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VSE AVTORSKE PRAVICE SO PRIDRŢANE. 
GRADIVA NI DOVOLJENO RAZMNOŢEVATI 
ALI RAZPOŠILJATI V KAKRŠNIKOLI OBLIKI 
BREZ PREDHODNEGA PISNEGA 
DOVOLJENJA AVTORJEV IN MINISTRSTVA 
ZA DELO, DRUŢINO, SOCIALNE ZADEVE IN 
ENAKE MOŢNOSTI.



CELOVITOST

• Celovitost kot besedo je lahko uporabiti, a težko natančno 
opredeliti. Celota vsebuje namreč vse sestavine in vse njihove 
odnose ter povzročene sinergijske lastnosti, ki označujejo 
obravnavani pojav, ob čemer ostaja odprto, katere vse naj vključi 
(Mulej idr. 2008, 37).

• Ljudje iz naravnih razlogov ne zmorejo in nočejo razmišljati in 
delovati s takšno širino, da bi zajeli čisto vse, kot je zahteval von
Bertalanffy – zato vsak opredeli celoto po svojih merilih (Mulej idr. 
2008, 38).

• Celote so lahko številne in različne po konkretnih vsebinah, zato ni 
bila nobena opredelitev celovitosti splošno sprejeta. 
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ZADOSTNA IN POTREBNA CELOVITOST

• Ker popolna celovitost pri delu in razmišljanju ljudi ni 
izvedljiva brez sodelovanja, je najprej potrebna odločitev, 
katera raven celovitosti je zadostna in potrebna hkrati in 
zato dovolj dobro ustreza obravnavanemu primeru. 

• Gre za vmesno pot med obema skrajnostma:

• totalna,

• navidezna.

Mulej, 2008
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CELOVITOST IN SIDRIŠČA
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CELOVITOST IN ZDRAVJE
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CELOVITOST IN ZRELA OSEBNOST

• Osebnostna zrelost ima več sestavin ali komponent:

• telesna zrelost,

• čustvena zrelost,

• spoznavna zrelost,

• socialna zrelost,

• moralna zrelost.

Musek in Pečjak, 2001



CELOVITOST IN ZAVEST

• »Zavest je budno duševno 
(mentalno) stanje, ki notranje 
pripada odnosu, kjer je nekaj, za 
nekoga, o nečem«. 

• Tri osnovne modalitete zavesti, ki so 
običajno sočasno v duševnosti:
• zavest o nečem (intencionalnost zavesti), 

• zavest kot zavest nekoga/nečesa 
(zavestni subjekt ali organizem) in 

• duševno stanje budnosti in pozornosti 
(zavestnost).

Ule, 1995



OSEBNA CELOVITOST
Človekovo celovitost z vidika sistema opredeljujemo kot

zavedanje samega sebe kot:

• telesnega oz. biološkega bitja,

• duševnega bitja, 

• družbenega in zato tudi strokovnega bitja, 

• duhovnega bitja, 

• ekonomskega bitja ipd.



OSEBNA CELOVITOST

• Celovitost človeka je večdimenzionalni 
koncept. 

• Za merjenje celovitosti človeka uporabljamo 
naslednje dimenzije:

• telesno ravnovesje,

• duševno zrelost,

• družbeno integriranost,

• duhovno zrelost, 

• ekonomsko stabilnost in drugo. 

• Za merjenje posamezne dimenzije pa 
uporabljamo v ta namen oblikovano lestvico.

• Napredovanje po posamezni dimenziji človeku 
zagotavlja poznavanje in izvajanje tehnik za 
zagotavljanje celovitosti. 



INDIVIDUALNE TEHNIKE ZA 
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ORGANIZACIJSKI PRISTOPI ZA 
DOSEGANJE CELOVITOSTI ZAPOSLENIH

• Ravnanje z ljudmi pri delu

• Management in njegove funkcije

• Interno komuniciranje

• Organizacijska kultura in klima

• Organizacijska struktura

• Etika 
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HVALA ZA VAŠO 
POZORNOST.

Veliko sreče na poti doseganja 
lastne celovitosti.


