
 

POLETNI POGOVORI O NAŠI PRIHODNOSTI v organizaciji 
slovenskega krila ecocivilizacije pod taktirko Sonje Klopčič 

Četrta tema ( 7.9.2021): 

SISTEMSKI ODNOSI Z VIDIKA DRUŽBE 

Na tokratnem poletnem pogovoru smo osvetlili sistemske odnose z vidika družbe. V uvodu 
je kuratorka modela ecocivilizacije Violeta Bulc dejala, da so sistemski odnosi ena osrednjih 
tem za potencialni prehod v novo civilizacijsko paradigmo. Prvič v zgodovini človeštva 
imamo danes na voljo podatke o dogajanju v vsakem trenutku povsod po svetu in tudi širše 
v vesoljnem konceptu. 

 Zato se v tem kontekstu sprašujemo: 



Ali lahko te podatke izkoristimo na boljši način v smeri, da poskrbimo, da ne bo še ena 
civilizacija sledila znanim ciklom vzpona, vrhunca in padca (o čemer smo se pogovarjali na 

prvem pogovoru o globalnih trendih) – ampak 

da dejansko lahko dosežemo transformacijo v novo civilizacijsko 
paradigmo?                                                                                     

Ko ves svet drvi v eno smer, je vedno izziv in priložnost, da se razvije tudi nekaj novega. Tako 
se je razvil tudi osnovni model ecocivilizacije, ki se seveda lahko v prihodnosti tudi 
spreminja. Vsebuje 4 osnovne entitete (bitja, družba, prostor, zavest), ki jih kot peta eniteta 
povezujejo odnosi. 

 

Model je osredotočen na potrebe bitij, istočasno pa se zelo močno naslanja tudi na družbo 
kot skupnost (ki nastaja kot posledica odnosov med bitji), prostor (kot osnovo, da lahko bitja 
obstajajo v fizičnem svetu) in zavest (razumevanje akumuliranega znanja, kar se okoli bitij 
dogaja). V procesu razvoja ecocivilizacije iščemo nov pomen kot tudi orodja, da se vse 
entitete lahko uravnoteženo razvijajo. 



Vsako bitje, družba, prostor, zavest ali odnos imajo neponovljivo, enkratno pot 
evolucijskega razvoja, sebi lastno obnašanje, namen in svoje sanje. Vsi so med seboj 
globoko povezani preko soodvisnosti, vsebin, lastnosti in projektov.          

Danes vemo, da morajo biti sistemski odnosi dinamični, kar pomeni stalno prilagajanje na 
prepoznane potrebe (spremembe). Iz preteklosti smo navajeni na linearno obnašanje, kar pa 
nam v današnjem času prinaša težave v razumevanju in prilagajanju. 

       Poraja se vprašanje: “Ali lahko s tem stanjem zavedanja in kolektivno energijo zmoremo 
ta prehod, da se čutimo varne tudi v dinamičnih, nepredvidljivih, kaotičnih sistemih (VUCA 
svetu) in v njih samozavestno upravljamo razvojno komponento, ki zahteva kostantno 
prilaganje v stilih vodenja in v  vseh odnosih (do zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, partnerjev, 
trga..ipd)? Izkušnje namreč kažejo, da če postanemo preveč statični (z zaprtim sistemom) v 
resnici na nek način škodimo organizaciji. 

    Kakšni so torej sistemski odnosi, ki dejansko vplivajo tudi na razvoj nekih civilizacijskih 
paradigm? 

Dejstvo je, da o sistemskih odnosih bolj malo vemo. Naslanjamo se na znanje, ki prihaja iz 
sistemske znanosti, ki govori predvsem o nekih celostnih holističnih pogledih, kjer se znotraj 
njih uveljavlja koncept živih laboratorijev  (“living labs”), kar pomeni, da se že v razvoju nove 
ideje zavedajo funkcije življenjske dinamike. 

    Katera statična orodja so vzpostavljena v sedanji družbi? 

Kot nek klasičen primer lahko izpostavimo denimo šolski sistem. Če pogledamo šolske in 
izobraževalne sisteme, ki razvijajo človeka v neko operativno osebo v skupnosti (ki se odziva 
na potrebe prostora in časa ) – vidimo, da so vsi zelo statični. Kaj to pomeni? 

