščanjem našemu 
raionalnemu - logičnemu 

zavednemu umu, da v določenem 
trenutku prepusti vodstvo našemu 
sintetičnemu – holističnemu umu, 

odpiramo prostor za celovit 
vpogled (uvid) v njegove koristi. 
 

Kako to konkretno delaš? 
Glede na to, da je moja vloga 
podpirati proces dostopa do 

implicitnega znanja stranke ter 
njegovo integracijo in prenos v 
kolektiv, uporabljam metode in 

orodja, ki to omogočajo. Občasno 
uvajam določen transparenten in 
strukturiran sistem za 

prepoznavanje, prenašanje in 
integracijo nezavednih informacij 
na individualnem in kolektivnem 

nivoju.  
 
Metoda sistemske postavitve v 

svojih variantah se je pokazala za 
odličen model za množico 
sprememb in transformacij, ki so 

pogojene z dostopom do 
implicitnega znanja. V popolnosti 
aktivira desno možgansko poloblo, 

torej naš sintetični – holistični um, 
ki obdeluje implicitne informacije 
in jih prinaša v našo zavest.  

 
Metode, ki to omogočajo, dajejo 
jasno in popolnoma fokusirano 

zaznavanje lastnega doživljanja 
določenega segmenta poslovne 
realnosti v strnjeni obliki. Rekel bi, 

da zaznavanje srčike realnosti. To 
zajema ozaveščanje konkretnega 
mikro -, mezo - in 

makrokonteksta, izdelava 
zemljevida njegovih delov skozi 
fizične in abstraktne elemente 

sistema v prostoru ter opazovanje 
in pridobivanje direktne izkušnje 
njegovih medsebojnih odnosov in 

pripadajočih dinamik iz vseh 
prisotnih pozicij in zaradi njihovih 

sprememb. 
 
Skozi proces postavitve se v 

trenutku oživi prisotna replika 
mentalne, čustvene in telesne 
individualne ali kolektivne 

realnosti. S stališča osebne 
izkušnje, perspektive in dinamike 
prisotnih elementov stranka 

postane pripravljena za 
zaznavanje, raziskovanje, 
modificiranje, testiranje ipd. To so 

trenutki, v katerih do sedaj 
neozaveščene implicitne 
informacije nepovratno preidejo 

čez rob naše zavesti,postanejo 
eksplicitne in ustvarijo novo 
znanje.  

 
To novo znanje dejansko prihaja 
od za nas novih, a v sistemu že 

obstoječih informacij, ki smo jih 
skozi proces postavitve uspeli 
uvideti. Te informacije sedaj naša 

zavest lahko obdela. 
 
Sistemske postavitve dobesedno 

omogočajo, da se v določenem 
trenutku oddaljimo od našega 
pogleda na realnost, stopimo ven 

in zamenjamo zorni kot, 
zavzamemo neko drugo pozicijo v 
prostoru, ki predstavlja del našega 

sistema. Vse navedene korake 
lahko izvajamo iz vloge ostalih 
elementov v polju, pri čemer 

opazujemo in ozaveščamo svoje 
mentalne, čustvene in telesne 
reakcije, to je informacije, ki 

generirajo implicitno znanje.  
Pomembno je poudariti, da 
govorimo o organskem procesu in 

naravni integraciji. Ves čas 
procesa imamo kompletno 
mentalno, čustveno in telesno 
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“lastništvo” nad vsemi prisotnimi 
uvidi in rezultati. Prav to dejstvo 

jamči nepovratno 
operacionalizacijo in posledično 
zadovoljstvo. To vedno in na 

začetku poudarjam, da imam v 
mislih znano in standardno prakso 
organizacij in implementacijo 

tujega (zunanjega) eksplicitnega 
znanja.To najpogosteje konča v 
predalu kot izolirano tuje telo ali v 

najboljšem primeru – izkoriščeno 
in operacionalizirano, a brez 
resnične poistovetenosti vodje, 

vodstvenega tima ali organizacije 
z njim. To vodi do zahtev po 
sredstvih za reševanje. 

