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BESEDA UREDNICE 
 
 

Pred vami je prva številka Poslovnih 
sistemskih zavedanj 
 
Kot jo je v prejšnji številki napovedala 
kolegica Damijana Žist, bomo vsak drugi 
mesec časopis Sistemska zavedanja, ki ga 
izdaja Inštituta za sistemske postavitve, 
posvetili poslovnim vsebinam, povezanim s 
sistemskimi postavitvami; torej 
organizacijskim sistemskimi postavitvam, ki 
naslavljajo poslovne izzive, situacije, dileme. 
Poimenovali smo ga SISTEMSKA ZAVEDANJA 
ZA ORGANIZACIJSKE IN POSLOVNE 
SISTEME. 
 
 
 
Kaj so organizacijske sistemske postavitve, v čem so drugačne od družinskih, kaj 
je poslovni sistem, kaj so elementi poslovnega sistema, katere dinamike so tipične 
in kako se odražajo. Pogovarjali se bomo z moderatorji sistemskih postavitev v 
organizacijah, svoje izkušnje bodo z nami delili uporabniki poslovnih sistemskih 
postavitev. Vsakokrat bomo pogledali tudi v tujino; kaj pravijo in kakšne imajo 
izkušnje naši kolegi, moderatorji sistemskih postavitev v organizacijah, kako to 
metodo uporabljajo v poslovnih okoljih, kakšne odzive doživljajo. 
 
Poslovni izzivi, situacije, dileme. Z njimi se vsi srečujemo v poslovnih okoljih, 
torej v službi; v organizaciji, v kateri delamo, služimo in uresničujemo svoje 
poslanstvo. Za nekatere je to korporacija, za druge njihovo lasno podjetje, kot 
npr. d.o.o. ali s.p., spet za druge je to javno podjetje; šola, vrtec, občinska 
uprava, ministrstvo ... Vsak, ki na kakršenkoli način deluje z namenom 
izmenjave sredstev, je del poslovnih sistemov. Večinoma ljudje sebe dojema kot 
individualno bitje, posebno in drugačno, ločeno od celote, a velikokrat pozabimo, 
da smo hkrati povezani z večjo celoto. Če imamo sistemsko zavedanje, se 
zavemo sicer skritih, a vseeno prisotnih mehanizmov dinamik, ki delujejo na nas 
in okoli nas. In Bert Hellinger nam je pokazal način, kako te skrite sile sistemov 
narediti vidne. To metodo je poimenoval sistemska postavitev.  
 
Naj bodo Poslovna sistemska zavedanja vaš sistemski vodnik po nevidnih 
svetovih organizacij in njihovega dela, če si sposodim besede Jana Jacoba Stana, 
ki vodi Hellingerjev Institut na Nizozemskem. Naj vam bodo v pomoč pri 
razumevanju in delovanju v poslovnih sistemih. 
 
Vabljeni k branju! 

Mojca Justin 

Foto: Boštjan Gunčar 
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V ZNAMENJU FEBRUARJA 
 
 
 

KITAJSKA IN KORONAVIRUS 
 
Kakorkoli razmišljamo o dogodkih, ki so poslovno zaznamovali 
letošnji februar, ne moremo mimo Kitajske in koronavirusa.  
 
 

 
FOTO: Pixabay.com 
 
Virus so sicer prvič zaznali že 
konec decembra v kitajski provinci 
Hubei v kitajskem mestu Vuhan z 
1 milijonom prebivalcev. Po 
beleženju več primerov pljučnic so 
kmalu identificirali novi 
koronavirus 2019-nCoV, ki so ga s 
posameznimi primeri do začetka 
februarja zabeležili v 22 državah 
sveta. 
 
Čeprav v zvezi z virusom beremo 
in razmišljamo v smeri zdravja ter 
ogroženosti našega zdravja, nekje 

vseeno trka na nas naslednja 
stopnja, to je neizbežen vpliv 
širjenja virusa tudi na 
gospodarstvo. Letalske družbe 
odpovedujejo lete na in s Kitajske, 
koncerni začasno zapirajo 
poslovalnice v tej državi. Na 
Kitajskem so med drugim 
odpovedali vožnje s hitrimi vlaki, 
turistične znamenitosti so zaprte. 
Tudi državljani EU čakajo na 
prevoz domov.  
In stanje že vpliva na dogajanje na 
kapitalskih trgih, prehlad čutijo 
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svetovne borze. Tako je v začetku 
meseca Kitajska centralna banka 
priskočila na pomoč finančnim 
trgom z neobičajno zajetno 
finančno injekcijo, da bi zagotovili 
delovanje kitajskega denarnega 
trga in bančnega sistema. Številne 
delnice padajo, saj so vlagatelji v 
skrbeh zaradi stanja drugega 
največjega gospodarstva na svetu, 
ki ga je bolezen skorajda ohromila.  
 