Današnji šolski sistem razvija otroka za delovno okolje (predvsem osnovne šole in srednje 
šole), poskuša otroke predvsem naučiti nekih rutin, statičnih formul, ki jih danes ni potrebno 
več znati na pamet, saj smo že prešli v neko drugo družbo. Sistem pa je ostal enak in je 
premalo nekih dejanj, ki bi vzpodbudila razvoj otrok kot celostnih osebnosti s potencialom, s 
katerim bi lahko v prihodnosti aktivno ustvarjali učeče se in misleče okolje neke organizacije. 
Ker tega v šolstvu ni, to breme prevzame organizacija, ko tako dobi v svoje okolje slabo 
razvite posameznike, ki morajo odločati o pomembnih odločitvah za prihodnost človeštva. 
Vzpodbujamo in iščemo torej načine, da bi znali razviti takšne metode dela, da bi ta statična 
okolja oziroma področja lahko stalno prilagajali. V današnjem času namreč preveč stvari 
polagamo v roke nekih tehnologij in struktur, premalo pa je fokusa, da bi razvoj tehnologij 
dejansko obrnili in usmerili v razvoj kvalitetnih odnosov vseh deležnikov v družbi. 

Ob vsem povedanem je Violeta zaokrožila uvod z vprašanjem: 

“Ali čutite, da bi lahko bodoča civilizacijska paradigma temeljila na ODNOSIH v smislu, da bi 
odnosi bili tisti, ki bi definirali ustvarjanje dodane vrednosti na zavestnem nivoju?” 



 

Sonja  pa je odprla dialog med udeleženci z vprašanjem: 

“Kakšna vprašanja se nam začnejo porajati v srcu in v glavi, ko začnemo razmišljati o 
odnosih, da bi postali temelj skupnosti?” 

V dialogu so se porodili naslednji uvidi: 

•  Vse se začne najprej pri odnosu do sebe. Vsak pride v neko okolje (podjetje) s svojo 
zgodbo in svojim odnosom do sebe.  Podjetja v današnjem času pogrešajo 
opolnomočenost in večjo samostojnost pri delu. Na posamezniku je torej, da razvija 
svojo avtentičnost in avtonomnost svoje energije, da bo sposoben speljati naloge, ki 
se od njega pričakujejo. To narekuje tudi njegova kreativnost. 

• Odnosi so čista osnova. Torej vse izhaja is osebnega odnosa do sebe, do odnosov 
tima, organizacijske kulture, klime in do ciljev podjetja. 

Porodilo se je novo vprašanje: “Kaj nas ovira, da bi se tudi podjetje lahko razvilo bolj v 
duhu odnosov in ne zgolj v osredotočenosti na profit?” 

• Potrebna je transformacija omejujočih razmišljanj z nivoja zavesti, ko se intuitivni del 
v nas aktivira in začne prepoznavati svoje misli, emocije in posledično začne ločevati 
zrno od plevela oziroma od ega lastnega prav do skupnega dobrega, ki naj bi mu 
sledili. 



• Šele z dobrimi odnosi lahko kreiramo, soustvarjamo dodano vrednost. Sledenje 
vrednotam, ki jih imamo, in njihovo komuniciranje. Odnosni marketing pomeni: “jaz 
kot kupec se vključujem v neke skupnosti in dajem neka sporočila s svojimi 
vrednotami”. Sledenje vrednotam v skupnostih  oz. podjetjih sprožajo drugačne 
motive sodelovanja in odnosov. 

• V podjetjih se mora vzpostaviti tudi sistem vrednot in poslanstva, čemu skupaj 
služimo (kako komuniciramo z okoljem skozi naše vrednote, kaj dajemo in kaj 
dobimo nazaj). 

• V današnjem času se pojavlja riziko visoko rastoče tehnologije (npr. umetne 
inteligence). 

Kot primer lahko pogledamo investicijsko bančništvo. Pred 100 leti je bil to čisto poseben in 
bolj oseben odnos. Na eni strani bankir in na drugi strani vlagatelji, ki mu je zaupal svoj 
denar. Danes je to postal čisto neoseben posel, transakcije potekajo v tisočinkah sekund. 
Tehnologija se postavlja na tista mesta, ki omogočajo čim hitrejše transakcije in vse deluje 
po nekem algoritmu. Zato je nujno potrebno, da vplivamo s svojimi odločitvami tudi na 
vlaganje po svojih vrednotah. Tehnološki napredek je potrebno izkoristiti na način, da bodo 
odnosi še vedno pomembni. 