Predpostavljam, da obstajajo 
mnoge boljše možnosti koriščenja 
prostih sredstev, mar ne? 

 
Ko rečeš stranka, kaj imaš v 
fokusu? 

Glede na specifičnost vsake 
posamezne situacije gledam 
celotni kontekst stranke in izhajam 

iz tega, kar stranki predstavlja 
prioriteto. Stranka se najpogosteje 
zaveda določenih nevzdržnih 

posledic in rezultatov dosedanjega 
stanja, ki jih želi na določenem 
nivoju razrešiti ali želi raziskati in 

anticipirati neko bodoče stanje. To 
so vrata, skozi katera postane 
dostopen določeni kontekst in vse 

ostalo, kar po vrsti sledi tekom 
procesa. To je za začetek dovolj.  
Stranka je ustanovitelj, lastnik, 

direktor, vodstveni tim, včasih tudi 
skupina ključnih ali vseh 
organizacijskih delov klasičnega, 

start-up ali družinskega podjetja, 
projekta ali institucije.  
Pri razmišljanju in raziskovanju 

situacije gremo lahko od tem, ki so 
prvenstveno vezane na vsebino 
samega namena, ki mu 

organizacija služi. Takrat delam 
kolektivno z ožjim ali širšim 

vodstvenim timom, projektnim 
timom, delovno skupino ali včasih 
s celotno organizacijo.  

Teme so lahko povezane z 
redefiniranjem poslovnega 
modela, vizije, ciljev, izbiro 

strategije, planom razvoja, 
organizacijsko strukturo, 
poslovnim ekosistemom, blagovno 

znamko, proračunom, inovacijami, 
projekti ali z nekim drugim 
ustreznim organizacijskim 

konstruktom, povezanim z 
aktualno situacijo in bistvenimi 
vprašanji glede tega. 

 
Skozi proces vidimo ustrezni 
kontekst, definiramo in postavimo 

na zemljevid njegove ključne 
elemente, vidimo zastoje in ovire, 
raziskujemo potenciale, 

prepoznavamo medsebojne 
razlike in podobnosti, se 
uglašujemo, strukturiramo 

probleme in rešitve, opazujemo 
sile vpliva, raziskujemo ideje, 
ozaveščamo slepe točke, 

preizkušamo alternative, 
participativno mislimo, dialoško 
komuniciramo in podobno. Vse to 

z namenom ozaveščanja 
individualnih in kolektivnih 
informacij, ki so pod robom 

zavesti. 
 
Potem gremo lahko na teme, 

pretežno povezane z 
medčloveško, timsko in 
organizacijsko dinamiko.Takrat 

delam individualno z 
ustanoviteljem, lastnikom, 
managerjem, direktorjem, 

voditeljem ali z neko drugo 
ustrezno osebo, odgovorno za 
kompletno organizacijo, njen 
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določen del ali vsaj za konkretno 
situacijo. Teme so lahko povezane 

z odporom do sprememb ali 
transformacij, z inercijo, konflikti, 
nezaupanjem, jasnostjo vlog, 

političnimi igrami, s fluktuacijo, 
odsotnostjo, zastoji in padci, 
motivacijo, lojalnostjo, 

neučinkovitostjo, neprimernim 
obnašanjem, poslovnimi 
združitvami ali prevzemi, 

reorganizacijami ali 
prestrukturiranji, odhodi in prihodi 
sodelavcev, z mobingom, 

strahom, organizacijskimi 
travmami, burnoutom ali kakšnim 
drugim aspektom skupinske 

dinamike. 
 
Prav tako se ukvarjam s temami, 

pretežno vezanimi na osebno in 
družinsko dinamiko deležnikov, ki 
se potencialno zrcali v organizaciji. 