Pa osvetlimo zadevo še sistemsko.  
V času mojega šolanja za 
moderatorje sistemskih postavitev 
v organizacijah (2019) se je v 
skupini razvnela debata o narodih 
in v zraku je bilo zaznati rahlo 
nestrpnost. Naša učiteljica, ga. 
Nataša Čebulj, nam je v nekem 
trenutku napisala lističe, jih 
dvakrat pripognila in vsakemu 
dala enega v roko. Dobili smo 
navodila, da vsak svoj listek da v 

žep in potem najdemo svoje 
mesto. Naredili smo slepo 
postavitev (nihče od nas ni vedel, 
kaj predstavljamo) držav sveta. 
Izkazalo se je, da je največja 
država na svetu Kitajska! Rusija jo 
gleda s spoštovanjem, Amerika 
malo manj ... 
 
Kako Kitajska, če pa vsi svetovni 
viri navajajo, da je Kitajska druga 
gospodarska velesila? Prva, 
najmočnejša so takoj za ZDA. 
Tako internet; merilo velja bruto 
domači proizvod (GDP).  
 
A se splača še malo pobrskati in 
raziskati zadevo. Če pa bruto 
domači proizvod primerjamo s 
stopnjo kupne moči GDP in PPP, je 
Kitajska gospodarsko najmočnejša 
država na svetu*.   
 

 
 
In zdaj malo sistemskega pristopa še za vas, drage bralke in bralci.  
Kaj se trenutno dogaja s Kitajsko? Zakaj koronavirus, zakaj v tem 
trenutku in čemu ravno na Kitajskem? Katere dinamike so na delu, kateri 
red je bil kršen? Kaj se lahko iz tega nauči Kitajska in kaj ostali 
gospodarski svet? In kaj lahko potegnemo mi, če smo zgolj nevtralni 
opazovalci? 
 
 
Imate svoje mnenje? Kaj pravi vaš sistem? Ali se vam le dozdeva, kaj se 
dogaja?  
 
Svoja mnenja, razmišljanja pošljite na e-naslov: 
institut@sistemske postavitve.com. Debato bomo objavili na FB 
strani Inštituta. 
 
 
 
* Vir: www.investopedia.com: In terms of GDP in PPP, China is the largest economy, with a GDP 
(PPP) of $25.27 trillion. 
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TEMA MESECA 
 

POSLOVNI SISTEMI 
 
Sistem je skupina med seboj povezanih in odvisnih elementov, 
med katerimi se odnosi stalno spreminjajo. Sistem je tudi skupina 
ljudi: družina, skupnost, razred, oddelek, tim, podjetje, občinski 
svet, parlament ... Kadar je to skupina ljudi, govorimo o 
sistemskem obnašanju.  
 
 

 
Foto: Pixabay.com 
 
 
 
Kaj je sistem? 
Eno temeljnih prepričanj je, da 
ljudje sebe dojemamo kot ločene 
posameznike, ki obstajajo 
neodvisno, v resnici  pa smo niz 
zapletenih sistemov. Smo del 
celote in celota je mnogo bolj 
pomembna kot njeni deli.  Sistem 
je zgrajen tako iz medsebojne 
povezanosti njegovih posameznih 
elementov kot iz samih 
posameznih elementov. Sistem 
ima tudi moč ustvarjanja onkraj 

tega, kar lahko prinesejo njegovi 
elementi. Ima svoje funkcije in 
značilnosti, ki jih ne moremo 
omejiti zgolj na značilnosti 
njegovih posameznih elementov. 
Kljub temu, da ima sistem primat 
nad svojimi elementi, ti lahko 
vplivajo na naravo sistema. 
 
Človeški sistemi 
Naš prvi sistem je naša družina in 
tako se takoj začnemo učiti 
sistemskega obnašanja. To učenje 
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je tako avtomatsko, da se tega 
sploh ne zavedamo.  Takoj vemo, 
kaj je pravilno obnašanje za 
vsako skupino, ki ji pripadamo, 
brez da bi na to posebej pomislili. 
Ker drugi z nami ne delijo vedno 
znanja, kaj je pravilno obnašanje 
za njihovo skupino, lahko nastane 
konflikt, ko se pridružimo tej 
skupini. Vsak sistem oblikuje svoje 
vzorce obnašanja ter rutin in to 
imenujemo kultura. Na 
nezavednem nivoju to spoznamo, 
ko se pridružimo skupini. Kadar se 
obnašamo pravilno, da pripadamo 
skupini, pravimo, da smo v osebni 
vesti.  
Ker pripadamo večim različnim 
sistemom, nesporazumi in 
konflikti  med različnimi kulturami 
hitro vzniknejo. V večini primerov 
so ti konflikti minorni in jih sistem 
intuitivno predela – z vrsto 
samozdravljenja ali 
samouglaševanja, procesom, ki v 
sistemih stalno poteka. V drugih 
primerih, ko ne gre tako zlahka, so 
potrebne intervencije.  
 
Kakšne so torej posledice 
pripadnosti našim sistemom? 
Predvsem se kažejo v našem 
vedenju.  Dejansko na naše 
vedenje vpliva, večinoma 
nezavedno, struktura, v kateri 
delujemo, lastni pogled na to 
strukturo in to, kako dojemamo 
druge. Na primer, na delovnem 
mestu lahko komuniciramo s 
svojim nadrejenim na podlagi 
kulture naše organizacije, lastnih 
pogledov na naše mesto v 
organizacijski hierarhiji in na 

podlagi tega, kar verjamemo, da 
pričakuje naš nadrejeni. Kljub 
temu pa je tako sistem kot naše 
dojemanje sistema lahko 
pomanjkljivo.  Sistemi so torej 
strukture, ki vplivajo na naše 
vedenje, pa tudi na naše 
dojemanje in vrednote. So v 
središču tega, kako se obnašamo 
in v kar verjamemo. 
 
