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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je uporabnikom interneta predstaviti responsive oz. odzivno obliko
spletnega mesta, in sicer na primeru, ki je znan dokaj veliki populaciji. Za primer je bilo vzeto
spletno mesto hribi.net, ki trenutno ni prilagojeno manjšim zaslonom, kot so mobilni telefoni,
tablični računalniki itd. Na osnovi tega se je nato načrtovala uporabniška izkušnja in oblikoval
videz najbolj obiskanih strani, to so vstopna stran, predstavitev posamezne gore in predstavitev
izleta. Največ poudarka je bilo namenjenega odzivni obliki, saj je to eden izmed ključnih
problemov, ki se trenutno pojavlja na tej strani.
V teoretičnem delu je izpostavljena glavna problematika spletnega mesta hribi.net. Pojasnjeni
so pojem odzivnega dizajna, kaj sploh pomeni, da ima spletno mesto odzivno obliko, in zakaj je
taka oblika v današnjem času tako zelo pomembna. Predstavljene so prednosti in slabosti
odzivnih strani ter glavne komponente, na katerih je odzivni dizajn osnovan. Ker je dandanes
vedno bolj pomembna uporabniška izkušnja na mobilnih telefonih, pa je predstavljen tudi način
oblikovanja, kjer se najprej začne oblikovati za mobilno verzijo, nato pa se stran prilagodi
še za namizno verzijo. Predstavljeni in analizirani pa so tudi podobni primeri spletnih mest, ki
so bili kasneje uporabljeni za inspiracijo pri oblikovanju in načrtovanju končnega izdelka.
Končni dizajn je osnovan na številnih parametrih, ki so bili pridobljeni s pomočjo ankete.
Končna podoba spletnega mesta hribi.net je narejena za mobilne verzije širine 320 px.
Ključne besede: spletno mesto, uporabniška izkušnja, odzivna oblika, prilagodljiva oblika,
načrtovanje uporabniške izkušnje
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ABSTRACT
The goal of the thesis is to present the internet users with a responsive web design on an example
which is fairly known to a large population. As an example we took the hribi.net website, which
is currently not adapted for smaller screens, such as mobile phones, tablet computers, etc. Based
on this page, we planned the user experience and designed the appearance of its most visited
sites, which were the entry page, presentation of each mountain and presentation of the trip.
More emphasis was devoted to the responsive form as this is one of the key problems that
currently appears on this page.
In the theoretical part, we expose the main problem of the web page hribi.net. We explain the
term responsive design, what it means to have a responsive design and why this form of
websites is very important nowadays. We present the strengths and weaknesses of responsive
sites and the main component on which responsive design is based. Because the importance of
user experience on mobile phones today is gradually rising, we present a design method that
starts with the mobile version and is later adjusted for the desktop version. We also present and
analyse the examples of similar websites, which were used for inspiration during the design
process and planning of the finished product.
The final design is based on a number of parameters, which were obtained through a survey.
The final image of the website hribi.net is made for a mobile screen that is 320 px wide.
Keywords: website, user experience, responsive design, flexible form, user experience design
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV
RESPONSIVE

Odzivna oz. prilagodljiva oblika spletnih mest.

CSS3

sl. kaskadne stilske podloge so podloge, predstavljene v obliki
preprostega slogovnega jezika, ki skrbi za prezentacijo spletnih mest.

HTML5

Označevalni jezik za izdelavo spletnih mest.

MOBILE FIRST

Mobilno spletno oblikovanje, kjer začnemo najprej oblikovati za mobilno
verzijo.

PX

Piksel ali slikovna točka je v računalništvu okrajšava za izraz 'slikovni
element'.
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1 UVOD
Še nekaj let nazaj smo ljudje do spletnih mest večinoma dostopali prek namiznega ali
prenosnega računalnika. V zadnjih letih pa je uporaba mobilnih telefonov drastično narasla,
zato postajajo mobilne naprave eden izmed ključnih medijev, ki nam omogočajo dostop do
največjega števila novih uporabnikov. V povprečju je delež novih uporabnikov, ki na spletno
mesto dostopajo prek mobilnikov, okoli 40 % (za primerjavo: ta odstotek pri namiznih
računalnikih znaša 33 %). Mobilne naprave predstavljajo že kar 35 odstotkov celotnega obiska
na spletnih mestih, rast uporabe mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov pa se ne
upočasnjuje (4) (14). Zato je prilagajanje spletne vsebine na manjše zaslone dandanes
ključen dejavnik, ki določa, ali se bo uporabnik na vašem spletnem mestu zadržal dlje časa
ali ne. Mobilno brskanje po spletu je preoblikovalo vedenje številnih potrošnikov. Če želite
kot lastnik določenega spletnega mesta slediti potrošnikom, morate razumeti njihovo vedenje
tudi na tem mediju. To je možno doseči s številnimi analizami in testiranji ter premišljeno
zasnovo spletnega mesta (14).
Responsive dizajn oz. prilagodljiva oblika je ena izmed rešitev, ki jo številna podjetja
uporabljajo pri izdelavi spletnih mest. S tem, da je stran prilagojena na manjše zaslone,
pridobijo vse tiste uporabnike, ki na stran dostopajo prek mobilnega telefona oz. tabličnega
računalnika. Kljub temu da je vedno več takih uporabnikov, pa je na spletu še ogromno spletnih
mest, ki manjšim zaslonom niso prilagojena. Z omenjeno problematiko se srečuje tudi spletno
mesto hribi.net. Po podatkih iz Google analitike skoraj polovica uporabnikov za dostop do
spletnega mesta uporablja pametni telefon oz. tablični računalnik. Ker stran ni prilagojena za
manjše ekrane, je posledično tudi čas uporabnika na strani prek mobilnika precej krajši kot
prek namiznih naprav.
Namen diplomskega dela je prestrukturiranje ter prilagoditev podatkov in vsebine za mobilne
verzije, izboljšanje uporabniške izkušnje ter prenova samega videza spletnega mesta hribi.net.
Pri tem smo največ pozornosti namenili prilagodljivi oz. odzivni obliki. Prenove smo se lotili
tako, da smo najprej analizirali podatke iz Google analitike in ankete. Iz analiz smo tako
pridobili številne parametre in podatke, ki so pripomogli k nadaljnji zasnovi in načrtovanju
spletnega mesta. Najprej smo se lotili mobilne verzije, nato pa vse skupaj prilagodili še za
namizno verzijo. Na koncu smo oblikovali tudi videz spletnega mesta, saj je trenutni videz še
dokaj zastarel.
Glavni cilj diplomskega dela je, da stran prenovimo tako, da bo uporabniška izkušnja na koncu
kar se da optimalna, vsebina pa se bo prilagajala tudi manjšim zaslonom in tako olajšala
brskanje številnim uporabnikom. Pozorni smo bili tudi na to, da je stran čim bolj enostavna in
pregledna, saj je populacija, ki zahaja na to stran, iz zelo različnih starostnih skupin.
1

2 TEORETIČNI DEL
2.1 KAJ JE ODZIVNI DIZAJN?
Responsive dizajn ali odzivni dizajn pomeni, da se spletno mesto prilagaja širini zaslona
določene naprave (pametni telefon, tablica, prenosni računalnik …), prek katere uporabnik
dostopa do spletnega mesta. To pomeni, da bo vsebina ostala vedno enaka in optimalno
pripravljena za različne mobilne naprave (Slika 1) (8).
Cilji odzivne oblike spletnih mest so predvsem optimalna izkušnja uporabnikov ter dober
pregled in nadzor nad spletnim mestom, ne da bi moral uporabnik uporabljati aktivnosti, kot so
povečevanje, obračanje ekrana, drsanje levo in desno po ekranu … Odzivni dizajn je osnovan
in oblikovan na osnovi treh komponent, in sicer prilagodljive mreže, prilagodljivih slik in CSS3
podloge, ki jih bomo v nadaljevanju tudi predstavili (8)(13).