Takrat delam  individualno z 
ustanoviteljem, lastnikom, 
managerjem, direktorjem ter 

ostalimi deležniki upravljalske, po 
potrebi tudi neupravljalske 
strukture organizacije. Teme so 

lahko povezane s sindromom 
ustanovitelja, dinamiko primarne 
družine, transgeneracijskimi 

družinskimi vzorci, neizpolnjenim 
partnerstvom, starševstvom, 
določenimi osebnimi nevzdržnimi 

stanji ali travmami ter podobnimi 
kategorijami, ki se manifestirajo 
skozi projekcije in kompenzacije v 

organizacijskem kontekstu. 
Družinski podjetniki oziroma 
ustanovitelji in nasledniki 

družinskih podjetij, kot tudi člani 
podjetniških družin, imajo tukaj 
posebno mesto. Njihove teme so 

lahko povezane z dinamiko 
primarne, partnerske ali 
starševske družine, katere 

dinamika najpogosteje prevladuje 
nad organizacijsko in vedno 

predstavlja prioriteto. 
 
Kako za stranko izgleda končni 

rezultat procesa? 
Včasih zadošča ena in edina 
iteracija, včasih pa je potrebno 

narediti še kakšno. Nekateri 
procesi zahtevajo nadaljevanje in 
določen čas, a vse je odvisno od 

situacije, ki jo raziskujemo, 
konkretnih potreb in ciljev ter 
sposobnosti stranke. 

 
Vsak vodja, vsak vodstveni tim in 
vsaka organizacija so različni in 

edinstveni. Enostavno 
prepoznavni in posebni. Vse to se 
odslikava v načinu, s katerim 

pristopajo k ciljem, kako ravnajo s 
procesom ter kaj delajo z 
njegovimi rezultati.  

 
Rezultat običajno prinaša tisti 
želeni “Eureka!” ali “A-ha” efekt. 

Po eni strani to pomeni mir, 
umirjenost, moč, samozavest, 
motivacijo, mentalni fokus, 

čistost, harmonijo, skladnost, 
soglasje, zadovoljstvo. Po drugi 
strani proces kreira nepovratni 

impulz in prinaša pragmatičen 
poriv k smiselnemu in 
namenskemu gibanju in  akciji. 

Vse to vpliva tudi na psihofizično 
stanje stranke. 
 

Kako kombiniraš individualno, 
timsko in skupinsko delo ter 
kaj je pri tem pomembno? 

Zame osebno je najpomembnejše 
spoštovanje celotne integritete 
stranke, njenega ritma kot tudi 

kreiranje varnega okolja, saj v 
procesu pride do spoznanj in 
integracijskih procesov na 
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mentalnem, čustvenem in 
telesnem nivoju. Pri delu z 

vodstvenimi timi je delo 
usmerjeno na vrh organizacije, 
zato ta proces izvajam skozi 

delavnice v kolektivnem internem 
okolju organizacije. Medčloveška, 
timska in organizacijska dinamika 

ima mnogo močnejši čustveni 
naboj, zato te procese izvajam 
skozi individualna, srečanja. Za 

kompleksnejše primere imam in 
uporabljam lastno ekipo 
neodvisnih predstavnikov v 

postavitvi, ki jih komercialno 
angažiram, kadar se pokaže 
potreba za delavnico zaprtega 

tipa, na kateri stranka postavlja 
eno ali več takšnih tem. 
 

Prav tako periodično izvajam 
skupinske odprte tematske 
delavnice, kjer lahko raziskujejo 

lastno organizacijsko temo s 
prisotnimi predstavniki podobnega 
zanimanja. 

 
Postavitve, ki se tičejo osebne ali 
družinske dinamike, izvajam preko 

individualnih seans ter 
prekoskupinske odprte delavnice s 
prisotnimi predstavniki. Vse v 

skladu s potrebami stranke. 
 
Razvil si tudi svoja orodja, ki 

jih uporabljaš pri delu?  
 