Spreminjanje sistema 
Temeljna premisa razumevanja 
sistemov je, da lahko posamezniki 
vplivajo na sistem. Ne tako, da ga 
vzdržujejo, ampak lahko že z 
majhno spremembo vedenja 
vplivajo na sistem v globino. Da bi 
to storili namenoma, posameznik 
potrebuje sistemsko znanje ali 
sistemsko zavedanje. To pomeni, 
da se zaveda obstoja sistema in 
njegove strukture, da razume, 
kakšen vpliv ima sistem na 
posameznike, ki ga sestavljajo. Da 
se zaveda lastnega mesta v 
sistemu in ga je zmožen videti z 
očmi drugega. Tak pogled nas 
vabi, da vidimo svet in naš prostor 
kot del množice povezav in 
odnosov. Vse je povezano in vsi 
smo vse. 
 
Oseba, ki je voljna pristopiti 
sistemsko, bo poskušala izboljšati 
sistem, a ne zgolj zase, temveč za 
dobro vseh delov sistema in za 
dobro sistema samega. Dober 
primer je »zeleni potrošnik«, ki 
svoje nakupne navade spreminja v 
prid planetu prijaznih proizvodov v 
prepričanju, da s tem pripomore k 
zdravju planeta.
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Sistemska inteligenca:  sistemsko razmišljanje in sistemski 
pristop 
 
 
Sistemska dimenzija razmišljanja 
pomeni nekonceptualno, intuitivno 
razmišljanje. Četudi se situacije in 
problemi zdijo prek meja naših 
sposobnosti razmišljanja, človek 
še vedno lahko uporabi intuitivna 
orodja pri reševanju problemov in 
se uči od okolja. Ta orodja so 
prisotna prav v vsakem človeku, 
niso pa nujno uporabljena v vsem 
svojem potencialu. V kombinaciji s 
simultanim učenjem od okolja se 
lahko odprejo novi pogledi na 
situacije in probleme ter z njimi 
nove rešitve. 
 
Hočeš nočeš ljudje še tako 
kompleksne situacije nekako 
obvladamo, saj nezavedno 
zaznavamo mnogo več skritih 
vzročnih povezav, kot bi se na prvi 
pogled zdelo. In zato se tudi 
odzovemo inteligentno, četudi ni 
nobene vidne opore za 
razmišljanje. 
 

Na primer hitropotezni šah: ta 
vrsta šaha zahteva od igralcev 
hitro odločanje o potezah (manj 
kot sekunda) in cela igra traja do 
dve minuti. Kljub temu je taka igra 
(če jo igrata dva velemojstra) 
enako kompleksna, kot so 
normalne mojstrske igre. In pri 
taki hitrosti igre se igralca 
popolnoma zanašata na svoje 
percepcijo in ne na analizo ali 
primerjavo možnih variant. 
Velemojster ne razmišlja o svojih 
potezah, temveč se enostavno 
odziva na vzorce na igralni deski. 
Šahovski velemojster ni razvil 
mentalnega modela igre, ampak 
občutek za sistem; v tem primeru 
za šahovski sistem. 
Podoben primer je jazz 
improvizacija. Seveda imajo 
glasbeniki vrhunske veščine, ki jim 
omogočajo igranje v orkestru. 
Vendar, katera pasaža bo sledila, 
se ne odločajo, enostavno sledijo 
sistemu.

 
 
 
 
Sistemska načela 
 
Poleg konfliktov, ki nastanejo zaradi različnih in nekompatibilnih potreb iz 
različnih sistemov, pa nastopijo še druge situacije,  in sicer v primeru, da  
niso upoštevana sistemska načela: 
 

1. Načelo celovitosti, 
povezanosti in pripadnosti 
sistemu: »Samo če smo 
celota, lahko uspešno 
delujemo.« 

2. Načelo reda hierarhije in 
zgodovine: kar je bilo prej, 

ima prednost pred 
kasnejšim. Kdor nosi večjo 
odgovornost, ima prednost 
pred drugimi.  

3. Načelo poravnave in 
ravnovesja med dajanjem in 
prejemanjem: med 
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posamezniki, med 
posamezniki in sistemom in 
med različnimi deli sistema 

obstaja ravnovesje med 
dajanjem in prejemanjem. 

 
 
Treba je poudariti tudi, da sistem kljub kršenim načelom še vedno deluje, 
a je obremenjen – pojavijo se dinamike, ki elementom otežujejo 
delovanje.  
 
 
Tukaj pa nam učinkovito pomaga metoda sistemskih postavitev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Pixabay.com 
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GOST IZ TUJINE 
 

JAN JACOB STAN: DOBRODOŠLI V 
SISTEMU, IMENOVANEM ORGANIZACIJA 
 
Jan Jacob Stan vodi Hellingerjev 
Institut na Nizozemskem. Pri nas ga 
poznamo po metodi sistemskih 
postavitev, ki jo je prilagodil 
organizacijam, in jo danes s pridom 
uporabljamo v poslovnih zadevah, 
pri dilemah in odločitvah. 
 