Slika 1: Prilagajanje vsebine glede na tip naprave (3)

2.1.1 Prilagodljiva mreža
Včasih se je za oblikovanje spletnih mest uporabljala fiksna širina, in sicer 960 px, saj je bila
le-ta najbolj optimalna za takratne velikosti zaslonov. Z razvojem tehnologije, predvsem
pametnih telefonov, pa so se začeli pojavljati ekrani različnih resolucij in velikosti. Vsebina se
manjšim zaslonom ni več prilagajala, s tem pa je bilo številnim uporabnikom mobilnih naprav
oteženo brskanje po spletu. Preden se je uveljavil odzivni dizajn, so za mobilne telefone naredili
novo, ločeno spletno mesto. V tem primeru sta tako obstajali dve različici – ena za namizno
verzijo in druga za mobilno verzijo. Z odzivnim dizajnom se je torej rešil problem dveh ločenih
strani (10)(12).
Odzivni dizajn se gradi na prilagodljivi mreži, ki nam omogoča bolj enakomerno in urejeno
postavitev vsebine in elementov ter olajša delo v procesu programiranja, ko je treba vse to
2

prilagoditi za manjše zaslone. Prilagodljiva mreža je osnovna struktura, ki služi oblikovalcu kot
izhodišče za snovanje in oblikovanje spletnega mesta. Sestavljena je iz več enot, ki jih
oblikovalec zastavi predhodno. Najbolj optimalna je mreža, sestavljena iz dvanajstih enot
(Slika 2), saj lahko le- to razdelimo in kombiniramo na 3, 4 ali 6 delov (18). Tako ima
oblikovalec več svobode in različnih možnosti za postavitev elementov in vsebine, hkrati pa
stran deluje bolj usklajeno in konsistentno. Tudi širino enote in vmesnega prostora med njimi
oblikovalec določi na začetku (10).

Slika 2: Primer prilagodljive mreže z 12 enotami (18)

2.1.2 Prilagodljive slike
Slikovno gradivo ima pri digitalnem komuniciranju zelo pomembno vlogo, saj se z njim bolj
približamo obiskovalcu spletnega mesta, hkrati pa bolje izpostavimo želeno sporočilo. Na
spletnih mestih se vedno bolj uporablja vizualna vsebina kot pa samo golo besedilo, zato je
pomembno, da se tudi ta prilagaja manjšim zaslonom in resolucijam. Nujno pa je, da pri tem ne
pride do popačenja ali poslabšanja kakovosti slik (11).
Vsa vizualna vsebina (slikovno gradivo, grafike, posnetki …) je umeščena znotraj mreže, ki jo
predhodno zastavi oblikovalec (Slika 3). Nato programer s pomočjo CSS3 podloge določi, kako
bodo ti elementi prikazovani v primeru, ko j e brskalnikovo okno v določeni resoluciji
(primer: za mobilne telefone je to pri 480 px). To pomeni, da ni pomembno, kako veliko sliko
naložimo na splet, saj se bo sorazmerno prilagodila in avtomatsko zmanjšala glede na višino
in širino zaslona. Pri manjši resoluciji se tako elementi ne bodo zmanjšali, ampak se bo
postavitev le- teh drugače strukturirala – v večini primerov se postavijo eden pod drugega
(11)(13).
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Slika 3: Primer umeščenih slik na prilagodljivi mreži (18)

2.1.3 CSS3 podloge za prilagajanje vsebine na manjše zaslone
CSS3 so kaskadne stilske podloge oz. modul, s pomočjo katerega razvijalec določi, kako se
bodo posamezni elementi spletnega mesta (besedilo, slike, obrazci, grafični elementi ...)
prikazovali oz. strukturirali na različnih resolucijah in velikostih zaslonov (3).
Ko je faza oblikovanja končana, je na vrsti razvijanje spletnega mesta. Razvijalec po zgledu
zastavljene mreže in dizajna sprogramira celotno stran. Nato določi prelomne točke, pri katerih
se bo vsebina drugače strukturirala, da se bo prilagodila določeni širini zaslona. Najbolj
pomembni prelomni točki sta pri resolucijah 320 px oz. 480 px (mobilni telefon) in 768 px oz.
992 px (tablični računalnik). V praksi to pomeni, da se, v primeru, ko je velikost zaslona manjša
kot 480 px oz. 768 px, vsebina prikazuje tako, kot je s CSS3 modulom predhodno določil
razvijalec spletnega mesta. Najbolj pogost način je, da se elementi razporedijo eden pod
drugega. Pri kompleksnejših spletnih mestih, kjer je veliko informacij na enem delu, pa moramo
biti pozorni, da jih pravilno razporedimo in pri tem ne zmedemo uporabnika (12).

2.2 ZAKAJ JE ODZIVNI DIZAJN POMEMBEN?
Leta 2012 so se pametni telefoni močno razširili, z njimi pa je naraslo tudi število povezav na
spletna mesta prek mobilnih naprav. V ZDA je delež uporabnikov, ki imajo pametni telefon,
dosegel 50 %, v Sloveniji pa presegel 27,5 %. Mobilne naprave pa danes predstavljajo že več
kot 35 % celotnega obiska na strani – kar 10 % Slovencev za dostop do spleta uporablja samo
4

mobilno napravo. Še nedolgo nazaj so bili ljudje zelo nezaupljivi glede kupovanja prek spleta,
v zadnjih letih pa naj bi po nekaterih podatkih kar 31 % uporabnikov opravilo spletni nakup
prek pametnega telefona. Glede na te statistike je jasno, da morajo biti spletna mesta čim bolj
optimizirana in prilagojena za brskanje prek mobilnih naprav, saj bodo drugače uporabniki
spletno mesto zapustili in odšli h konkurenci (4).

2.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI ODZIVNEGA DIZAJNA
2.3.1 Prednosti


Boljša uporabniška izkušnja: Ena izmed največjih prednosti odzivnega dizajna je
boljša uporabniška izkušnja. Olajšano je brskanje z mobilno napravo, saj uporabniku ni
treba izgubljati časa s povečevanjem vsebine ter drsenjem levo in desno; vsebina se
namreč popolnoma prilagodi velikosti zaslona. Po podatkih kar 61 % uporabnikov
mobilnih naprav spletno mesto zapusti, ker ga je težko uporabljati (8)(15).



Bolj optimalna analiza strani: Preden se je uveljavil odzivni dizajn, so uporabljali
način ločenih spletnih strani za mobilne telefone in namizne naprave. Posledično je bilo
treba tudi vsako stran posebej analizirati. Pri odzivnem dizajnu pa je stran samo ena,
zato imamo boljši pregled nad prometom na strani. Analiza spletnega mesta je zelo
pomemben dejavnik za prodajo in izboljšanje le-tega (8)(15).



Višja pozicija v iskalnikih: Iskalniki so vsak dan boljši in bolj napredni. Trenutno so
že zmožni najti povezavo med spletnimi stranmi za mobitele in računalnike, zato je
bolje, da imamo le eno spletno stran, ne pa dveh ločenih. S pojavom odzivnega dizajna
je Google zamenjal svoj iskalni algoritem, kar pomeni, da se med iskalnimi rezultati,
tako na mobitelu kot na tablicah, višje pojavijo tista spletna mesta, ki imajo odziven
dizajn, ne glede na to, kako dobro so predhodno optimizirana (8)(15).

2.3.2 Slabosti


Slike so eden izmed problemov, ki se navezuje tudi na hitrost nalaganja spletnega mesta.
Študije kažejo, da kar 40 % uporabnikov zapusti spletno mesto, če slika ni naložena v
3–4 sekundah. Problem se pojavi, ker morajo biti slike dovolj velike, če hočemo ohraniti
kakovost tudi pri večjih resolucijah, hkrati pa za manjše zaslone ne potrebujemo tako
velikih slik. V obeh primerih se mora torej naložiti tudi tista največja slika, kar pomeni,
da je pri mobilnih napravah zaradi večjih slik več nepotrebne porabe podatkov. Slednja
težava se lahko reši tudi tako, da za mobilne verzije naložimo sliko manjše resolucije,
vendar to predstavlja več dela v procesu programiranja (8)(9).
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Združljivost z različnimi brskalniki: HTML5 je programski jezik, ki se uporablja za
strukturiranje vsebine na spletnem mestu. Vendar pa HTML5 ne podpirajo vsi
brskalniki v celoti, še posebej na kakšnih starejših pametnih telefonih. Torej odzivni
dizajn ni najboljša rešitev za tiste, ki uporabljajo starejše telefone, saj jim določenih
elementov ne prikaže pravilno. V prihodnosti bo ta problem vedno manjši, saj trenutno
že vsak nov pametni telefon podpira HTML5 (9).