Tako je. Ko sem začel intenzivneje 

delati v poslovnem in 
organizacijskem kontekstu ter v 
individualnem kontekstu, nisem 

našel ustreznih profesionalnih 
orodij in sem s časom in ob pomoči 
sodelavcev razvil svoje. 

 
Izdelal sem vrtečo se ploščo z 
raznobarvnimi ikonami v štirih 

velikostih za individualno delo. 
Potem sem izdelal ikone za 

skupinsko delo, pod katere 
označujemmo pozicijo v prostoru. 
In nazadnje ogrlice z ikonami, ki 

služijo za kodiranje elementov 
sistema in predstavljajo elemente 
v skriti postavitvi. Na vse 

materiale lahko pišemo z markerji 
in pobrišemo z vlažno krpo, kar je 
precej koristno in praktično pri 

samem delu.  
 
Zelo me veseli videti zadovoljstvo 

strank, ki so prišle po uporabi teh 
novonastalih orodij, skozi 
privlačnost, enostavnost uporabe, 

udobnost, fokusiranost, 
transparentnost ter vpliv na tok in 
tempo procesa postavitve. 

 
Kako si se prilagodil 
trenutnemu on-line trendu 

dela? 
Že pred nekaj leti sem sam začel 
uporabljati omenjeno krožno 

ploščo z ikonami za delo ena na 
ena v online okolju, kar se je 
izkazalo za odlično.  

 
V začetku aprila, v času 
karantene, sem začel isto orodje 

uporabljati za skupinske odprte 
online delavnice. Do danes 
(september 2020) sem jih izpeljal 

14 v različnih kontekstih. 
 
Nadaljeval sem tudi z online 

individualnimi postavitvami ter 
začel z internimi online sejami. V 
določenem trenutku sem svoje 

celotno delo prestavil v online 
okolje. To je drugačno od 
fizičnega, offline okolja. Z dobro 

opremo in spoštovanjem vseh 
posebnosti, po lastnih izlušnjah, 
prinaša isti nivo učinkovitosti. 
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Osebno ga jemljem kot podaljšek 
celotnega dosedanjega dela, kot 

odgovor na situacijo in dobro 
priložnost za razvoj celega 
področja, o katerem govorimo, za 

vse vključene deležnike.  
 
V relativno kratkem času sem 

pridobil precej izkušenj, ki jih v 
kratkem nameravam podeliti s 
kolegicami in kolegi. 10. in 11. 10. 

2020 organiziram prvi intenzivni 
master trening za moderatorje 
sistemskih postavitev – online 

individualne in skupinske 
postavitve za jugoslovanske 
jezike. Zdi se mi, da je to prvi tak 

seminar v naši Adria / Balkan / Ex 
Yu regiji.  
 

Kaj bi dodali na koncu? 
Organizacije so ciljno usmerjeni 
sistemi. Vse kar prinaša in jača 

realizacijo njihovega namena, jim 

pomaga. Vse ostalo jih šibi in 
degradira. Poleg tega se moramo 

zavedati, da jim je kot vsem živim 
sistemom skupni nagon po 
preživetju oziroma za življenje.  

 
Menim, da hitrost, s katero vodje 
ali vodstveni timi osvajajo, 

integrirajo in prenašajo implicitno 
znanje, drastično vpliva na 
uspešnost prilagajanja 

organizacije novim okoliščinam in 
doseganju poslovnega uspeha. 
 

Prav možnost kokreacije na osnovi 
celovitega in novega znanja 
pripomore k sposobnostim in 

veščinam vodij in vodstvenih 
timov pri sprejemanju modrih 
odločitev ter anticipaciji 

prihodnosti. To pomeni, da si v 
bistveni prednosti. Individualno in 
kolektivno. Danijela najdete preko 

www.systemicon.eu

http://www.systemicon.eu/
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MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV V 

ORGANIZACIJAH 

 
HELENA JURCA 
 
S sistemskimi postavitvami sem se 

srečala pred nekaj leti. Dejansko je bila to 
vsebina, ki me je poklicala. Opravila sem 
usposabljanja za moderatorja sistemskih 

postavitev v organizacijah po metodi dr. 
Berta Helingerja na Inštitutu za 
sistemske postavitve pod vodstvom 

Nataše Čebulj.   
 
