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Kaj je potrebno upoštevati pri pripravi zgodb?

SEO optimizacija
- Kjučne besede (izbor 3-5 ključnih besed)
- Ustrezna zasnova glavnega naslova 
- Ustrezna zasnova in dolžina „Meta opisa“ vsebine (150 znakov s presledki)
- Uporaba ključnih besed v http naslovu strani (slug naslov). Primer: https://slovenia-outdoor.com/alpe-adria-trail/
- Ustrezna dolžina in vsebina zgodb (min 2.500 do maks 4.000 znakov, 1 ½ - 2 A4 strani, priporočljivo 300 – 400 besed)
- Taksonomija (ustrezno poimenovanje ključnih izrazov)
- SEO optimizacija fotografi (Alt atributi za fotografije);
- Odhodne povezave: Na strani morajo biti dodane odhodne povezave;
- Notranje povezave: Na spletno stran morajo biti dodane notranje povezave
- Ključna besedna zveza v uvodu: Vaša besedna zveza ali njeni sinonimi se morajo pojaviti v prvem odstavku zgodbe (uvod);
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SEO optimizacija

Ključne besede

- Izberite 3-5 ključnih besed
- Uporabljajte ključne besede v naslovih, besedilu in opisu 

fotografij
- Ključne besede naj bodo iz max 3 besed
- Izberite ključne besede, po katerih bo vaš ciljni kupec iskal 

po spletu
- Testirate izbiro ključnih besed
- Preverite, katere ključne besede se najpogosteje 

uporabljajo za vašo dejavnost

„gorsko kolesarske poti“

„gorsko kolesarjenje ture“

„gorsko kolesarjenje koroška“

„gorsko kolesarjenje po sloveniji“

„gorsko kolesarske poti slovenija“



SEO optimizacija

Glavni naslov
- Uporaba ključnih besed v glavnem naslovu vendar ne 

pretiravajte;
- Naslov ne sme biti seznam ključnih besed ampak mora 

biti „užiten“
- Bodite kreativni in unikatni;
- Ključne besede, bližje začetku naslova, bolj vplivajo na 

uvrstitev pri iskanju;
- Vedite, da obiskovalec velikokrat prebere samo pol 

naslova, zato morajo biti glavne besede na začetku;
- Pazite na dolžino naslova
- Razmišljajte kot iskalec

• Top 10 kolesarskih poti na Koroškem

• 5 idej za poletne počitnice v Sloveniji

• Najlepše kolesarske poti v Savinjski dolini, Solčavska 
panoramska pot

• Alpe Adria Trail, sprehodite se skozi rajski vrt treh 
dežel

• Najlepše pohodniške poti v Julijskih Alpah
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SEO optimizacija

Ustrezna zasnova in dolžina „Meta opisa“ 

- Dolžina meta opisa 150 znakov;
- MO ni vezan na uvrstitve v iskalniku, je izjemno 

pomemben pri pridobivanju uporabniških klikov;
- Uporabite ključne besede, ki peljejo na ciljno stran;
- Izogibajte se podvojenim oznakam meta opisov;
- Izkoristite meta opis za oglasno sporočilo;
- Izkoristite meta opis za dodajanje ključnih besed, ki jih v 

naslov niste mogli vključiti.
Google je septembra 2009 sporočil, da niti meta opisi niti meta ključne besede ne vplivajo na 
Googlove uvrščene algoritme za spletno iskanje.

Meta opisi pa lahko vplivajo na CTR strani (stopnja klikov) na Googlu, kar lahko pozitivno vpliva 
na sposobnost strani za uvrstitev.

Zato je med drugim pomembno, da se v meta opise vloži nekaj truda.
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SEO optimizacija

Ustrezna vsebina in dolžina zgodb

- Dolžina zgodb (min 2.500 do maks 4.000 znakov, 1 ½ - 2 
A4 strani, priporočljivo 300 – 400 besed)

- Izogibajte se podvajanju vsebin, za vsako objavo unikatna 
vsebina!

- Pišite z navdušenjem,
- Pred sabo imejte vašega idealnega kupca (marketinške 

persone)
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SEO optimizacija: Dodajanje alternativnega besedila fotografijam

SEO optimizacija fotografi (Alt atributi za fotografije);

- Uporabite ključne besede za opis fotografij;
- Vključite tudi avtorja fotografije, če gre za avtorsko 

fotografijo;
- Ko nekdo prebere alt tekst si mora predstavljati sliko;
- Uporaba besedila alt na slikah lahko izboljša uporabniško 

izkušnjo, 
- lahko pa vam prinese tudi izrecne in implicitne prednosti 

SEO. 
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SEO optimizacija: Povezave

Povezave v besedilu

- Odhodne povezave: Na strani morajo biti dodane 
odhodne povezave;

- Notranje povezave: Na spletno stran morajo biti dodane 
notranje povezave

- Svoje spletno mesto naredite bolj dragoceno in razširite 
vir informacij;

- Internet obstaja na podlagi povezav in zato je pomembno, 
da se povezujete z drugimi spletnimi mesti, kadar je to 
smiselno, 
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Berljivost vsebin

- Povezovalne besede (Transition words)
Ali za povezovanje besedila uporabljate besede. kot so "najpomembneje", "ker", "torej" ali "poleg tega"? Uporaba teh 
besed izboljšuje pretok vašega članka, saj omogočajo bralcem namigi o tem, kaj sledi.