2.4 PRINCIP MOBILE FIRST oz. MOBILNO SPLETNO OBLIKOVANJE
Oblikovalci spletnih mest so do sedaj večinoma uporabljali način, kjer se spletno mesto najprej
oblikuje za namizno verzijo, na koncu pa prilagodi še za manjše resolucije. Pri namizni verziji
lahko zaradi večjega zaslona pomembne informacije poudarimo eno ob drugi, saj je območje
precej večje kot pri mobilni verziji, kjer se elementi običajno avtomatsko strukturirajo eden pod
drugega. Tako se je začel pojavljati problem, da pomembne informacije niso prišle do izraza in
jih je uporabnik pri brskanju z mobilnim telefonom spregledal, posledično pa je bila s tem
tudi uporabniška izkušnja občutno slabša (19). Ker pa dandanes vedno več ljudi dostopa na
splet prek mobilnih telefonov, prihaja v ospredje princip oblikovanja mobile first. Pri tem
principu se oblikovalec osredotoči predvsem na to, kako bo dano vsebino prikazal in
izpostavil na manjših zaslonih, da bo le-ta čim bolj optimalno pripravljena za uporabnika
(6)(13).
Mobile first je princip izdelave spletnega mesta, kjer se najprej oblikuje in strukturira vsebino
za mobilno verzijo, torej za resolucije od 320 do 480 px (Slika 4). Pri takem pristopu
oblikovanja največ pozornosti namenimo vsebini. Pri tem je zelo pomembno, da predhodno
analiziramo in raziščemo uporabnikovo vedenje na strani (6)(13). Vprašati se moramo, katere
so tiste glavne informacije, ki uporabnika zanimajo, da jih potem pri oblikovanju prikažemo
čim višje ter tako dosežemo, da uporabnik do informacij pride čim hitreje in enostavneje.

Slika 4: Mobilno spletno oblikovanje

Mobilno spletno oblikovanje se razlikuje od oblikovanja za večje resolucije (prenosni, namizni
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računalnik). Zavedati se moramo, da na mobilnih telefonih ne moremo prikazati celotne vsebine
tako kot na zaslonih večjih resolucij, saj je prostor za prikaz vsebine precej okrnjen. Določiti
moramo, katere so tiste informacije, ki jih bomo izpostavili višje, velikokrat pa se kakšna
vsebina, ki ni nujno potrebna, na mobilnih verzijah tudi umakne. V nadaljevanju so opisane
stvari, ki jih moramo upoštevati pri oblikovanju za mobilne verzije.


Pregled nad vsebino in hierarhija informacij: Preden se lotimo zasnove oz.
oblikovanja, si v dokument zapišemo, kaj vse želimo izpostaviti na posamezni strani.
Vsebino, ki jo bomo predstavili na strani, strukturiramo po pomembnosti; vprašati se
moramo, kaj je tisto, kar želimo poudariti čim višje na strani (6).



Večji gumbi in povezave: Pri mobilnem spletnem oblikovanju moramo upoštevati, da
so prsti precej širši kot kurzor za premikanje in klikanje, ki ga imamo pri namiznih oz.
prenosnih računalnikih. Zato je treba na mobilni verziji gumbe in povezave narediti
večje oz. tako velike, da bo lahko uporabnik nanje kliknil brez težav.



Efekti niso zaželeni: Na mobilnih telefonih so animacije na gumbih prej moteče kot pa
prijazne za uporabnika. Mobilni telefoni so že sami po sebi precej interaktivni, zato
tukaj animacije niso potrebne oz. nimajo dodane vrednosti (6).



Izogibajte se velikim slikam in grafikam: Slike in grafike so elementi, ki uporabnika
pritegnejo k ogledu spletnega mesta. Vendar pa moramo paziti, da le-te ne zavzamejo
preveč prostora in tako preusmerijo pozornost od vsebine (6).



Testirajte na pravih napravah: Velik del, ki pokaže, kako dobro je spletno mesto
zasnovano, je testiranje spletnega mesta na mobilnih napravah. Eden od načinov je, da
samo zmanjšamo brskalnikovo okno na določeno resolucijo. Šele takrat lahko
ugotovimo in testiramo, če smo posamezno vsebino prav postavili, če je navigacija
dovolj jasna, če se uporabnik znajde na spletni strani, preverimo lahko, če so vse
povezave delujoče itd. (6).

2.5 PREGLED STANJA RAZISKAV
Pri načrtovanju spletnega mesta je zelo pomembno, da predhodno analiziramo uporabnikovo
vedenje na strani. Pomagamo si lahko z različnimi programi in orodji, s katerimi lahko
ugotovimo, kaj je tisto, kar je uporabnika pripeljalo na stran, ter katere informacije so ga najbolj
pritegnile in zakaj. Eno izmed brezplačnih orodij, kjer lahko to spremljamo in analiziramo, je
program Google Analytics.
Za čim bolj optimalno zasnovo in načrtovanje prenove spletnega mesta smo s pomočjo Google
analitike raziskali, kakšna je trenutna situacija na spletnem mestu hribi.net. Osredotočili smo
se predvsem na to, prek katerih naprav uporabniki prihajajo na spletno mesto in katere so tiste
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podstrani, ki so najbolj obiskane oz. klikane, torej imajo največji pritok uporabnikov.
Ker se rezultati iz meseca v mesec razlikujejo, smo določili časovno obdobje, ki smo ga
analizirali. Vsi rezultati Google analitike so analizirani za obdobje: 1. februar 2017–21. maj
2017.
2.5.1 Pritok uporabnikov
Kot omenjeno, vedno več uporabnikov uporablja mobilne telefone za brskanje po spletu.
Spletno mesto hribi.net je primer, ki ima kar precejšnji pritok uporabnikov z mobilnih naprav
in tabličnih računalnikov, in sicer približno 43 % (Slika 5). Omenjeni odstotek zna biti
problematičen, saj stran trenutno ni prilagojena na različne velikosti zaslonov. To se hitro opazi
v povprečnem času trajanju seje. Če primerjamo, se uporabnik prek namizne verzije na
spletnem mestu zadrži približno 5 minut, na mobilnih napravah pa skoraj polovico manj.

Slika 5: Pritok uporabnikov z določene naprave (17)

2.5.2 Najbolj obiskane podstrani
Velikokrat pri načrtovanju spletnih mest ne vemo, kaj bi izpostavili na vstopni oz. domači
strani. Le-ta pa je ena izmed najbolj pomembnih, saj je to stran, na katero uporabnik največkrat
pride prvič. Informacije na vstopni strani morajo biti strukturirane tako, da uporabnika pozivajo
k nadaljnjemu brskanju. Problem se pojavi, ko imamo kar naenkrat ogromno informacij, ki jih
želimo predstaviti obiskovalcu strani. Zavedati se moramo, da bomo uporabnika le odvrnili
od nadaljnjega brskanja po strani, če ga zasujemo s preveč informacijami Zelo je pomembno,
da vsebino predstavimo in izpostavimo tako, da bo dovolj informativna in hkrati privlačna za
nekoga, ki se bo znašel na naši strani prvič. Od tega je potem tudi odvisno, ali bo uporabnik na
strani ostal ali ne.
Iz Google analitike smo ugotovili, katere so tiste informacije, ki uporabnika na spletnem mestu
hribi.net najbolj zanimajo. Po pridobljenih podatkih (Slika 6) je razvidno, da je na spletnem
mestu najbolj obiskana podstran Spletne kamere v gorah, za tem sledijo vstopna stran, trenutne
razmere in posamezna gorovja. Te informacije nam povedo, katere elemente in vsebino je treba
izpostaviti na vstopni strani, da bo uporabnik do njih dostopal hitreje in enostavneje, brez
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nepotrebnega klikanja po strani.

