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NATAŠA ČEBULJ 

 Sem univ. dipl. pedagog andragog in 

prof. umet. zgodovine, certificiran NLP 

coach in licenčni moderator sistemskih 

postavitev Hellinger Sciencie ter 

trener za moderatorje sistemskim 

organizacijskih postavitev.  

 Ustanoviteljica in direktorica 

INŠTITUTA ZA SISTEMSKE 

POSTAVITVE 

 25. let delovnih izkušenj 



 

 NAMEN 
 

 Predstavitvena delavnica je namenjena 

praktični predstavi metode sistemskih 

postavitev ter način, kako metoda podpira 

uvajanje sprememb, in  učinkovito odločanje 

(kupci, produkti, trgi, blagovne znamke), s 

pomočjo razumevanja nevidnih osnovnih 

sistemskih vzorcev in dinamike v organizaciji. 

 

 



 udeleženci spoznajo femenološko metodo 

“sistemska poslovna postavitev” in način dela z 

njo, 

 udeleženci na konkretnih primerih praktično 

preizkusijo način odločanja, ki jo nudi metoda 

sistemske postavitve, 

 udeleženci ozavestijo sistemske signale, ki 

vplivajo na odnose v organizaciji. 

 

 

 CILJI 



KAJ JE SISTEM? 

 Narava, ljudje, družine, skupnosti, 

organizacije,kulture, religije, 

države, kontinenti, ...produkti, 

izdelki, oddelki, funkcije,  

 vsaka skupina ljudi, ki so povezani s 

skupnim ciljem,  

 

 Vsak sistem je energetsko polje. 

 







 



 



 



 



 



KAJ ORGANIZACIJSKA SISTEMSKA 

POSTAVITEV? 

 je »živ zemljevid« dinamike in obnašanja 

obnašanja organizacijskega sistema 

 pokaže uvid in odkritje skrivnih dinamik in 

dejavnikov, ki pomagajo ali ovirajo uspešnost 

organizacije, podjetja in najdemo 

najustreznejšo rešitev. 

 z njo lahko ocenimo  trenutni položaj in 

ovrednotimo vpliv alternativnih možnosti in 

rešitev. 

 



A. SISTEMSKA POSTAVITEV 

 

STE PRIPRAVLJENI NA 
PRESENEČENJE ?  



ZGODOVINA 

 V  60. in 70. letih – prehod iz analitičnega v 

sistemsko mišljenje 

 V 80. letih - sistemski pristop se začne 

uvajati v podjetjih – teorija hologramov – 

vse z vsem povezano 

 začetek  90. letih Peter Senge uveljavi 

sistemski pristop skozi Učečo se organizacijo 

, raziskavo teoretičnih principov v 2. 

tisočletju nadaljuje Otto Scharmer (Theory 

U, Presence), 

 V 90. letih Bert  Hellinger naredi bistveni 

preskok - praktično podpre sistemske 

zakone z energetsko fenomenološko metodo 

“sistemske postavitve” 

 

Nemški 

psihoterapevt in 

raziskovalec Bert 

Hellinger  



RAZVOJ METODE NA PODROČJU 

ORGANIZACIJSKIH SISTEMOV 

  V zadnjih 15 letih sta ključna razvoju na 

organizacijskih postavitvah Jan Jakob Stam 

in Gunter Weber, 

 Metoda je uveljavljena v Angliji, Nemčiji, 

Nizozemski, Avstriji, Švici, Portugalski, 

Mehiki, Braziliji, Italiji, Hrvaški, Argentina, 

Urugvaj, Peru, Švedska, Danska ... (IOCTI, 

INFOSYON). 

 Leta 2014 smo v Sloveniji ustanovili INŠTITUT 

ZA SISTEMSKE POSTAVITVE; 21. novembra 2014 

je pridobilo certifikat za moderiranje 

organizacijskih postavitev 16 moderatorjev, 

 Izdali smo prevod knjige Jana jacoba Stama: 

 Polja skritih povezav v organizacijskih 

sistemih 

 

Jan Jacob 

Stam,direktor 

Inštituta Berta 

Hellingerja na 

Nizozemskem 

 





KAKO DELUJE SISTEMSKA POSTAVITEV? 