- Začetki stavka (Sentence beginnings) 
Ali se kateri od vaših zaporednih stavkov začne z isto besedo? To lahko vaš bralcu zmoti, dobi občutek ponavljanja. 
Začetki stavkov naj bodo vedno raznoliki. Tako bo vaš članek berljiv in brez ovir. Seveda, razen če želite nekaj dokazati 
ali uporabiti kot slog pisanja.



Uroš Ledinek, mag.

Berljivost vsebin

- Dolžina odstavka (Paragraph length):
Nekateri ljudje navadno uporabljajo izredno dolge odstavke. Če to storite, je vaše besedilo videti zastrašujoče, saj 
postane samo en velik del besedila. Razčlenite ga, uporabite krajše odstavke in ne pozabite, premislite o svojih 
osnovnih stavkih.

- Porazdelitev podnaslovov (Subheading distribution):
Podobno kot pri dolgih odstavkih so besedila brez podnaslovov težko berljiva in slabo vodena. Takšna besedila so 
običajno odbijajoča. Torej preverite ali uporabljate dovolj podnaslovov, da bralce vodite po besedilu in jim pomagate 
najti tisto, kar iščejo.
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Berljivost vsebin

- Dolžina stavkov (Sentence length):
Dolžina stavkov je eden glavnih razlogov, zaradi katerega je besedilo težko berljivo. Če je večina vaših stavkov predolga 
- več kot 20 besed, bralec izgubi fokus. Bralci morajo pogosto preskočiti nekaj besed, da ugotovijo, kaj mislite. To je 
zelo naporno in neučinkovito. Potrudite se, da je število besed v stavku omejeno. Skrajšajte stavke. Prizadevajte si 
enostavno razumevanje in ne zapleteno literarno mojstrovino.

- Trpnik (Passive voice):
Če uporabite veliko trpne oblike v besedilu, se zdi oddaljeno, vaše sporočilo pa bo manj jasno. Vaši stavki postanejo 
besedni in težki, ker je stavčna struktura težje razumljiva. Kadarkoli uporabljate trpnik, vedno pomislite, ali je na voljo 
boljša, aktivna alternativa.

- Pri vsebinah se vedno uporabljajo zaimki druge osebe. Ti, Vi
- Nagovarja se gosta: Videli boste, Doživeli boste, Navduženi boste,….
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Kako se lotiti pisanja?

1. Izbor ključnih besed (analizirajte in poiščite najprimernejše ključne besede, postavite se v kožo 

našega občinstva, kakšne besede bi uporabili za iskanje vaše ponudbe) 
- Ne uporabljate sopomenk (vedno uporabljajte besede z direktnim pomenom)
- Pišite berljiva in zanimiva besedila (pišite o tem, kar bo vaše goste zanimalo, ne pišite o nečem, samo 
da ste na spletu)

2. Zastavite si 5 vprašanj, na katera želite v besedilu odgovoriti našim 
obiskovalcem (Kaj vse bom videl v vaši destinaciji? Kaj lahko počnem v vašem kraju? V čem ste 

drugačno od ostalih ponudnikov? Kaj lahko počnem z otroci? …)

3. Nagovarjajte in navdušujte (besedilo pišite tako, kod bi pripovedovali, opisovali vašo 

ponudbo. Pogovarjajte se s svojim prijateljem, pišete njemu)

4. Zgradba besedila (besedilo razbijte na več podpoglavij in za vsako podpoglavje napišite 

podnaslov, v naslovih in besedilu uporabljajte izbrane ključne besede)

5. Izberite fotografije za navdih (izberite si 3-5 fotografij, ki naj vam služijo za navdih, da boste 

lažje pisali in navduševali)

BODITE KREATIVNI, BODITE UNIKATNI!
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Marketinške persone

- Kaj zanima vašega ciljnega kupca?
- Kaj bi ga prepričalo?
- Kaj so njegova pričakovanja?
- Kaj ga zanima v prostem času?
- Ali ima posebne želje in potrebe (hišni ljubljenčki)?
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Struktura besedil na portalu SO in uporaba modulov

- Za vsebine na portalu se uporablja različne module.
- Glavne skupine modulov:

- tekstovni modul
- modul za slike
- modul fotogalerija
- modul zamljevid
- modul za video
- modul za izpostavljen tekst (quote modul in special quote modul)

Primer dobre prakse: https://slovenia-outdoor.com/alpe-adria-trail/

https://slovenia-outdoor.com/alpe-adria-trail/
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Pripomočki za pisanje!

1. Predloga za pisanje zgodb
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Fotografije in video

1. Glavna fotografija:
- Zahtevana velikost: 1920×1080 pix;
- samo ležeče,
- sredinska poravnava, mobile friendly

2. Fotografija 1 (Photo1: 1200×622 pix, samo ležeče)

3. Fotografija 2 (Photo2: 768×530 pix – galerija, ležeče in pokončne)

4. Ton komuniciranja:
- fotografije naj prikazujejo doživetje (ljudi v akciji) v pristnem okolju,      
tam, kjer se to resnično dogaja.

- fotografije naj izražajo dramatičnost, romantičnost in adrenalin,…



Ostanite doma, 
počitnice v Sloveniji!
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Paketi in doživetja

Nastanitve



Video vebinarja in gradiva



KONTAKTI

Uredništvo (zgodbe, fotografije, oglaševanje)

Uroš Ledinek
E: urednistvo@slovenia-outdoor.com
E: uros.ledinek@slovenia-outdoor.com
T: 040 93 44 48

Rezervacijski sistem in Outdoor Active (ponudbe, Outdoor Active)

Peter Lenarčič
E: peter.lenarcic@slovenia-outdoor.com
T: 031 448 092