Slika 6: Najbolj obiskane podstrani v obdobju od februarja do maja (2)

2.5.3 Podobni primeri spletnih strani
Večina spletnih oblikovalcev se pri zasnovi ali prenovi spletnih mest zgleduje po že narejenih
primerih, ki obstajajo na spletu. Obstajajo tudi številne strani, kjer si lahko ogledamo delo
drugih oblikovalcev. To ne pomeni, da oblikovalec naredi kopijo te strani, ampak mu služi kot
inspiracija, na kateri se potem gradi oz. dodeluje nov dizajn. Vedeti moramo, da so ljudje
navajeni nekega sistema in določenih označb, zato je lahko vsak nov element, ki ga ustvarimo
na strani, distrakcija za uporabnika. Vzemimo za primer hamburger meni – še nedolgo nazaj
veliko uporabnikov ni vedelo, kakšen je smisel treh črtic, ki so bile v zgornjem levem oz.
desnem kotu zaslona (Slika 7). Z leti se je tak način navigacije uveljavil in danes že skoraj vsak
ve, kakšen je namen hamburger menija. Sprva se je sicer ta element uporabljal bolj na mobilnih
verzijah, vedno bolj pa se uveljavlja tudi pri namiznih verzijah.

Slika 7: Primer hamburger menija v levem kotu zaslona (1)

Tudi v diplomski nalogi smo se pred zasnovo spletnega mesta lotili raziskovanja podobnih
strani. Za vzor smo si vzeli dve spletni mesti, in sicer Airbnb in Momondo (Slika 8). Obe strani
sta namenjeni iskanju določenih informacij; Airbnb za iskanje prenočišč, Momondo pa za
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iskanje izletov, hotelov, letov ... Iz obeh spletnih mest smo pridobili kar nekaj koristnih
informacij, ki smo jih lahko potem umestili tudi v svoj izdelek.
Ugotovitve so bile naslednje:


Oba primera imata na začetku izpostavljen iskalnik, kar je tudi naša vizija za spletno
stran hribi.net, da si lahko uporabnik prek enostavnega iskalnika poišče izlet v hribe.



Dizajn je na obeh straneh precej enostaven, brez motečih elementov. Jasno so
poudarjeni parametri (lokacija, datum …), po katerih lahko uporabnik brska.



Momondo ima iskalnik, narejen na način preklapljanja po zavihkih (Flights, Hotels …),
Airbnb pa ima polja, kjer izpolniš potrebne podatke. Oba načina sta smiselna in
enostavna za uporabo.



Pri strani Momondo se, ko določiš zahtevane kriterije, spodaj pokaže po en zadetek, ki
je opremljen z dodatnimi informacijami, kot so kraj, cena, povprečna temperatura. Pri
Airbnb pa sta v vrsti nanizana dva zadetka s ceno in oceno uporabnikov. Tak način je
bolj uporaben in pregleden, saj lahko uporabnik naenkrat pregleda več stvari, ki jih
lahko potem tudi primerja med seboj. Izpostavljene so tudi tiste informacije, ki
uporabnika privabijo h kliku naprej.

Slika 8: Mobilna verzija spletne strani Airbnb (levo) (5) in Momondo (desno) (16)

10

3 EKSPERIMENTALNI DEL
Pri načrtovanju in oblikovanju spletnega mesta hribi.net je bila predhodna analiza trenutne
situacije na spletnem mestu ključen dejavnik za doseganje optimalne rešitve. Največ pozornosti
smo namenili samemu uporabniku in pa njegovi izkušnji ob brskanju po spletnem mestu.
Raziskali smo, kdo so sploh naši ciljni uporabniki, kaj počnejo, kaj potrebujejo in zakaj bi jih
naš produkt zanimal. Na podlagi podatkov Google analitike in s pomočjo ankete smo skušali
ugotoviti, na katere stvari je treba biti pozoren pri prenovi in katere so tiste informacije, ki
uporabnika zanimajo. Iz teh informacij smo nato lahko predvidevali, kako se bodo uporabniki
obnašali, kje bodo iskali določene informacije ter kako bodo posamezne slike, grafike in
tipografije vplivale na uporabnika ob brskanju po spletnem mestu. Ko je enkrat jasno, kdo so
naši uporabniki, se lahko začne proces načrtovanja in oblikovanja spletnega mesta. Dobljeni
rezultati bodo predstavljeni v nadaljevanju.

3.1 METODE DELA
Za teoretično področje diplomske naloge smo literaturo iskali predvsem s pomočjo svetovnega
spleta prek Google brskalnika. Tako smo prišli do pomembnih in zanesljivih informacij, ki so
nam pomagale najprej pri razumevanju ter kasneje načrtovanju in oblikovanju spletnega mesta.
Večina literature je bila v angleškem jeziku, zato je bilo kar nekaj težav pri prevajanju nekaterih
izrazov v slovenščino. Nekateri izrazi v slovenščini še nimajo dobesednega prevoda, zato smo
v takih primerih uporabljali opisno razlago določenih besed.
Pri eksperimentalnem delu smo se lotili izrisa žičnega modela in potem na osnovi tega tudi
oblikovanja. Za izris in oblikovanje spletnega mesta hribi.net smo uporabili program Sketch, ki
je namenjen prav za spletno oblikovanje. Samo orodje je zelo uporabno in funkcionalno, hkrati
pa olajša delo v vseh pogledih. Pri oblikovanju spletnega mesta za mobilno verzijo pa smo si
pomagali s smernicami iz spletnega priročnika Material design.