 

 
•pokažejo se odnosi in energija 

med elementi,  

•polje sistema in proces resonance 

omogoča predstavniku, da se 

giblje v njegovi dinamiki, da 

lahko služi rešitvi problema 

•spoštovanje energetskih 

sistemskih zakonov 

 



PREDNOSTI SISTEMSKIH POSTAVITEV 

 v eni izvedbi prikaže presenetljivo 
oceno dejanske poslovne situacije 

 uporabna je tako v dinamiki med 
posameznik, kot med oddelki skozi 
celotno organizacijo 

 je zelo radikalna, inovativna 
metoda v majhnih razsežnostih za: 

 reševanje  kompleksnih 
problemskih situacij 

 selekcijo poslovnih strategij 
na produktni, funkcijski ali 
strateški ravni 

 za ključne  poslovne 
odločitve  
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ODLOČANJE 

 

»Odločanje je aktivnost, ki obsega 
opredelitev  v “problemski” situaciji 

in nam ponuja izbiro ene izmed 
alternativnih smeri dejavnosti za 

njegovo rešitev. 
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VRSTE ORGANIZACIJSKIH 
ODLOČITEV  

 

 

 

 

 

Za praktično uporabo je koristno ločevati 

med tremi vrstami organizacijskih 

odločitev in sicer (Hellrigeld, Slocum): 
 

orutinske odločitve, 

 

oadaptivne odločitve in  

 

oinovativne odločitve. 
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POGOJI ZA ODLOČANJE 

 Obstoji razlika med sedanjo situacijo in želenimi 
cilji. Razlika je lahko v začetku majhna komaj 
zaznavna, vendar dovolj pomembna, da vzburi 
pozornost. 

 

 Tisti, ki odloča se zaveda pomembnosti razlike. 

 

 Tisti, ki odloča je motiviran, da zmanjša oziroma 
odpravi razliko med dejanskim in želenim stanjem. 

 

 Tisti, ki odloča ima na voljo vse potrebne vire in 
sredstva (sposobnost,znanje, moč, pooblastila, 
finančna sredstva), da zmanjša razliko med 
dejanskim in želenim 



INOVATIVNI SISTEMSKI PRISTOP ZA 

ODLOČANJE FENOMEN 
 

 teorija hologramov in sistemskih polij, ki držijo 

informacijo o sistemskih dinamikah, do katerih pridejo 

predstavniki, ki nič ne vedo o sistemih skozi resonanco 

s predstavljenim elementom.  

 polje sistema in proces resonance omogoča 

predstavniku, da se giblje v njegovi dinamiki, da lahko 

služi rešitvi problema. 

 



MODELI SISTEMSKEGA FEMENOMENOLOŠKEGA 

SISTEMSKEGAODLOČANJA 

A. Duada – 2 izbiri 

B. Triada – 3 izbire 

C. Tetralema – oboje Da, oboje NE 

D. Triagel – triplastnost in fokus 



MOŽNE OMEJITVE IN POGOJI 

 Naročnik je “open minded”: 

o Ni verbalnega dela 

o Uporaba simbolov in ljudje se 

premikajo po prostoru 

o Sodelovanje “predstavnikov”: 

organizacijskih postavitvah 

o Hiearhični nivo klienta 

 



OBLIKE SISTEMSKIH POSTAVITEV 

A. Managerske poslovne postavitve (najem predstavnikov) 

B. Organizacijske postavitve  - javne v okviru delavnic 

C. Organizacijske postavitve - coaching timov v obliki delavnice 
znotraj podjetja 

D. Individualne postavitve – sistemski coaching 
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ENERGETSKI ZAKONI OZ. PRINICIPI 

 1. Princip celovitosti, povezanosti in 

pripadnosti sistemu – “ Samo, če smo celota, 

lahko uspešno delujemo.” 

 

 2. Princip reda hierarhije in zgodovine – “Vi 

se še niste rodili, ko smo mi že vse to ustvarili.” 

 

 3. Princip poravnave in ravnovesja med 

dajanjem in sprejemanjem –   “Nihče me ne 

more tako malo plačati, kot lahko malo delam.” 

 

 



4 NAČELA  

STE PRIPRAVLJENI NA 

PRESENEČENJE ?  

     

 Brez namena in posebne pozornosti,  

 Brez strahu. 

 Brez sodb. 

 Brez pomoči. 

     

    



D. VAJA   

 

INŠTITUT ZA SISTEMSKE POSTAVITVE - ANSUS 
www.sistemske-postavitve.com  

E-mail: natasa.cebulj@sistemske-postavitve.com 
sistemske.postavitve@gmail.com 

 GSM: +386 (0) 70 657 484 ali +386 (0) 41 975 008 
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