 

 
Ko sem začela delati kot 
moderatorka, sem počasi začela 

dojemati, kaj sistemske postavitve 
lahko ponudijo tistim, ki so 
pripravljeni ta spoznanja sprejeti 

in si z njimi izboljšati kvaliteto 
življenja. Seveda ne samo njim 
samim, ampak se koristi prenesejo 

na cel sistem, ki mu pripadajo.  
 
Najpogosteje uporabljam 

sistemski pristop pri coachingu – 
izvajam sistemski coaching s 
postavitvami ali brez. Kako to 

poteka? Na začetku sem 
uporabljala liste papirja, ki sem jih 
razporedila po tleh in je klient 

prehajal med različnimi elementi. 
Včasih ni bilo na voljo ustreznega 
prostora, za kakšnega klienta je 

bilo to prehajanje med listi 
(pre)velik izziv. Na pomoč mi je 
priskočil nečak Tine, ki mi je 

izdelal čudovite lesene figurice, s 
katerimi lažje popeljem svoje 
kliente v svet razumevanja, kako 

deluje sistem, katere so 
zakonitosti v sistemu in da 

ozavesti, kaj se trenutno v 
njegovem sistemu dogaja.  

 
Naj opišem nekaj primerov, ko je 
razumevanje sistema omogočilo 

klientom, da so razumeli situacijo 
in z nekaj intervencijami odstranili 
ključne ovire za uspešno delovanje 

in poslovanje.  
 
V podjetju so na mesto vodje 

postavili osebo, ki ima vodstvene 
kompetence, vendar je sistem ni 
sprejel kot vodjo. Na postavitvah 

smo preverili, kaj lahko v podjetju 
naredijo, da bi jo sistem sprejel. 
Izkazalo se je, da je bolje, da to 

osebo za določen čas postavijo kot 
pomočnika vodje in šele, ko bo 
sistem pripravljen, naj napreduje 

na mesto vodje. Čez eno leto se je 
izkazalo, da je bil ukrep učinkovit.  
Seveda je preventiva boljša kot 

kurativa in učinkoviteje je, če 
podjetje prej preveri, kateri 
kandidat je sprejemljiv za sistem. 

Odzivi so izredno pozitivni in 
počasi si ustvarjam krog stalnih 
strank, ki so prepoznale koristi te  

Foto: Osebni arhiv 
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metode in se še vračajo, da bi 
osvetlile ali razrešile še kakšno 
novo situacijo.   

 
Drugi primer je družinsko 
podjetje, kjer je oče pravno-

formalno podjetje že predal 
naslednikom, vendar jim vodenja 
podjetja ni prepustil. Še vedno on 

odloča o pomembnih odločitvah in 
zaposleni se obračajo nanj in ne na 
dejanskega lastnika in direktorja. 

To sproža v sinu veliko frustracij. 
V postavitvi je sin z veliko mero 
spoštovanja in hvaležnosti 

nagovoril očeta, to je izboljšalo 
njun odnos in oče počasi prepušča 
vajeti vodenja sinu. 

 
Tretji primer je iz prodaje, kjer sva 
z vodjo prodaje iskala 

najustreznejšo strategijo za dvig  
prodaje v teh novih časih. Na voljo 
je imel tri smeri, na coachingu se  

 
je pokazalo, katera smer je 
najperspektivnejša za podjetje. 

Hkrati so bile zato, da bi bila ta pot 
uspešna, potrebne določene 
notranje reorganizacije. Glede na 

to, da je konec septembra njihov 
promet že enak lanskemu, kljub 2-
mesečni odsotnosti s trga zaradi 

epidemije, je bila usmeritev, ki jo 
je vodja zaznal na sistemskem 
coachingu, pravilna. 