Jan Jacob Stam, ustanovitelj “Bert Hellinger Institute the Netherlands” je 
več kot hvaležen in navdušen nad dejstvom, da je našel področje dela, ki 
je hkrati fascinantno in vzgojno ter lahko koristi družbi. Na Institutu je 
trener različnih delavnic in trenerskih programov. Trenutno največ 
pomembnih uvidov dobiva pri delu z organizacijami in na področju 
socialnega dela. Deluje v prek 30 državah, delavnice pa izvaja tako v 
nizozemskem kot angleškem jeziku. 

Kot bivši biolog ima rad žive sisteme. Opazuje jih brez sodb in želje, da bi 
jih spreminjal. Več kot 10 let je bil učitelj na srednji šoli, menedžer v 
telekomunikacijskem podjetju in partner v svetovalni družbi. Zdi se, kot da 
se je vse združilo v trenutni vlogi moderatorja sistemskih postavitev. Strast 
po raziskovanju … 

O sebi pravi, da še vedno čuti enako navdušenje, kot ga je čutil  kot majhen 
deček pri igri na plaži – ko je odkrival lepe školjke iz velikanskega oceana 
znanja. 

V slovenščino je prevedeno njegovo delo Fields of Connection, ki je izšlo l. 
2014 v samozaložbi Nataše Čebulj. V nadaljevanju povzemamo njegovo 
razlago organizacije kot sistema. 

 

Foto: arhiv Inštituta 
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Orgenogram - energijski 
spomin podjetja 
Predstavljate si, da ste nastopili prvi 
delovni dan v novi organizaciji. 
Poleg delovne kartice z osebno 
številko, načrtom stavbe, 
organizacijske sheme in seznamom 
okrajšav, ki se uporabljajo v tej 
organizaciji, boste prejeli še en 
drugačen opis organizacije. Bodoči 
sodelavci vam namreč mimogrede 
posredujejo določene informacije, ki 
izvirajo iz ključnih dogodkov v 
podjetju in se hranijo v tako 
imenovanem energijskem spominu 
organizacije. 
V tem energijskem spominu podjetja 
boste lahko na prvi pogled zaznali 
vse najpomembnejše sistemske 
dinamike, ki se dogajajo znotraj 
vašega novega podjetja. Sistemske 
dinamike so nevidni vetrovi, ki tečejo 
skozi organizacijo. Ljudem dajejo 
krila, da letijo. A prav tako lahko te 
nevidne sile povzročijo, da ljudje 
nehote in nevede zaradi njih celo 
zbolijo. 
 
Orgenogram je organizacijska 
shema, ki ponazarja zgodovino 
razvoja organizacije. S hkratnim 
pogledom na to shemo in na 
energijski spomin organizacije boste 
dobili jasnejšo sliko o okolju, v 
katerem ste se zaposlili in za 
katerega upate, da boste v njem v 
bližnji prihodnosti uspešno delovali. 
 
Iz energijskega spomina organizacije 
lahko razberemo različne dinamike 
podjetja. 

ORGANIZACIJA 
Kaj v resnici je organizacija s stališča 
sistemskega mišljenja, ki ga je prvi 
razvil nemški psiholog in 
psihoterapevt Bert Hellinger v okviru 
družinskih sistemov? 
 
Neka organizacija lahko obstaja že 
stoletja. Morda ni v njej nikogar več, 
ki je bil tam v času ustanovitve in 
vendar je v osnovi ostala enaka. Vsak 
delavec, ki je kdajkoli za neko 
določeno obdobje zaposlen v tej 
organizaciji, je za tisti čas z njo 
povezan, prispeva k njeni rasti, se 
osebno razvija in nato odide. 
Delovno mesto, ki ga je zasedal, se z 
njegovim odhodom sprosti in ga za 
nekaj časa prevzame nekdo drug. 
Tako delovno mesto v organizaciji 
ostaja in se razvija, lahko pa tudi 
stagnira skupaj z vsemi delavci, ki so 
ga kdajkoli zasedali. 
 
V organizaciji ljudje delujejo kot 
predstavniki v sistemskih 
postavitvah. Zavzamejo mesto. Na 
tem mestu delujeta dve vrsti 
sistemskih dinamik; prva je dinamika 
tega delovnega mesta, druga pa je 
osebna dinamika delavca, ki ga 
trenutno zaseda. Ko ta oseba odide, 
delovno mesto v organizacijskem 
sistemu ostane. S sistemskega vidika 
to delovno mesto omogoča točno 
določeno svobodo delovanja tistemu 
delavcu, ki ga zasede. Torej, vsako 
delovno mesto s seboj prinaša tako 
različne možnosti kot tudi omejitve, 
vse to v skladu s širšo celoto.
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MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV V 
ORGANIZACIJAH 

 
IRENA KRŽAN 
Po izobrazbi sem magister poslovnih 
ved. Izobraževanje je tisto, kar me 
izpolnjuje, modri in širi ter poglablja 
moje razumevanja življenja. Poleg 
poslovnih izobraževanj je moja pot 
prepletena tudi z učenjem duhovnih 
modrosti starodavnih modrecev. V 
življenju in pri osebnem delovanju me 
vodijo vrednote, kot so: resnica, mir, 
ljubezen, pravilno delovanje in  
nenasilje. Moj dan je preplet službenih 
opravil, prostovoljnega dela z mladimi in 
proučevanja življenjskih modrosti. Rada 
poslovno delujem, blizu so mi umetnost, 
kultura, ustvarjanje, narava in tišina. 
Tišina je tisti »samo moj prostor«, 
prostor umika, sprostitve, kontemplacije 
in vizije. Sicer pa svojem življenju sledim 
preprostosti in polnosti bivanja.  