3.2 ANALIZA ANKETE
S pomočjo anketnega vprašalnika smo skušali ugotoviti, katere informacije so tiste, ki
uporabnika privabijo na spletno mesto hribi.net, in s katerimi problemi se srečujejo ob
brskanju na obstoječem spletnem mestu. Predvsem smo želeli izboljšati proces iskanja
določene gore oz. izleta. Ciljna publika so ljudje, ki hodijo v hribe in si pri iskanju idej za
izlet pomagajo s spletom. Anketa je bila objavljena v Facebook skupini Hribolazec, saj se
tam nahaja ciljna publika, ki smo jo želeli doseči. Anketa je vsebovala 10 različnih vprašanj, ki
so se nanašala na spletno mesto hribi.net. Med analizo smo naknadno ugotovili, da so bila
nekatera vprašanja nepotrebna, saj nismo pridobili želenih informacij, ki bi nam pomagale pri
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nadaljnjem načrtovanju in oblikovanju. Kar nekaj pa je bilo takih, kjer smo dobili ogromno
koristnih podatkov za nadaljnje delo.
Zbiranje podatkov je potekalo v obdobju 15. april 2017–17. april 2017, pri anketi pa je
sodelovalo 745 anketirancev. Od tega je bilo 383 žensk in 362 moških. Največ anketirancev je
iz starostne skupine od 21 do 40 let, večina pa jih je predhodno poznala spletno mesto hribi.net,
na katero se je anketa tudi nanašala. Odziv uporabnikov je bil ogromen, kar pomeni, da smo
dobili veliko koristnih informacij za nadaljnje načrtovanje spletnega mesta. V nadaljevanju
bomo predstavili naše ugotovitve.
3.2.1 Informacije na vstopni strani
Z vstopno stranjo moramo narediti dober vtis, zato smo pri vprašalniku temu namenili še toliko
več pozornosti. Anketirance smo povprašali po tem, kaj jih na spletnem mestu hribi.net najbolj
zanima in katere so tiste informacije, zaradi katerih se sploh znajdejo na omenjenem spletnem
mestu. Izbirali so lahko med različnimi odgovori, izhajali pa smo iz informacij, ki jih ponuja že
obstoječe spletno mesto. Glede na to, da je hribi.net informativna stran, kjer lahko najdeš
informacije o gorskem svetu in pohodništvu, smo predvidevali, da bo največkrat izbrana opcija
seznam gora. Rezultati ankete so to hipotezo potrdili, saj uporabnike na strani res najbolj
zanimajo informacije, kot so seznam gora, trenutne razmere, iskalnik izletov in spletna kamera.
S tem smo pridobili pomembne podatke o tem, kaj vse je treba izpostaviti na vstopni strani, da
bo privabila tudi nove uporabnike.
3.2.2 Iskalnik izletov in predstavitev posameznega izleta
Na mobilni verziji je zelo pomembno, katere informacije bomo izpostavili takoj na začetku in
katere kasneje. Območje, ki ga imamo na voljo, je precej manjše kot pri namizni verziji, zato
je pravilna razporeditev podatkov še toliko bolj pomembna. Trenutni iskalnik izletov je na
obstoječi strani precej neopazen, hkrati pa mora uporabnik izpolniti kar nekaj parametrov, če
želi nadaljevati iskanje. Naša naloga tukaj je bila izboljšati sam proces iskanja izleta oz. gore,
zato smo s pomočjo ankete skušali ugotoviti, kateri so tisti parametri, po katerih uporabniki
največkrat iščejo določen izlet, in kateri podatki so zanje najbolj pomembni, ko določen izlet
že izberejo. Tudi pri sami predstavitvi je pomembno, kako so informacije strukturirane in katere
izpostaviti čim višje na zaslonu, da bo uporabnik do njih prišel hitro in brez težav. Glede na
odgovore so bile največkrat izbrane opcije: opis poti, zahtevnost, čas hoje, izhodišče, trenutne
razmere, višina gore. Dobljene parametre smo nato izpostavili na smiselnih mestih, in sicer
predvsem pri iskalniku in na podstrani, kjer je predstavljen posamezen izlet.
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3.3 ANALIZA TRENUTNEGA SPLETNEGA MESTA HRIBI.NET
Preden smo se lotili načrtovanja in izrisa žičnega modela, smo pregledali in raziskali trenutno
situacijo na spletnem mestu hribi.net. Zanimalo nas je predvsem, kako so informacije
strukturirane in kaj vse uporabniku ponuja spletno mesto. Na področju pohodništva je hribi.net
eno izmed vodilnih spletnih mest v Sloveniji, saj zaseda najvišje pozicije v Google iskalniku.
Skorajda nima konkurenčnih strani, ki bi to izpodbijale, kar je verjetno tudi eden izmed
razlogov, da do prenove strani še ni prišlo. Sama baza podatkov in informacij je ogromna in
zelo uporabna, žal pa ni pravilno zastavljena, da bi bilo brskanje po strani optimalno in
uporabniku prijazno. V nadaljevanju bomo predstavili svoje ugotovitve, osredotočili pa smo se
predvsem na to, kako je stran prikazana na mobilnih zaslonih, saj je le- ta trenutno najbolj
problematična in potrebna prenove.
3.3.1 Struktura strani
Struktura strani je trenutno preveč razčlenjena. Ni urejena in nima sistema, po katerem bi
se uporabnik lahko orientiral. Stran ima trenutno preveč menijskih postavk, med njimi je kar
nekaj takih, ki niso potrebne oz. ne spadajo na to stran in bi se lahko brez težav odstranile, saj
nimajo neke dodane vrednosti. To so predvsem panorama, video, mali oglasi, alpske živali,
cvetje, kviz, zemljevid, GPS sledi. Nekatere menijske postavke bi se dalo združiti, npr. trenutne
razmere in vreme, saj predstavljata podobne informacije. Novice so umeščene kar dvakrat, in
sicer v stranskem meniju in pa zgoraj pod logotipom, kar je precej nelogično in nepraktično.
Sama struktura in razdelitev strani na področja je zelo pomembna, saj se tako uporabnik ob
brskanju lažje znajde.
Odstranili smo nekaj menijskih postavk in jih razdelili na šest glavnih:
1. Trenutne razmere, kjer bi bilo umeščeno vreme za cel teden in pa trenutna situacija v
hribih oz. gorah.
2. Spletna kamera, kjer bi lahko uporabnik prek iskalnika poiskal lokacijo, za katero
si želi ogledati spletne kamere v bližini.
3. Iskalnik izletov, ki bi bil sicer izpostavljen tudi na vstopni strani, prav tako pa bi bil
umeščen v meniju.
4. Seznam gora, kjer bi lahko uporabnik prek seznama poiskal določen hrib oz. goro.
5. Skupaj v hribe, podstran, kjer bi bili objavljeni aktualni dogodki oz. odprave v hribe.
6. Novice
3.3.2 Vstopna stran
Vstopna stran je ena izmed najbolj pomembnih strani, saj je to stran, ki uporabnika prepriča oz.
napelje k nadaljnjemu brskanju. Na nove obiskovalce moramo torej narediti dober vtis, da bodo
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na spletnem mestu ostali in se ponovno vračali. Če je to spletna trgovina, pa je od tega potem
odvisna tudi prodaja. Zato je ključno, da dodobra premislimo, kako in na kakšen način bomo
uporabniku predstavili informacije. Trenutna situacija na vstopni strani (Slika 9) je za
uporabnika precej neprijazna in nezanimiva. Stran je sicer delno prilagojena za manjše zaslone,
ampak z vidika uporabniške izkušnje bi bilo bolje, da bi na mobilnih telefonih ohranili star
princip, in sicer ta, da lahko uporabnik vsebino povečuje sam. Prva težava, ki smo jo opazili, je,
da že takoj na začetku uporabnika zasujejo z ogromno informacijami. Najprej so izpostavljene
novice in članki iz sveta gora, kar pa niti ni primarni razlog, zakaj se uporabniki na tej strani
sploh znajdejo. Vse informacije na vstopni strani so oblikovane na isti princip, zato dobiš
občutek, kot da ni izpostavljenih več različnih kategorij, ampak je vse to ena stvar. Vsebine med
sabo niso oblikovno ločene, ampak so samo nanizane ena pod drugo. Sledi problem
postavitve oglasov, saj se zaradi nepravilne umestitve stran premika levo in desno, kar je lahko
pri brskanju na mobilnih napravah zelo moteče. Prav tako so izpostavljeni že takoj na začetku
pod logotipom, kar zna odvrniti uporabnika od nadaljnjega brskanja. Tudi hamburger meni je
nefunkcionalen, saj se ga po odprtju ne da zapreti, razen če stran osvežiš ali odpreš drugo
podstran. S tem je oteženo pridobivanje ostalih informacij. Gumbi oz. povezave na ostale
podstrani so zelo majhne in neopazne, zato je klik nanje otežen. Velikokrat se tudi zgodi, da je
gumb postavljen dokaj blizu reklamnega oglasa, zato pride do nezaželenega klikanja na same
oglase.

Slika 9: Trenutna vstopna stran na mobilnih telefonih (7)
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3.3.3 Iskalnik izletov
Veliko uporabnikov išče ideje za izlete v gore prek iskalnika, saj lahko tam dosežejo optimalen
rezultat glede na svoje želje. Iskalnik izletov je po podatkih iz Google analitike zelo obiskana
stran. Pritok uporabnikov je precejšen, čas zadrževanja pa je kratek. Na podlagi tega lahko
sklepamo, da zaradi preobsežnega vpisovanja podatkov večina sploh ne pride do želenega
rezultata, ampak stran enostavno zapusti, še preden izpolni vse kriterije za nadaljnje iskanje.
Problem se pojavi že pri tem, da iskalnika ni tako enostavno najti, najdemo ga namreč samo
prek hamburger menija, ki pa je, kot smo že omenili, dokaj nefunkcionalen. Sam iskalnik je
preveč obsežen in vsebuje kar nekaj neuporabnih parametrov, zaradi katerega se podaljša proces
iskanja izleta. To so npr. oddaljenost od izhodišča, gora, izhodišče, smučanje … (Slika 10).
Polja za klik so precej majhna, zato jih je na mobilnih telefonih še toliko težje izbrati oz. klikniti.
Gumb za nadaljnje iskanje pa je skorajda neviden, saj je precej majhen, zato ga lahko uporabnik
hitro zgreši ali pa namesto njega po nesreči klikne reklamni oglas.

Slika 10: Trenutni iskalnik na mobilnih telefonih (7)

3.3.4 Predstavitvena stran posamezne gore in izleta
Predstavitvene strani so po navadi informativne narave in vsebujejo veliko informacij. Če
želimo, da se uporabnik ne izgubi med številnimi vrsticami besedila, moramo le-te pravilno
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strukturirati in izpostaviti. Pomembno je, da pri vsebini ne dolgovezimo, ampak poudarimo
tiste informacije, ki so zares ključnega pomena.
Na predstavitvenih straneh posamezne gore in izleta (Slika 11) so na začetku predstavljene
glavne informacije, kot so višina gore, vremenska napoved, število poti itd. Vsebujejo kar nekaj
informacij, ki so nepotrebne in za uporabnika nezanimive, hkrati pa na mobilnem telefonu
zavzamejo precej prostora. Velikost pisave naslova gore je premajhna v razmerju z ostalim
besedilom na strani. Celotna vsebina sega preveč do levega roba zaslona, kar otežuje branje
in skeniranje informacij. Izbirnik kilometrov za spletne kamere in gore v okolici je nepotreben,
saj nima neke dodane vrednosti. Pri galeriji se s klikom na sliko ta odpre v novem zavihku, kar
s stališča uporabniške izkušnje ni dobro, saj s tem uporabnika peljemo stran od strani. Dodatno
pa je otežena tudi vrnitev na prejšnjo stran v primeru, da si ogledaš več slik, saj je treba iti nazaj
čez vse ogledane slike. Spodaj, kjer so v tabeli zapisane različne poti do vrha, ni ravno
razvidno, ali je to samo informativne narave ali pa lahko prek tega pridemo na naslednjo
podstran.