 
Zanimiv je tudi primer gospoda, ki 
je preveč nalog prevzemal nase in 

je težko rekel ne. Ni imel zadržkov 
pri sodelovanju z direktorjem – 
njemu je zlahka povedal svoje 

mnenje, tudi rekel ne, seveda 
argumentirano- ežave so se 
pojavile, ko so se nanj obrnili 

sodelavci, ki jih je on dojemal kot 
šibkejše. Sistem mu je pokazal, da 
težava izvira iz otroštva, iz odnosa 

Foto: osebni arhiv 
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z njegovimi starši. In ko je to 
ozavestil in naredil korak naprej 

tudi v odnosu do staršev, se je 
njegova optimizacija časa bistveno 
izboljšala. Ker je bilo tudi manj 

tistih, ki so ga želeli obremeniti,se 
je lažje posvetil svojemu delu.  
 

Seveda sistemske postavitve ne 
pomagajo samo drugim. 
Učinkovito jih uporabljam tudi 

zase. Večkrat naredim self-
coaching. Naredila sem postavitev 
zase in za svoje podjetje, v katero 

smer naj usmerim naše delovanje. 
Večinoma izvajamo delavnice v 
živo, naše stranke si želijo 

tovrstnih srečanj. V tem času je to 

težje, v nekaterih podjetjih celo 
prepovedano in tudi tukaj sem 

dobila odlične potrditve in 
usmeritve, tako da smo del vsebin 
preselili tudi na splet in uspešno 

nadaljujemo naše delo. Veseli me, 
da število tistih, ki prepoznajo 
metodo sistemskih postavitev kot 

zelo učinkovito, hitro raste in  se 
stranke rade vračajo. 
 

Hvaležna sem Janji, ki me je prva 
usmerila v postavitve, Nataši, da 
me je opolnomočila za delo, vsem 

sošolcem in sošolkam, s katerimi 
si delimo to uspešno pot, in 
družini, ki me podpira na moji poti.

 

 Foto: osebni arhiv 
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IZKUŠNJE S SISTEMSKIMI POSTAVITVAMI V 

ORGANIZACIJAH 
 
 

MARKO ŠKERL, direktor 
 
Sam vidim prednosti sistemskega 
pogleda kot so: hitrejše odločitve, lažje 
odločitve, delovanje v pravi smeri, več 

energije, izbira pravih sodelavcev ali 
poslovnih partnerjev, večje zadovoljstvo 
zaposlenih, boljši medsebojni odnosi, 

boljši poslovni rezultati,.. 
 
 

 

 

Marko, kdo si in kaj počneš? 
Po izobrazbi sem elektrotehnik, 
šolanje pa sem nadaljeval na 

Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 
Kombinacijo te izobrazbe sem 
najprej nadgradil s prvimi 

delovnimi izkušnjami v podjetju 
Winterhalter – profesionalni 
pomivalni stroji za gostinstvo- kot 

komercialist. Delo sem nadaljeval 
v podjetju Renault Slovenija kot 
področni vodja prodaje osebnih 

vozil, kjer mi je stik z 
mednarodnim podjetjem dal 
potrebno širino in dodatna znanja.  

 
Leta 1999 sem se vrnil v podjetje 
Winterhalter, kjer sem bil direktor 

podjetja v Sloveniji ter regionalni 
vodja prodaje za države bivše 
Jugoslavije, Albanije, Grčije in 

Cipra. Trenutno je v podjetju 17 
zaposlenih, sodelujemo pa še s 
približno dvajsetimi pooblaščenimi 

trgovci oziroma serviserji.  
 
Podjetje Winterhalter je nemški 

proizvajalec profesionalnih 
pomivalnih strojev za uporabo v 

gostinstvu, hotelih, restavracija, 
šolah, domovih starostnikov, 
pekarnah, mesnicah, sirarnah in 

podobno. Je družinsko podjetje s 
sedežem v Nemčiji in specialist na 
svojem področju. Na večjih tržiščih 

nastopa preko svojih lastnih 
podružnic, na manjših pa preko 
lokalnih zastopnikov in 

serviserjev.  
 