Kako si spoznala metodo 
sistemskih postavitev? 
S postavitvami sem se prvič 
srečala pred mnogimi leti, me je 
pa že takrat ta metoda pritegnila. 
Bolj kot družinske so mi bile že od 
začetka zanimive organizacijske 
postavitve, morda zato, ker je bila 
moja pot že takrat obdana z 
ekonomskimi in poslovnimi znanji 
ter učenji. Pritegnilo me je to, da 
je ta metoda res zelo »naravna«, 
močno energetsko polje, ki se 
vzpostavi med postavitvijo, 
odgovori oziroma pokaže 
dogajanje, ki je vezano na temo, 
ki jo posameznik postavlja. 
Pritegnila me je preprostost te 
metode in njeni izjemni rezultati. 
Metodo vidim kot pomembno 

orodje k bolj kakovostnemu 
osebnemu in poslovnemu 
življenju.  
 
Kaj te je prepričalo, da si se 
odločila, da postaneš 
moderator organizacijskih 
sistemskih postavitev? 
K odločitvi za študij je botroval 
splet poslovnih okoliščin, 
dogajanje, ki ga takrat nisem 
razumela, in je močno vplivalo na 
moje takratno delo ter kasnejšo 
odločitev, da dam v službi 
odpoved. Odločitev ni bila lahko, a 
vendarle sem vedela, da je bila to 
edina možna pot, če želim ostati 
zvesta sama sebi.  

Foto: Osebni arhiv 
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Seveda pa je moj um nenehno 
spraševal kaj, zakaj, kako …. In v 
trenutku izpraševanj je do mene 
prišla informacija o tem 
izobraževanju. Brez razmišljala 
sem se nanj tudi prijavila.  

Izobraževanje je potekalo 
modulsko v povprečju na 
dvomesečni osnovi v obdobju od 
marca do decembra. Modul se je 
začel v petek zjutraj in končal v 
nedeljo popoldan.  Izobraževanje 
je potekalo cel dan. Kljub temu, da 
sem metodo okvirno poznala, je 
bilo veliko novih spoznanj, 
informacij in dela.  Med 
izobraževanjem sem se 
»zaletavala« ob svoje ovire in 
prepričanja. Vztrajala sem in  
zaupala metodi. Z vsakim 
modulom sem postajala bolj 
razumevajoča. Naučila sem se 
razumeti, da ima vsak poslovni 
sistem svoj red, zgodovino, 
dinamiko in tisto »nekaj več«, kar 
ga opredeljuje, vodi in čemur 
sistem sledi.  

Izobraževanje me je naučilo, da na 
poslovne sisteme gledam drugače, 
dalo mi je poglobljeno 
razumevanje do delovanja 
organizacij, do tega, da nič več ne 
sodim in kritiziram, pa tudi manj 
se sprašujem kaj, zakaj, kako.  

Izobraževanje je izostrilo moje 
zaznave, pridobila sem zaupanje, 
da, ko nekaj zaznam, v to zaupam 
in sebe ne več »silim« v nekaj, kar 
bi si morda želel moj um … 

Kje ti pridobljeno znanje 
koristi? 

Znanje, ki sem ga dobila na 
izobraževanju, pa tudi vse 
izkušnje postavitev, tako 
organizacijske kot družinske, so 
mi prinesle novo razumevanje v 
osebnem in poslovnem življenju. 
To znanje in te izkušnje so postale 
del mene in mi služijo 
vsakodnevno pri mojem 
delovanju. Sedaj stvari jemljem 
bolj lahkotno in manj osebno.  
 
Kakšen poseben vtis z 
organizacisjke postavitve? 
Najbolj sem si zapomnila zaznavo, 
ko sem v eni izmed poslovnih 
postavitev predstavljala »nekaj« 
zelo močnega. Ne vem, kaj sem 
predstavljala, še vedno pa se 
spomnim, kako zelo močno je to 
»nekaj« bilo. V tej postavitvi sem 
prepoznala dve stvari, in sicer ne 
glede na to, kako kakovostno 
opravljamo svoje delo, nas sistem 
lahko v hipu »pohodi«, saj ta služi 
nečemu še večjemu. Zato sem se 
naučila, da vsak sistem  močno 
spoštujem, da ne dajem kritik, 
obsodb ali laičnih mnenj. Obenem 
pa mi je ta postavitev pokazala 
tudi osebno moč, ki ji moram 
zaupati in slediti. 
  