Slika 11: Trenutna stran posamezne gore oz. izleta (7)
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3.4 NAČRTOVANJE SPLETNEGA MESTA HRIBI.NET
Cilj diplomske naloge je izboljšati celotno uporabniško izkušnjo na spletnem mestu hribi.net,
predvsem na mobilnih verzijah oz. manjših zaslonih. Samega načrtovanja smo se lotili na
podlagi parametrov, ki so bili pridobljeni s pomočjo ankete in Google analitike. Osredotočili
smo se predvsem na uporabnike, da bodo le- ti do želenih informacij prišli čim hitreje in
enostavneje, torej da bo uporabniška izkušnja kar se da optimalna. Pri samem načrtovanju je
bilo največ pozornosti namenjene temu, da so razpoložljive informacije smiselno
razporejene in strukturirane. Največji izziv je bil predstaviti tolikšno količino informacij na
majhnih zaslonih, da bo le-ta še vedno zanimiva za uporabnike. Ugotovitve in rešitve bomo
predstavili v nadaljevanju.
3.4.1 Vstopna stran
Na vstopni strani so poudarjene tiste informacije, ki so najbolj iskane in zanimive za
uporabnika. Spletne kamere in trenutne razmere imata po podatkih iz Google analitike največ
pritoka uporabnikov, zato smo ju umestili že takoj v zgornji del zraven hamburger menija.
Največja novost je ta, da je na prvo stran dodan iskalnik izletov (Slika 12), ki je razdeljen na
dva dela oz. zavihka, med katerima lahko uporabnik poljubno preklaplja. Prvi zavihek je
namenjen iskanju gore, drugi pa iskanju izleta, zato se tudi parametri iskanja med obema
razlikujejo. Le-ti so določeni glede na odgovore anketirancev. Izpostavljeni so le tisti, po katerih
uporabniki največ iščejo določen izlet oz. goro. To so lokacija, višina gore in zahtevnost poti
oz. izleta. S tem uporabniku prikrajšamo čas, saj mu ni treba vpisovati ogromno informacij, da
izlet oz. goro sploh najde. Bolj razširjen iskalnik pa je dodan v drugi fazi, ko uporabnik že
nadaljuje iskanje, in sicer kot filtriranje po različnih, vnaprej določenih parametrih. Tako
damo uporabniku možnost, da lahko po bolj specifičnih parametrih najde izlet, ki mu najbolj
ustreza, v primeru, da mu predhodno noben zadetek ni bil ustrezen. Pod iskalnik so umeščeni
štirje predlagani izleti za določen mesec, ki bi se redno menjavali in osveževali. Določene
informacije (zahtevnost, čas hoje, spletna kamera, višina gore …) so izpostavljene že takoj na
začetku, saj s tem uporabnik pridobi že kar nekaj podatkov o izletu, ne da bi moral nanj dodatno
klikniti.
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Slika 12: Prikaz iskalnika

Sodeč po odgovorih anketirancev bi se več kot polovica uporabnikov prijavila na e-novice, kar
je bil tudi razlog, da so umeščene na vstopni strani, in sicer pod izpostavljenimi izleti (Slika 13).
Uporabnik bi tako ob prijavi denimo mesečno prejemal novice oz. predloge za izbrane izlete.
S tržnega vidika bi s tem pridobili ogromno bazo podatkov številnih uporabnikov. Ker je stran
finančno odvisna od oglasov, smo morali pri načrtovanju strani predvidevati prostor tudi za to;
slednji so umeščeni pod prijavo na e-novice (Slika 13). Čisto na koncu pa sta izpostavljeni še
dve najnovejši novici iz sveta gora. Stran se zaključi z nogo, kjer sta umeščeni povezavi na
profila Facebook in Instagram.
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Slika 13: Prikaz prijave na e-novice in prostor za oglase

3.4.2 Predstavitvena stran posamezne gore
Namen predstavitvene strani je, da uporabniku ponudi glavne informacije o posamezni gori,
kot so: kakšno bo vreme v prihajajočih dneh, trenutne razmere v bližini, različne poti do vrha
itd. Na vrhu strani (Slika 14) so tako izpostavljeni višina gore, v katero gorovje spada in koliko
različnih poti je do vrha. Takoj spodaj je galerija, kjer si lahko uporabnik z drsenjem levo in
desno ogleda tudi slikovni material.

Slika 14: Prikaz zgornjega dela podstrani posamezne gore
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Zatem sledijo kratek opis gore, vremenske razmere in tri povezave do spletnih kamer, ki se
nahajajo v okolici. Pod tem je tabela oz. preglednica (Slika 15), kjer so napisane različne poti
do vrha. Poleg imena poti sta zraven izpostavljena še čas hoje in zahtevnost poti. Na podlagi
teh informacij se potem uporabnik brez nepotrebnega klikanja lažje odloči za določeno relacijo.
Na koncu sta umeščena še dva predloga gore v okolici, prav tako je predviden tudi prostor za
oglas.

Slika 15: Strukturirane informacije na podstrani posamezne gore

3.4.3 Predstavitev posameznega izleta
Ko uporabnik pride do strani, kjer je opisana posamezna pot do vrha, ga glede na odgovore pri
anketi zanimajo informacije, kot so opis poti, kako se pride do izhodišča, čas hoje, koliko je
višinske razlike itd. Zato smo te informacije izpostavili že takoj na začetku. Dodatno pa je v
desnem kotu zgoraj predviden tudi prostor za ikono, kjer si lahko uporabnik enostavno prek
telefona natisne informacije o izletu ali pa si stran predhodno shrani kot dokument, kjer ima
zbrane vse podatke. Slednje je zlasti uporabno v primeru, da kje v hribih ne bi bilo možno
dostopati do spletnega mesta. Opis poti in dostop do izhodišča sta umeščena v tako imenovano
'harmoniko', ki bi se na klik razširila in tako bi se prikazala celotna vsebina. S tem prihranimo
kar nekaj prostora, hkrati pa damo uporabniku možnost, da si sam odpre zavihek, če ga ta
informacija zanima. Spodaj je potem prostor, kjer so izpostavljene tri najbližje spletne kamere,
da si lahko uporabnik pogleda, kakšne so trenutne razmere v bližini. S klikom na povezavo bi
se odprlo okno, kjer bi bil prikaz izbrane spletne kamere. Veliko ljudi zanima tudi predstavitev
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poti v slikah. To je npr. zelo uporabno v primeru, da je pot slabo označena, saj si lahko potem
prek slik okvirno ogledamo, kako pot poteka. Galerija slik je umeščena pod spletne kamere;
uporabnik si jo lahko ogleda z drsenjem po ekranu levo in desno, spodaj pa se sproti izpiše
opis, kaj slika prikazuje (Slika 16).