Kakšno je bilo tvoje prvo 

srečanje s postavitvami? 
Postavitve sem spoznal leta 2013 
v okviru seminarja, ki smo ga 

pripravili v organizaciji Janje 
Rebolj. Ukvarjali smo se z 
reorganizacijo in izboljšanjem 

medsebojnih odnosov. Kot del 
tega seminarja je Janja predlagala 
»poslovno postavitev« z Natašo 

Čebulj za vse zaposlene, skupaj s 
krajšim uvodnim seminarjem o 
postavitvah. Tako so sodelovali v 

postavitvi vsi zaposleni, določali 
tudi elemente in bili vključeni v 
postavitev kot predstavniki. 

Postavitev je bila »skrita« in dala 
uvid vsem. Pokazala je takratno 

Foto: Osebni arhiv 
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dinamiko in smeri oziroma vzroke 
zastojev. Najbolj zanimivo pri tem 

procesu je bilo dejstvo, da smo vsi 
zaposleni pri določanju elementov 
popolnoma pozabili na naše kupce, 

kot seveda najpomembnejši 
element za delovanje našega 
podjetja, ter uvid, v kakšnem 

odnosu so elementi, kot na primer 
»zaposleni«, »kupci«, »direktor«, 
»lastniki«, »nagrajevanje«, 

»realizacija plana«,….   Spoznali 
smo, kakšna je širša slika 
dejanskega stanja te poslovne 

situacije. Kdo ali kaj v tej situaciji 
ima vpliv na koga ali kaj. 
 

Po tej postavitvi je bilo jasno, da 
na naše poslovanje vpliva več 
dejavnikov, ki so v določenem 

medsebojnem odnosu oz. 
dinamikah. Ti odnosi so odvisni od 
upoštevanja in delovanja v skladu 

z osnovnimi sistemskimi principi 
poslovnih ter tudi družinskih 
sistemov. Zato mi je danes v vsaki 

taki situaciji najpomembnejši 
»sistemski pogled«! 
 

Sam vidim prednosti sistemskega 
pogleda kot so: hitrejše odločitve, 
lažje odločitve, delovanje v pravi 

smeri, več energije, izbira pravih 
sodelavcev ali poslovnih 
partnerjev, večje zadovoljstvo 

zaposlenih, boljši medsebojni 
odnosi, boljši poslovni rezultati,.. 
 

Kako ti danes služijo 
postavitve? 
Nekaj področij, kjer jih 

uporabljam: »odločitve« -kakšne 

prodajne metode/cene/ popusti 
(pomembno je izbrati merilo), 

»kadrovanje«, »vzrok 
reklamacij«, »sodni spori«, 
»izterjave«, »segmenti kupcev«, 

»imena proizvodov, akcij, 
modelov,..«, »kateri poslovni 
partner je primeren za nas«, »ob 

konfliktih«,… 
 
To metodo smo uporabili tudi v 

primeru investicije v 
nepremičnino:katero zemljišče 
kupiti, ali nas zemlja podpira (kdo 

naj bo arhitekt,…), ter v postopku 
gradnje poslovnega objekta: kdo 
naj izvaja dela, na kaj paziti pri 

gradnji (kdo gradi, ali je plačan, 
komu se zahvaliti,….), kako 
vključiti v tak projekt zaposlene, 

kako se posloviti od starega 
objekta, komu prodati naš stari 
objekt (cilj EUR ali namen….) 

 
Komu in zakaj bi priporočil to 
metodo? 

Vsekakor priporočam! Kot 
podjetnik seveda priporočam to 
metodo vsem lastnikom podjetij in 

vodstvenemu kadru za odločitve, 
povezane s področji, za katera so 
odgovorni in na katera imajo vpliv. 