Tvoja misel za zaključek 
pogovora? 
Intuicija je naš pomemben glasnik 
v življenju. Meni so postavitve še 
bolj poglobile zaupanje, da slišim 
ta glas in mu sledim. Življenje je 
postalo bolj polno in lahkotnejše. 
Bilo je intenzivno leto 
»preskakovanja« čez osebne 
ovire. Leto, ki me je obogatilo z 
novim znanjem in novimi ljudmi, 
za kar sem globoko hvaležna.
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IZKUŠNJE S SISTEMSKIMI POSTAVITVAMI V 
ORGANIZACIJAH 

 
 

Dr. DARJA AŽMAN, samostojna podjetnica 
 
Kadar naletimo na kako dilemo ali 
nerešeno vprašanje, nam je 
največkrat treba le iti globoko 
vase, prespati noč ali dve in že 
dobimo odgovor. Pride pa kdaj v 
življenju situacija, ko izhoda ne 
najdemo in ne najdemo. Takrat po 
navadi poiščemo takšno ali 
drugačno pomoč.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kadar naletimo na kako dilemo ali 
nerešeno vprašanje, nam je 
največkrat treba le iti globoko 
vase, prespati noč ali dve in že 
dobimo odgovor. Pride pa kdaj v 
življenju situacija, ko izhoda ne 
najdemo in ne najdemo. Ne 
najdemo jasnosti, kaj ali kako naj, 
oklevamo v objemu ambivalence, 
tare nas notranji nemir, počutimo 
se nemočne. Ne znamo si 
pomagati, vrtimo se kot mačka 
okrog vrele kaše … Skratka, 
pridejo situacije, ko znotraj sebe 
ne znamo najti tiste prave rešitve, 
ki nam prinese olajšanje in novo, 
čisto energijo za naprej.  Takrat po 
navadi poiščemo takšno ali 
drugačno pomoč.  
 

Za Hellingerjevo metodo lahko 
rečem, da je drugačna od vseh 
uradnih šolskih metod. Ni 
znanstveno preverljiva, ni 
objektivno merljiva, pa vendar 
osvetli problematiko z osupljivo 
neposrednostjo, brez balasta, brez 
velikih besed osvetli natanko tisti 
grm, v katerem tiči zajec. Brez 
ovinkov lahko človek najde rešitev 
ali ozdravitev v eni sami 
postavitvi. Osvobajajoča resnica 
pride na dan včasih lahko v tako 
nepričakovani luči, da mora imeti 
človek, ki se odloči razreševati 
stvari po tej metodi, ne samo 
odprto srce, temveč tudi pogum, 
da se je pripravljen soočiti z 
dejstvi, ki lahko tudi bolijo.  
 

Foto: Osebni arhiv 
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Razumu težko razumljivo. Saj 
osvetljuje najgloblje vzroke, tisto, 
kar se skriva 'zadaj'; ali 'spodaj', 
zunaj uma, razuma, zunaj logike; 
bolje rečeno ZA razumom, v 
ozadju razumskosti. Če uporabim 
prispodobo ledene gore, posega 
na očem neviden večinski del 
ledene gore, skrit pod gladino, na 
področje podzavesti, ki v resnici 
najbolj determinira naše 
delovanje, pa naj se um temu še 
tako upira.  
 
Čeprav v osnovi razvita za 
razreševanje osebnih, partnerskih 
ali družinskih vprašanj, je 
neverjetno uporabna tudi na 
področju poslovnega, delovnega 
okolja. Meni se še posebej iskrene 
zdijo popolnoma slepe postavitve, 

ko predstavniki, ki v energijskem 
polju problema, ne vedno, kaj ali 
koga predstavljajo. 
 
Moja osebna izkušnja s poslovno 
postavitvijo: ne le, da sem dobila 
odgovor na zastavljeno vprašanje 
(in je čas pokazal, da bi moja 
borba za drugo rešitev še naprej 
bila samo nadaljnji boj z mlini na 
veter), moja postavitev se je iz 
poslovne spontano celo prelevila v 
družinsko, kar je v mojem slučaju 
bilo povsem razumljivo. 
  
Metodo priporočam vsem 
podjetnikom, odločevalcem, ki 
imajo nerešena vprašanja in želijo 
poiskati najbolj pošteno rešitev za 
vse vpletene.  
 

 

 
Foto: Mojca Justin 
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IZKUŠNJE S SISTEMSKIMI POSTAVITVAMI V 
ORGANIZACIJAH 

 
 
 
 

NINO NOVINEC, Vodja prodaje SAP d.o.o. 
 
 

 

Metoda poslovnih sistemskih 
postavitev je vodjem in 
direktorjem v pomoč pri 
sprejemanju strateških, 
daljnosežnih odločitev. Moja prva 
izkušnja pri uporabi metode ni 
presegla samo mojih pričakovanj, 
ampak tudi vseh udeležencev,  ki 
so prvič sodelovali pri postavitvi. 
   