Violeta je komentirala, da so različni deležniki podvrženi različnim evolucijskim fazam, ki 
pa vseeno z medsebojnimi interakcijami in odločitvami vplivajo tudi na druge. V 
preteklosti počasnemu bančnemu sistemu so se v zadnjih petih letih zgodile velike 
spremembe, zlasti v povezavi z zeleno agendo bank do leta 2030 (za obvladovanje klimatskih 
sprememb). Spreminjajo se doktrine, kako odločati o pomembni investiciji. Večje banke 
imajo interes postati izključno samo zelene banke. To so zelo močna sporočila, ki so nastala 
v spremembi vrednot iz odnosov in sodelovanja. 

 MOČ ODNOSA je ravno v tem, da ozavestimo, da s svojim aktivnim delovanjem 
spreminjamo naš hologram, v katerem živimo. 

Odnosi so v naših rokah in od nas je odvisno, kako jih definiramo. 

 



    Sonja je sprožila vprašanje: 

“ Kakšna vprašanja/ovire se porajajo v odnosih prihodnosti? Kako povezati posebnosti 
vsakega posazmeznika, da bomo lahko v odnosih drug do drugega sprejeli odločitve za 
skupno dobro ob pomoči tudi tehnologije in kvantnih računalnikov, ki zmorejo obdelati ne 
samo belo in črno, temveč tudi vse sivine vmes?” 

•  Ugotovili smo, da je prva ovira že naša vzgoja, da sami sebi in drugim dokažemo naš 
prav, kar se močno čuti v današnjem gospodarstvu pri doseganju ciljev. 

Cilje je vsekakor pomembno doseči. Kako jih dosežemo, pa je odvisno od nas in naših 
odnosov. Poleg tega tehnologija spreminja nas kot posameznike in na nek način sili, da 
delamo drugače in pogledamo tudi iz drugega zornega kota. S pomočjo tehnologije lahko 
tudi lažje razumemo probleme in skupaj najdemo rešitev. 

• Prehod iz jaz na mi, sokreiranje in učenje skupaj so ključni koraki za naprej, ki jih je 
potrebno negovati. Samo napisane vrednote niso dovolj, jih je potrebno živet. V 
praksi je tega še vedno premalo. 

Violeta je dodala vpogled, da smo včasih živeli v socializmu, ko so razvili koncet “mi”, v 
kapitalizmu pa je v edini fokus v “jaz”. V odnose je potrebno pripeljat oboje, za dobro 
posameznika in v nekakšen ples neskončnosti za kolektivno dobro. 

       Kako pa posameznika opolnomočiti, da deluje v skupnosti? 

• Če nismo zavesten posameznik, težko naredimo zavestne odnose. Vsak posameznik 
naj bi imel neko podporo skupnosti (strokovnjakov, mentorjev, družine..ipd), da 
lahko zraste v zdravo osebnost, da zna zadovolji primarne potrebe človeka in 
istočasno krepiti tudi ostale veščine. 

• Delati na sposobnosti samozavedanja tudi na dnu Maslowe piramide da te dvigne na 
višje nivoje delovanja. Od I do We do I am je opolnomočenje posameznika, da neha 
biti obremenjen z dualnostjo in dokazovanjem v zavedanje celostnosti.   

• Pomembno je, da delujemo iz polja odprtosti in da zmoremo vstopanje v neke 
odnose s predstavitvijo naših stališč, brez občutenja ogroženosti. In ta predstavitev 
stališč ter odprtost pri poslušanju stališč drugih je tudi pomembna veščina, ki bi jo 
bilo potrebno krepiti v naši komunikaciji. 

• V podjetjih naj bi bilo potrebno vzpostaviti komunikacijke kanale v organizacijsko 
strukturo, da bi se večkrat spraševali o namenu posameznih poslovnih procesov, in 
tudi kot kriterij ocenjevanja in odločanja. Digitalizacija naj bi bila samo orodje, ki bo 
služilo namenu, zakaj nekaj počnemo. 



 

Sonja je pripomnila, da bi morali komunicirat vsak z vsakim. Andrej pa nas je spomnil, da bi 
morali že v šolski sistem uvesti trening dialoga (knjiga: David Bohm:On Dialogue) ter da tudi 
iz nivoja motivacijske negativne in pozitivne lestice Danah Zohar Quantum Leader lahko 
razmišljamo višje, kot samo zadovoljevanje osnovnih potreb po Maslowu. 