Ob tem pa priporočam tudi vsaj 
malo osnovnega znanja o tem, kaj 
poslovne postavitve so. Nekaj se 

že najde na spletu, dosegljive pa 
je tudi veliko literature na to temo. 
Razlog, zakaj jih priporočam,  je 

hitrost premikanja/reševanja 
situacij, ko se »zapletejo«. 
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NAPOVEDNIK DOGODKOV INŠTITUTA 
 

 

 

ANTON DE KROON: POT DO VIROV OSEBNIH MOČI V 

NEGOTOVOSTI – MEDNARODNA ON-LINE 

DELAVNICA 
 
KDAJ: Petek, 9. 10. 2020 17.30 do 21. ure in petek, 16. 10. 2020 17.30 do 21. ure. 
 
LOKACIJA: on-line (Zoom) 
 

VEČ:  https://sistemske-postavitve.com/dogodek/anton-de-kroon-pot-do-virov-
osebnih-moci-v-negotovosti-mednarodna-on-line-delavnica/?t=1602257400  

 
 

 

MODERIRANJE ON-LINE DELAVNIC IN SISTEMSKIH 

POSTAVITEV 
 
KDAJ: sreda, 28. 10. in četrtek, 29, 10. 2020 od 15. do 18.30 
 
LOKACIJA: on-line (Zoom) 

 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/moderiranje-on-line-delavnic-in-

sistemskih-postavitev/?t=1603893600  

 

 

SISTEMSKO SOUSTVARJANJE V PODPORO 

POSLOVNEMU USPEHU – ORGANIZACIJSKA SKUPINA  
 

KDAJ: od 18.30 do 21. 30 ali v živo po dogovoru 
 
LOKACIJA: Ljubljana, Dunajska 106, Cilj d.o.o., 4. nadstropje ali on-line (Zoom) 
 

VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/sistemsko-soustvarjanje-v-
podporo-poslovnemu-uspehu-organizacijska-skupina/?t=1604509200  
 
 
 
 
 

https://sistemske-postavitve.com/dogodek/anton-de-kroon-pot-do-virov-osebnih-moci-v-negotovosti-mednarodna-on-line-delavnica/?t=1602257400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/anton-de-kroon-pot-do-virov-osebnih-moci-v-negotovosti-mednarodna-on-line-delavnica/?t=1602257400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/moderiranje-on-line-delavnic-in-sistemskih-postavitev/?t=1603893600
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/moderiranje-on-line-delavnic-in-sistemskih-postavitev/?t=1603893600
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/sistemsko-soustvarjanje-v-podporo-poslovnemu-uspehu-organizacijska-skupina/?t=1604509200
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/sistemsko-soustvarjanje-v-podporo-poslovnemu-uspehu-organizacijska-skupina/?t=1604509200
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IZOBRAŽEVANJE  ZA SISTEMSKO DELOVANJE IN 

VODENJE ORGANIZACIJ IN MODERIRANJE 

SISTEMSKIH ORGANIZACIJSKIH POSTAVITEV  
 

KDAJ: Modul I. 28 Jan 2021, 13:00  - 30 Jan 2021, 13:00 
 
LOKACIJA: Ljubljana, Dunajska 106, Cilj d.o.o., 4. nadstropje 
 

 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/izobrazevanje-za-sistemsko-
delovanje-in-vodenje-organizacij-in-moderiranje-sistemskih-organizacijskih-
postavitev/?t=1611835200  
 
 
 

https://sistemske-postavitve.com/dogodek/izobrazevanje-za-sistemsko-delovanje-in-vodenje-organizacij-in-moderiranje-sistemskih-organizacijskih-postavitev/?t=1611835200
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/izobrazevanje-za-sistemsko-delovanje-in-vodenje-organizacij-in-moderiranje-sistemskih-organizacijskih-postavitev/?t=1611835200
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/izobrazevanje-za-sistemsko-delovanje-in-vodenje-organizacij-in-moderiranje-sistemskih-organizacijskih-postavitev/?t=1611835200
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