 

 

 

    

 

Po uvodni predstavitvi, ki jo je 
izkušena svetovalka Inštituta za 
sistemske postavitve opravila v 45 
minutah, smo udeleženci razumeli 
cilj in namen našega dela. V 
recimo treh urah lahko 6-članska 
skupina opravi 2 postavitvi, za dve 
strateški odločitvi z vsemi možnimi 
variacijami. Delo poteka tako, da 
se član skupine – nosilec 
postavitve, skupaj s svetovalko 
Inštituta, v 15 minutah se sama 
pogovorita o vseh aspektih, ki jih 
bo postavitev zajemala. Članom 
skupine so po tem dodeljene vloge 
oz. elementi v poslovnem sistemu, 
kjer se odločitev sprejema. Vloga 

je lahko entiteta, skupina ali 
oseba. Nosilec postavitve dodeli 
vsakemu udeležencu 
anonimizirano vlogo oz. element in 
ga postavi v prostor. Udeleženci se 
nato glede na svojo vlogo 
prerazporedijo v prostoru in 
komunicirajo, kakšni so njihovi 
občutki. Zanimivo pri tem je, da 
udeleženci ne vedo ničesar o realni 
situaciji in problemih ter 
povezanih vzročno-posledičnih 
zvezah, vendar so se na začudenje 
nosilca postavitve, odzivali 
popolnoma tako, kot da bi vse 
natančno poznali in bili del 
njegovega sistema.  

Foto: Osebni arhiv 
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Cilj postavitve je seveda pomagati 
odločevalcu na problem pogledati 
neosebno in neobremenjeno, da bi 
lahko imela odločitev kar najboljši 
poslovni učinek za vse vpletene. 
Prav to odločevalcu pomagajo 
odzivi predstavnikov v postavitvi, 
ki sproti potrjujejo ali zavržejo 
domneve, s katerimi se je 
odločevalec soočal že dlje časa. 

Po dveh opravljenih postavitvah 
lahko potrdim, da smo vsi člani 

skupine bogatejši za spoznanje, da 
se lahko z metodo sistemskih 
postavitev bolj zanesemo na svoj 
analitični in intuitivni del, ki smo 
ga do sedaj uporabljali pri našem 
poslovnem odločanju. Primerna je 
tako za pomoč pri odločitvah pri 
projektnem delu kot tudi pri 
vodenju v podjetjih, saj omogoča 
zmanjšanje oportunitetnih 
stroškov in izboljša asimilacijsko 
sposobnost poslovnih okolji pri 
uvajanju sprememb. 

 
 
 
 
 

 
Foto: Pixabay.com 
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IZKUŠNJE S SISTEMSKIMI POSTAVITVAMI V 
ORGANIZACIJAH 

 
 
 
 

mag. IRENA KIRN, univ. dipl. ing. arh. 
 

 

Po poklicu sem arhitektka in rada 
rečem, da je moja »formula« 
delovanja 100 %prostor + 100 % 
človek.  Vzporedno z 
oblikovanjem in raziskovanjem 
prostora in vzdušij se ukvarjam s 
človekom ter lepoto bivanja. V 
moji izkušnji intimne povezanosti 
prostora in človeka sem 
ugotovila, kako smo si ljudje v 
svojem bistvu podobni in hkrati 
je vsak od nas neponovljiv in 
edinstven.  Ta podobnost in 
edinstvenost se odražata v 
našem dojemanju prostora in 
bivanja, v naših potrebah in 
odzivanju. 
  
V letih intenzivnega ukvarjanja z 
materialnim svetom – 
arhitekturo  in izkustvenim 
neoprijemljivim svetom 
vzdušij prostorov,  bivanja in 
človeške narave, sem iskala 
metodo in način komunikacije, ki 
bi  učinkovito prevajal metafiziko v 
razumljiv jezik.  Na področju  
poslovnega delovanja me zlasti 
intrigirajo poslovni sistemi na 
področju turizma, kjer ima 
Slovenija še veliko neizkoriščenih 
potencialov. Vsaka gospodarska 
dejavnost je nekaj živega, 
dinamičnega in se kot sistem 
nenehno razvija.  

Informacija o »Mednarodnem 
intenzivnem treningu za sistemski 
pogled v delovanje in vodenje 
organizacij z usposabljanjem za 
moderiranje organizacijskih 
sistemskih postavitev« me je 
ravno zato pritegnila. V njem 
vidim svež način komunikacije, 
metodo in strukturo, ki omogočata 
odstiranje novega, nevidnega. 
Izobraževanje lahko odgovori na 
to, kako v primerno obliko združiti 
arhitekturno delovanje in 
coaching, opremljena  z veščinami 
sistemskega pristopa. 
Odličen uvod v izkušnjo sistemske 
postavitve je bila udeležba na 

Foto: Osebni arhiv 
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delavnici »Energijska postavitev 5 
elementov«. S konceptom Nebo – 
Človek – Zemlja (Kraj-Prostor) je 
bila delavnica v sozvočju z mojim 
delom in raziskovanjem. 
 