Slika 16: Prikaz podatkov posameznega izleta

Veliko ljudi si izbere izlet na podlagi mnenj tistih, ki so na določeni gori že bili, zato smo pod
galerijo umestili še komentarje oz. mnenja, ki jih objavijo uporabniki sami. Prav tako pa bi
lahko uporabniki določen izlet ocenili z zvezdicami od ena do pet. Na koncu se potem ponovi
sekcija, kjer si lahko uporabnik izbere in ogleda še kakšno drugo pot do istega vrha. Pod tem
sta umeščena še dva predlagana izleta, ki se nahajata v bližini gore, ki jo trenutno gledamo.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Končni dizajn spletnega mesta hribi.net je narejen v kombinaciji zelenih in modrih odtenkov,
ki naj bi asociirali na zunanje okolje oz. naravo (modra predstavlja nebo, zelena pa travnike).
Sam dizajn je na splošno dokaj preprost in enostaven, grajen na enobarvnih podlagah in
enostavnih prepoznavnih elementih. Za osnovo je izbrana bela podlaga, saj naj bi bila le-ta
najbolj primerna za skeniranje večjih količin informacij. Upoštevati moramo, da spletno mesto
obiščejo ljudje iz zelo različnih starostnih skupin, zato je zelo pomembno, da stran zasnujemo
in oblikujemo tako, da bo brskanje enostavno tudi za starejšo populacijo. Barva pisave je v
temnejših odtenkih, in sicer je za naslove uporabljena temno modra barva, za besedila pa temno
siva. Ti dve barvi ustvarjata dober kontrast z belo podlago, posledično pa sta tudi lažje
berljivi za uporabnika. Izbrana pisava je brez serifov, saj je ta bolj priporočljiva za splet.
Čeprav so v zadnjih letih resolucije ekranov vedno boljše, tudi serifna pisava ni več
problematična za branje na digitalnih medijih, kot je to bilo včasih. Velikosti pisav se gibljejo
med 12 in 20 px. Take velikosti so na majhnih resolucijah še berljive, hkrati pa ne izpadejo
prevelike. Čisto na vrhu strani je vedno prisotna menijska pasica, kjer so izpostavljeni logotip,
iskalnik in hamburger meni. Glede na predhodne analize pa smo v ta del umestili tudi trenutne
razmere in spletno kamero, ki so grafično prikazani s črtnimi ikonami. Menijska vrstica je
na zaslonu vedno prikazana, tudi ob drsenju po strani navzdol. Tako lahko uporabnik
enostavno pride do vseh informacij prek hamburger menija. Stran se zaključi s klasično nogo, ki
je temno modre barve, vsebuje pa povezave na profila Facebook in Instagram.
Spletno mesto hribi.net je zelo obširno in vsebuje ogromno podstrani, zato se ni načrtovalo in
oblikovalo vseh, temveč smo izbrali le tiste, ki so najbolj obiskane in pomembne za normalno
funkcioniranje strani. Prenovilo se je t o r e j vstopno stran, podstran posamezne gore in pa
podstran posameznega izleta. Pri tem pa smo veliko pozornosti namenili tudi prenovi samega
iskalnika. Dizajn je osnovan na resoluciji 320 px, kar je standardna velikost za manjše mobilne
zaslone, kot je npr. iPhone.

4.1 VSTOPNA STRAN
Vstopna stran je tista, ki mora uporabnika pritegniti in mu ponuditi tiste informacije, zaradi
katerih je na stran sploh prišel. Glede na analizo anket smo že v fazi načrtovanja določili, katere
informacije se bodo na vstopni strani izpostavile. Te je treba v fazi oblikovanja narediti
privlačne in funkcionalne, da bodo uporabnika napeljale k temu, da bo brskanje nadaljeval. Na
začetku strani je v ozadje dodana slika gore, zato da uporabnik že takoj prepozna tematiko
spletnega mesta (Slika 17). Za tem sledi iskalnik, kjer si lahko uporabnik enostavno poišče
goro oz. izlet. Med njima lahko enostavno preklaplja s klikom na določen zavihek. Tudi same
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nastavitve parametrov so enostavne in uporabniku prijazne. Spodaj so nato prikazani štirje
aktualni izleti, ki bi se redno osveževali glede na aktualen letni čas oz. mesec. Sledi obrazec za
prijavo na e-novice, kjer je izpostavljen gumb, ki napeljuje k temu, da se uporabnik prijavi na
novice, pod tem pa se menjavajo reklamni oglasi, ki so glavni vir zaslužka. Na koncu sta
umeščeni še dve sveži novici iz sveta gora, ki sta oblikovno enostavni in tako pregledni za
branje.

Slika 17: Končni dizajn vstopne strani

4.1.1 Iskalnik izleta oz. gore
Večina ljudi pride na spletno mesto hribi.net z namenom, da poiščejo idejo, kam bi se odpravili
za konec tedna, ali pa idejo že imajo in jih zanimajo samo določene informacije o posamezni
gori oz. hribu. Takoj na začetku je izpostavljen iskalnik gore oz. izleta (Slika 18), ki je v temno
modri barvi, tako da ga uporabnik težko zgreši. Glavne informacije na iskalniku so bele oz.
svetlo modre barve, saj tako ustvarimo kontrast za lažjo berljivost. Iskalnik vsebuje tri glavne
parametre, po katerih lahko uporabnik poišče izlet oz. goro. Prvi parameter je lokacija;
prikazan je kot vpisno polje, kamor lahko uporabnik vpiše želeno lokacijo. Drugi parameter
je višina gore, kjer lahko uporabnik s pomočjo drsnika enostavno določa minimum in
maksimum višine gore. Izbrano območje je obarvano z zeleno barvo, spodaj pa se prav tako
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izpišejo izbrane višine. Tretji parameter je izbira zahtevnosti, ki je opredeljena s petimi
težavnostnimi stopnjami, grafično pa so prikazane s številkami (1 = najlažja pot, 5 = najtežja
pot). Ob kliku na določeno število se ta temu primerno tudi obarva – npr. če uporabnik izbere
številko 1, se bo ta obarvala zeleno, če klikne težjo stopnjo, pa rumeno oz. rdeče. Nad številkami
se tudi opisno izpiše, katero stopnjo zahtevnosti je uporabnik izbral, zraven pa je dodana še
ikona za informacije, kjer se ob kliku odpre obrazložitev posameznih težavnostnih stopenj.
Na koncu iskalnika je izpostavljen gumb, s katerim pričnemo iskanje. Le-ta je kontrastne zelene
barve in je precej velik, tako da ga uporabnik ne more zgrešiti, hkrati pa je klik nanj enostaven.

Slika 18: Dizajn iskalnika na vstopni strani

4.2.1 Prikaz izleta
Pod iskalnikom je sekcija, kjer so prikazani štirje različni predlagani izleti, in sicer sta v
prvem delu izpostavljena dva trenutno najbolj priljubljena izleta, spodaj pa dva po izboru
upraviteljev strani. Vse to bi se osveževalo in menjavalo na tedenski oz. mesečni ravni. Pri
prikazu posameznega izleta (Slika 19) je bil največji izziv uporabniku poleg slik predstaviti še
čim več drugih podatkov, ki bi pripomogli k lažji izbiri izleta, pri čemer za dodatne informacije
ne bi bilo treba odpreti nove strani. Glede na predhodne analize so poleg slike izpostavljeni še
zahtevnost poti, višina gore, priljubljenost, čas hoje in spletne kamere v bližini. Ime izleta je
sestavljeno iz izhodišča in cilja, ki sta med seboj povezana s puščico, ki nakazuje, kakšen je
potek poti. Tudi slike si lahko uporabnik pogleda brez dodatnega klikanja, in sicer z drsenjem
po ekranu levo in desno. To nakazujejo tudi puščice, ki so umeščene levo in desno na sliki.
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Slika 19: Prikaz posameznega izleta na vstopni strani

4.2 POSAMEZNA GORA
Stran posamezne gore je informativne narave. Na njej lahko uporabnik najde osnovne podatke
o določeni gori, zato je zelo pomembno, kako te informacije uporabniku prikažemo tudi
grafično. Glede na odgovore anketirancev so na vrhu strani izpostavljene višina gore, gorovje
in poti, ki vodijo do vrha. Za prikaz določene informacije so uporabljene črtne ikone, ki so že
same po sebi dovolj informativne, da uporabnik takoj ve, za kakšno vrsto informacije gre.
Podatek o številu poti je še dodatno podčrtan in obarvan v temno modro barvo. S tem je
nakazano, da gre za povezavo, na katero uporabnik lahko klikne. Na klik bi se potem prikazal
spodnji del, kjer so predstavljene različne poti do vrha. S to funkcionalnostjo dosežemo, da
uporabnik prej pride do teh informacij. Za tem sledi galerija slik, ki si jih lahko uporabnik
ogleda z drsenjem levo oz. desno, kar je tudi nakazano s puščicama, ki sta postavljeni na obeh
straneh slike. Opis gore, ki je bil pri načrtovanju predviden, se nam je zdel nesmiseln in je po
nepotrebnem zavzemal prostor, zato smo ga na mobilni verziji odstranili, hkrati pa prihranili
kar nekaj prostora, kar je na manjših zaslonih še kako pomembno. Vremenske razmere so
predstavljene z črtnimi ikonami sonca in oblakov, spodaj pa so prikazane jutranje in
popoldanske temperature. Grafični prikaz vremenskih razmer je standarden in poznan večini
uporabnikov, zato dodatna opisna pojasnila tu niso potrebna. Pod tem so umeščene povezave
do treh najbližjih spletnih kamer. Le-te so na temno modri podlagi, da pa lahko nanje tudi
kliknemo, je nakazano s podčrtanim tekstom. Na klik bi se odprlo okno, kjer bi bil prikaz izbrane
spletne kamere. Večina hribov oz. gora ima do vrha več različnih poti, ki so prikazane takoj
za spletnimi kamerami. Poleg izhodiščnih točk in cilja sta zraven izpostavljena še čas hoje in
zahtevnost. Na klik se potem odpre nova stran, kjer so predstavljene informacije o točno
izbrani poti. Na koncu je dodana sekcija, kjer sta prikazana dva izleta, ki se nahajata v bližini
(Slika 20).
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Slika 20: Primer podstrani, kjer je predstavljena posamezna gora