•  Pomembni so tudi odnosi v družini in drug zorni kot v smislu več sodelovanja in manj 
tekmovanja. 

Izziv naše družbe: 

Kako preiti iz linearnea naučenega razmišljanja v sistemsko  razmišjanje, kjer so 
pomembni odnosi? 

To je proces, ki nas bo popeljel v prihodnost. 

 

Vsa ta različna razmišljanja so sprožila različne smeri, po katerih lahko odnose popeljemo 
naprej. 

Pomembno je, kako bomo zgradili odnose (naprej v družini, nato v podjetjih in skupnosti). V 
resnici, kaj mi smo in kako naše odnose definiramo, morda lahko izovemo vse ostale 
sisteme, ki so predmet naše kreacije in s katerimi vstopamo tudi v odnos z naravo. 

Violeta nam je nato predstavila njeno zelo poenostavljeno shemo, ki zelo dobro kaže sliko 
naših predhodnih razmišljanj, tudi v smislu kako je zahtevno prehajanje iz enega družbenega 
sistema v drugega. Šokantno je, kako malo je treba, da preidemo iz kaosa v  diktaturo oz. 
potem v bolj napredne strukture. Če pogledamo  npr.  EU iz stališča liberalne države,  je zelo 
malo treba, da zmaga ideja korporativne ureditve sveta. Bistvo vsega tega pa je, kako bomo 
zgradili odnose med seboj. 



 

Vidimo, da v katerokoli smer gremo, je pot zelo kratka in bazira na podlagi naših odnosov in 
odločitev interesov. 

Violeta je nato sprožila še zadnje vprašanje: »Kako doživljate sebe v odnosu do širših 
procesov, ki definirajo našo manifestacijo v prostoru? Nas ta tema straši ali motivira?« 

    Predstavljena shema nas je vse navdušila in porajali so se naslednji uvidi: 

•  Odlična shema in dobra osnova za ljudi kot uvid, kako participirajo svojo državo oz. 
družbo. Verjetno nekdo, ki živi v tretjem svetu, težko razume državo razvitega sveta 
in porabi več časa v razmišljanju za razumevanje drugega. To je potrebno  upoštevati 
v medsebojnem dialogu (kje smo mi in kje so drugi). 

• Zakaj pri vsem tem znanju, tehnologiji in komunikacijskih kanalih še vedno živimo v 
kaotičnem svetu? 

• Težko je razumeti, zajeti in doumeti odnose v neki mentalni sliki. Nekaj, kar je vidno 
kot urejenost, je le delček ledene gore, vse ostalo se skriva pod gladino kot ocean 
neznank, ki jih je potrebno še doumeti. 

• Odnosi v družbi so očitno podvrženi nekim vzorcem. Iz skrbi (npr. kaosa) lahko 
preidemo tudi v optimziem (demokracijo) in obratno. 

• "Čutim sočutje, sodelovanje za prehod in umik od tam, kjer sprejemnik ni pripravljen 
ter se premikati nenasilno skozi in skupaj s tistimi, ki se ne zapnejo v “lastni” 
pomembnosti, temveč sledijo sprejemanju obilja različnosti in sprejemati neko 
obliko kontroliranega kaosa, če tako poimenujem dinamični sistem." 

 

 



 Violeta je nato zaključila srečanje s povabilom v razširitev našega uma, da sprejmemo 
vse to v naš prostor in da slišimo drug drugega in korak za korakom skupaj  iščemo 
odgovore, ki jih ta trenutek še nimamo. Da potujemo skupaj v iskanju novih 
spoznanj, ki nam bodo dala odgovore v prihodnosti (v samozavesti in varnosti iti po 
teh poteh tudi kot posameznik). 

 

Odnosi v VUCA svetu (nestanovitnost, nepredvidljivost, komplekstnost in dvoumnost) nas 
torej  vabijo in dajejo priložnosti soustvarjati svet, v katerem želimo živeti – 

 zato naj porajanje novega (»emerging of new«) postane sestavni del našega načina 
življenja. 

 

Naslednjič se vidimo v torek, 21.9 ob 10.30, ko se bomo osredotočili na BITJA. 

  

Zapisala: Klaudija Javornik 


