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Stopnja 
posameznikovega 
nadzora 
neposredna/
posredna 

     Posameznik   

     Širša družba 

Sovplivanje ravni Dejavniki zdravja 

Kje so naši ciljni posamezniki 
v odnosu do določenega 
vedenja? 

Transteoretski model; teorija Stopenjskih 
sprememb vedenja 

(Ali se posameznik zaveda, da tvegano pije? Ali 
zaznava, da je tvegano pitje problem?) 

Kateri dejavniki vplivajo na to 
njegovo pozicijo? 

Socio-kognitivna teorija 

(Zakaj mladostniki iz Celja jedo premalo 
sadja?) 

Kako lahko to pozicijo 
spremenimo v želeno smer? 

Teorija menjave 

(Kaj naj storimo, da bodo posamezniki 
motivirani za menjavo svojih obstoječih navad 
in želja s predlaganimi?) 
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Kje so naši ciljni posamezniki 
v odnosu do določenega 
vedenja? 

Transteoretski model; teorija Stopenjskih 
sprememb vedenja 

(Ali se posameznik zaveda, da tvegano pije? Ali 
zaznava, da je tvegano pitje problem?) 

Kateri dejavniki vplivajo na to 
njegovo pozicijo? 

Socio-kognitivna teorija 

(Zakaj mladostniki iz Celja jedo premalo 
sadja?) 

Kako lahko to pozicijo 
spremenimo v želeno smer? 

Teorija menjave 

(Kaj naj storimo, da bodo posamezniki 
motivirani za menjavo svojih obstoječih navad 
in želja s predlaganimi?) 

     Raziskovanje !!!! 
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Razsežnost (zahtevnost) 
socialnega marketinga 

Družboslovne 
znanosti, javno 

zdravje … 
Marketing 
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Teorija “stopenjskega spreminjanja vedenja”,  
oz. transteoretični model (Prochaska in DiClemente, 1992) 
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                        Tanja.kamin@fdv.uni-lj.si 

TW: @tanjakamin 
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