4.3 POSAMEZNI IZLET
Na podstrani posameznega izleta je bil največji izziv predstaviti večjo količino informacij, ne
da bi pri tem prišlo do zmede in prenasičenosti posameznih elementov. Naslov poti je
sestavljen iz izhodiščne točke in cilja, povezuje pa ju puščica, ki hkrati nakazuje smer poti.
Zraven je dodana še končna višina izleta, ob strani pa je dodana ikona tiskalnika (ta
funkcionalnost je po zbranih podatkih precej uporabljena), prek katere si lahko uporabnik izlet
natisne ali pa shrani kot dokument, da ima vse informacije zbrane na enem mestu v primeru,
če kasneje ni možno dostopati do spleta. Glavne informacije, kot so izhodišče, cilj, čas hoje,
priporočena oprema, zahtevnost in mnenja planincev, so umeščene na svetlo modro podlago in
so med sabo ločene z nežno modrimi črtami za lažje skeniranje. Mnenja planincev so povezana
s spodnjim delom, kjer si lahko uporabnik prebere posamezna mnenja. Dostop do izhodišča in
opis poti imata kar nekaj vsebine, zato nista prikazana že takoj, ampak sta umeščena v tako
imenovano 'harmoniko', kjer lahko uporabnik s klikom na polje odpre dano vsebino. S takim
načinom prikazovanja informacij je prihranjenega veliko prostora in nepotrebnega drsenja po
zaslonu. Od glavnih informacij so ločene tako, da so umeščeni na temno modro podlago. Ker si
veliko uporabnikov pot predhodno ogleda tudi v slikah, je spodaj umeščena galerija slik, kjer si
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lahko uporabnik z drsenjem levo in desno ogleda slikovni material. Zatem so umeščena mnenja
planincev, kjer je najprej grafični prikaz skupne ocene, in sicer zvezdicami, ki so splošno znan
element ocenjevanja. Spodaj pa so na beli podlagi izpostavljeni komentarji uporabnikov.

Slika 21: Končni dizajn podstrani, kjer je predstavljena posamezna pot
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5 ZAKLJUČEK
Dejstvo je, da je vedno več takih uporabnikov, ki za brskanje po spletu uporabljajo mobilni
telefon ali pa tablični računalnik. Odzivna oblika strani je tako že skoraj samoumevna in nujna.
Če želimo med vso to množico spletnih mest izstopati, se moramo najprej približati uporabniku
in njegovim željam. Pomembno je, da obiskovalcem zagotovimo čim bolj optimalno
uporabniško izkušnjo, da bodo do želenih informacij prišli enostavno in brez težav. Za to pa
so potrebni čas ter številne predhodne analize in raziskave.
Vedno bolj v ospredje prihaja tako imenovano mobilno spletno oblikovanje, ki se ukvarja s
tem, kako se bo uporabniku dana vsebina predstavila na mobilnih napravah. Pomembno je, da
uporabniku prikažemo informacije na tak način, da bo do njih dostopal enostavno in hitro, saj
je v nasprotnem primeru velika verjetnost, da bo stran zapustil. S tem pa lahko izgubimo
potencialne stranke oz. kupce.
Tudi v diplomskem delu smo se lotili načrtovanja in oblikovanja za mobilno verzijo. Najprej
se je na podlagi analiz in raziskav zrisal žični model, nato pa na osnovi tega oblikoval še
končni videz strani. Oblikovanje za mobilne zaslone se precej razlikuje od oblikovanja za večje
zaslone, saj si s prostorom precej bolj omejen, hkrati pa moraš paziti, kje in kako boš posamezne
informacije izpostavil, da bodo le-te še vedno dovolj informativne in zanimive za uporabnika.
Med oblikovanjem so se pojavili tudi razni problemi, kot npr.: kako najbolj optimalno izkoristiti
prostor, kakšno velikost pisave uporabiti, da bo ta še vedno dovolj berljiva, kakšne so primerne
velikosti gumbov, da bo uporabnik nanje lahko kliknil brez težav, kakšne barve uporabiti, da
ne bodo preveč moteče itd. Za strukturiranje oz. razporeditev vsebine so bili v veliko pomoč
odgovori, ki so bili pridobljeni prek ankete. Ta princip oblikovanja je v Sloveniji še dokaj
nerazvit in se ga še ne uporablja, zato smo se zgledovali večinoma po tujih straneh, kjer je to
že precej bolj razvito. Ker pa se uporaba telefonov vedno bolj veča, bo verjetno v prihodnosti tak
način oblikovanja obvezen za doseganje dobre uporabniške izkušnje.
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7 PRILOGE
PRILOGA A: ANKETNA VPRAŠANJA IN POVZETEK ODGOVOROV
Vprašanje 1: Poznate spletno stran hribi.net?
Večina jih je odgovorilo, da poznajo spletno mesto hribi.net, in sicer kar 736. Le 8 oseb strani ni
poznalo.

Slika 22: Grafični prikaz 1. vprašanja

Vprašanje 2: Prek katere naprave dostopate na stran hribi.net?
Največ jih je odgovorilo, da na spletno mesto dostopajo prek računalnika in mobilnega
telefona, odvisno od situacije.

Slika 23: Grafični prikaz 2. vprašanja

32

Vprašanje 3: Če dostopate prek telefona, vas zmoti, da stran ni prilagojena za mobilne
naprave?
Približno polovica anketirancev je odgovorila, da jih to zelo moti, presenetljivo pa jih je okoli
200 odgovorilo, da sploh niso opazili, da stran ni prilagojena za mobilne naprave.

Slika 24: Grafični prikaz 3. vprašanja

Vprašanje 4: Katere informacije vas najbolj zanimajo na strani hribi.net?
Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov, na voljo pa so imeli različne opcije. Najbolj
jih zanimajo informacije, kot so: seznam gora oz. določena gora, trenutne razmere, iskalnik
izletov, spletna kamera …

Slika 25: Grafični prikaz 4. vprašanja
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Vprašanje 5: Ko iščete ideje za izlet, kateri podatki vas najbolj zanimajo?
Za namen izboljšanja iskalnika izletov smo anketirance povprašali, kaj jih pri iskanju najbolj
zanima. Največkrat so bile izbrane opcije: opis poti, zahtevnost, čas hoje, izhodišče, trenutne
razmere, višina gore …

Slika 26: Grafični prikaz 5. vprašanja

Vprašanje 6: Bi se prijavili na seznam prejemnikov e-novic, prek katerih bi na
svoj e-poštni naslov tedensko dobili par predlogov za izlet?
Pri šestem vprašanju nas je zanimalo, koliko ljudi bi se prijavilo na e-novice, predvsem zato, da
vidimo, ali na stran umestiti prijavo ali ne. Izkazalo se je, da bi se več kot polovica
anketirancev na e-novice prijavila.
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Slika 27: Grafični prikaz 6. vprašanja

Vprašanje 7: Bi želeli imeti rubriko, kjer bi se lahko prijavili na organiziran izlet oz. si
poiskali družbo za v hribe?
Trenutno je na strani v meniju tudi postavka, kjer so organizirani izleti. Pri tem vprašanju smo
želeli izvedeti, ali je ta stran sploh aktualna in če uporabnike to zanima, da se umesti tudi na
novo stran. Kar precej jih je odgovorilo, da si na strani poiščejo družbo za hribe in da bi se izleta
udeležili, če bi bil zanimiv.

Slika 28: Grafični prikaz 7. vprašanja
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