
 

 

Strokovno – informativni članek 
»PISANJE VSEBIN ZA SPLET« 

 
V kolikor želimo izdelek ali storitev predstaviti svetu je pisanje kvalitetnih vsebin za splet ena od 
pomembnejših stvari. Vsebina, ki je na spletni strani je pogosto prvi stik s potencialnim kupcem. 
 
Pri načrtovanju vsebin za splet je pomembno, da spletno vsebino načrtujemo za svoje stranke in ne 
zase. Vedeti moramo kakšno spletno vsebino želijo naše stranke in kaj naj bi jim sporočala. Določiti moramo 
ciljno skupino kateri bo spletna vsebina namenjena ter vsebino, ki jo želimo objaviti na spletni strani. 
Zaželeno je, da preverimo spletne strani in vsebine konkurentov. 
 
V nadaljevanju podajamo nekaj napotkov za pisanje učinkovitih vsebin za splet.  
 

1. Najpomembnejše informacije izpostavimo na začetku, sledi kratek povzetek. Tekst zaključimo s 
pozivom k akciji, kjer natančno definiramo kaj od bralca pričakujemo. 

2. Besedila namenjen širši javnosti napišemo laično. Besedila za strokovno javnost napišemo 
strokovno. 

3. Besedila razdelimo na odstavke, le – ti naj bodo kratki. 
4. Naslovi naj bodo odločni. 
5. Odstavkom dodajamo podnaslove, ki povzemajo njihovo vsebino. 
6. Pri naštevanju uporabljamo alineje. 
7. Odebelimo ključne besede. 
8. Ne uporabljamo velikih črk. 
9. Uporabljamo kvaliteten slikovni material (v kolikor ga nimamo najamemo profesionalnega 

fotografa). 
10. Skrbno in izbrano izbiramo vizualno vsebino (stranke tako lahko dlje časa zadržimo na naši spletni 

strani). 
11. Upoštevamo vsebinsko optimizacijo – SEO. 

 
Vsebine za splet lahko kreiramo sami, saj sami najbolje poznamo svojo dejavnost in posledično tudi 
težave, ki se pojavljajo. Priporočamo, da take vsebine daste v pregled lektorju, saj vsebine z napakami na 
spletni strani deluje neprofesionalno. V kolikor pisanja vsebin za splet niste vešči vam vsebine za splet 

lahko pripravijo drugi (npr. tisti, ki se ukvarjajo s spletnim marketingom). Profesionalci vsebine zasnujejo 
tako, da so močno izpostavljene prednosti naročnika ter da so teksti napisani všečno in privlačno za širši obseg 
bralstva. 
 
Dobre vsebine za splet so kakovostne v kolikor bomo z njimi zadovoljili obiskovalčeve potrebe. Pomembno 
dvigujejo zaupanje v spletno stran, dvigujejo obisk, pospešujejo prodajo in sprožijo navado obiskovalcev k 
pogostemu vračanju.  
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