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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)
- 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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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.
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Berljivost vsebin

- Enostavnost branja po mesu (Flesch reading ease)
Gre za svetovno znano analizo besedila. Besedila razvršča po lestvici od 1 do 100. Nižja je ocena, besedilo je težje 
prebrati. Besedila z zelo visoko oceno Flesch-ovega branja (približno 100) so zelo berljiva. Imajo kratke stavke in 
nimajo besed več kot dveh zlog. Običajno velja, da je ocena o enostavnosti branja 60–70 sprejemljiva / običajna za 
spletno kopiranje.
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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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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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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!
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Pripomočki za pisanje!

1. Predloga za pisanje zgodb
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Fotografije in video

1. Glavna fotografija:
- Main photo: 1920×1080 pix;
- samo ležeče,
- sredinska poravnava, zaradi mobil

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,…
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Priprava paketov doživetij
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Vsebina za ponudbe

- Naslov doživetja oz. pakete: upoštevati je potrebno SEO in iskalnike, zaradi 
specifike iskalnika je priporočljivo v naslov vpisati izvajalca oz. ponudnika
npr.: Aktivne poletne počitnice na Rogli

- Opisna vrstice (Tagline): jasno in v enem kratkem stavku na privlačen način 
opišiti svojo ponudbo. Začnite z glagolom, ki gostu pove, kaj bo doživel. Npr:  
Obiščite pohorske gozdove s kolesom ali peš in se osvežite v bazenskem 
kompleksu na Rogli

- Kategorije: označite kategorije, ki najbolje sovpadajo z vašo ponudbo
- Fotografije: fotografije, ki najbolje predstavljajo doživetje in vašo destinacijo, 

velikost fotografij najmanj 480×720 pix
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Vsebina za ponudbe

- Kaj boste počeli? Gosta navdušite z zabavnim in podrobnim opisom doživetja. 
Kratek načrt aktivnosti in dodane informacije.

- Kje se nahajamo? Naslov nastanitve oz. izvajanja doživetja

- Opis destinacije: Gostom predstavite, kje se nahajate, zakaj je vaša destinacija 
oz. lokacija posebna, nekaj značilnosti, prednosti,…

- Kaj boste zagotovili gostom? Pomembno je, da gostom posredujete točne 
informacije, kaj je vključeno v paket, de vedo, kaj plačujejo.

- Kaj morajo gostje še vedeti? Vsi podatki o doživetju, nastanitvi,…, ki jih mora 
gost še vedeti.