Privlačijo me pestrost sveta, kraji 
in prostori, ljudje in kulture. Vsako 
priložnost izrabim za potep v 
bližnje in daljne kraje, z družino 
sem 7 let bivala na Nizozemskem. 
Ko se oziram nazaj, vidim 
prostore, ki so vplivali name in 
oblikovali mojo izkušnjo bivanja in 
lepega. V meni so vse izkušnje 
krajev, ki sem jih obiskala, in v 
vseh teh krajih je del mene. 
Prostor je veliko več kot zgolj to, 
kar vidimo in občutimo s petimi 
čuti. Z metodo sistemske 
postavitve lahko te nevidne sile v 
nas in okoli nas postanejo vidne. 
Ravno osvetljevanje nevidnih sil je 
ena od temeljnih idej  delavnice 
»Sistemske postavitve kraja in 
prostora«.  Omogoči, da za kraj in 
prostor  zaznamo red in omejitve, 
kar omogoča zdravo in izpolnjeno  
bivanje ter uspešno delovanje. Da 
ozavestimo samoumevno, da 
pogledamo iz druge perspektive, 
da na novo vrednotimo in 
razumemo naše sobivanje s 
prostorom. 
Prostor, arhitektura je pravzaprav 
neoprijemljiva praznina, v kateri 
bivamo, ustvarjena iz materialnih, 
oprijemljivih elementov.  

 
Sodelovanje na delavnici  »Kako 
vidi dilemo in rešitev sistemski 
voditelj« je potrdilo, da je metoda 
sistemskih postavitev tista 
metoda, ki  mi omogoča učinkovito 
delovanje na treh prepletajočih se 
področjih: prostorski vpliv na 
kvaliteto bivanja, vloga prostora 
pri  poslovnem uspehu in 
učinkovitosti, vloga in podpora 
prostora pri osebni transformaciji 
v okviru hospitality projektov, ko 
prostor in kraj ponudimo v 
izkustvo drugemu.  
 
Vzdušje prostora, magija prostora 
je tisto neotipljivo, ki ga ustvarimo 
z materialnimi stvarmi in lastno 
kreativno energijo v nekaj novega, 
v nov organizem. Vsota 
arhitekturnih elementov je vedno 
več kot zgolj njeni posamezni 
elementi.  
Tudi vsaka gospodarska dejavnost 
je nekaj živega, dinamičnega, 
vsako podjetje ima svojo "magijo" 
delovanja in obstajanja.  
Sistemsko postavitev sem 
prepoznala kot metodo in način, ki 
omogoča prepoznavanje tistega 
neotipljivega, magičnega, hkrati 
nevidnega, a tako zelo vidnega v 
realnem življenju, v poslovnih 
rezultatih, v kvaliteti bivanja, v 
uspešnosti in izpolnjenosti. Pristop 
k odstiranju in reševanju izzivov, 
tako v sistemih kot  prostorih.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV INŠTITUTA 
 
 
UVAJANJE SPREMEMB V ORGANIZACIJI Z METODO 
SISTEMSKE ORGANIZACIJSKE POSTAVITVE 
 
KDAJ: četrtek, 5. marec 2020 od 8.30 do 13. ure 
 
LOKACIJA: Mencingerjeva 7, 1000 LJUBLJANA, Inštitut za sistemske postavitve, 1. 
nadstropje 
 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/organizacijske-postavitve-
zdoseganje-letnih-ciljev-sprememb-in-odlocilnih-korakov-v-podjetjih-ustanovah-
organizacijah-2/?t=1583395200  

 
 
 
SREČANJE ČLANOV ISP 
 
KDAJ: 1 x mesečno ob četrtkih od 18. do 21. ure 
 
LOKACIJA: Mencingerjeva 7, 1000 LJUBLJANA, Inštitut za sistemske postavitve, 1. 
nadstropje 
 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/srecanje-clanov-
isp/?t=1583420400  

 
 
 
LJUBLJANA – INDIVIDUALNI SISTEMSKI POSLOVNI 
COACHING – ZA POSLOVNI USPEH IN USPEŠNE 
SPREMEMBE 
 
KDAJ: Proces traja 2 uri – 2 x 60 minut – termin se lahko določi tudi posebej v 
dogovoru s stranko (za termine KLIKNITE NA DOGODEK) 
 
LOKACIJA: Mencingerjeva 7, 1000 LJUBLJANA, Inštitut za sistemske postavitve, 1. 
nadstropje 
 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/ljubljana-individualni-sistemski-
poslovni-coaching-za-poslovni-uspeh-in-uspesne-spremembe/?t=1584363600  
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TRENING ZA SISTEMSKI COACHING PRI 
MODERIRANJU SISTEMSKIH POSTAVITEV IN 
SISTEMSKEM VODENJU ORGANIZACIJE TER 
ZAPOSLENIH 
 
KDAJ: Modul I. 17. mar 2020, 12:00–18. mar 2020, 18:00 
 
LOKACIJA: Mencingerjeva 7, 1000 LJUBLJANA, Inštitut za sistemske postavitve, 1. 
nadstropje 
 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/trening-za-sistemski-coaching-pri-
moderiranju-sistemskih-postavitev-in-sistemskem-vodenju-organizacije-in-
zaposlenih/?t=1584442800  

 
 
 
MEDNARODNI TRENING ZA SISTEMSKI POGLED V 
DELOVANJE IN VODENJE ORGANIZACIJ 
 
KDAJ: Modul I., 27. mar 202029. mar 2020 
 
LOKACIJA: Mencingerjeva 7, 1000 LJUBLJANA, Inštitut za sistemske postavitve, 1. 
nadstropje 
 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/mednarodni-trening-za-sistemski-
pogled-v-delovanje-in-vodenje-organizacij/?t=1585274400  


