
MINI ANKETA
o mnenju udeležencev,

izvedena na srečanju članov in rejcev ZFDS
Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, 18.6.2016

Anketa je anonimna.

Anketni listi

Razdeljenih: 12

Vrnjenih: 10 (83,3 %)

Pripravil: Aleksander Beccari



Srečanje članov in rejcev ZFDS – Ljubljana, 18. junij 2016

ANKETA

Spoštovani!
Vzrejna komisija ZFDS namerava tudi v prihodnje prirejati srečanja rejcev in lastnikov mačk vsaj dvakrat letno, zato vas prosimo, da sodelujete 
pri načrtovanju vsebine naslednjih srečanj, tako, da izpolnite spodnji vprašalnik. Izbran odgovor obkrožite.
Za sodelovanje se vam zahvaljujemo.
VK ZFDS

1. Ali je današnje srečanje izpolnilo vaša pričakovanja? da delno ne

2. Kako bi ocenili organizacijo tega srečanja? odlično    dobro    zadovoljivo
3. Katera tema vas je najbolj pritegnila?

4. Ali se vam zdijo takšna srečanja koristna? da ne

5. Katere teme bi vas še zanimale?

6. Pomagajte pri organizaciji naslednjih srečanj. Napišite svoje predloge.
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2. Kako bi ocenili organizacijo tega srečanja?
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3. Ali se vam zdijo takšna srečanja koristna?



Uporaba genetskih testov Vpliv felinoloških mitov Vse teme

Št. 7 4 5

% 43,7 25 31,3
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4. Katera tema vas je najbolj pritegnila?



5. Katere teme bi vas še zanimale?

• Čim več o zdravju mačk, pravilni prehrani, oskrbi …

• Raznolikost mačk, razlike in podobnosti med pasmami, zastopanost, priljubljenost mačk po svetu

• Zgodovina razvoja pasem

• Veterinarski nasveti

• Načrtna vzreja

• Paritev in kotitev

• Možnosti kontracepcijskih metod

• Genetika: kombiniranje barv, vzorcev, tipa

• Priprava mačk na razstavo – kako mačko kopati, kakšne ščetke, preparate uporabiti, kako urediti 
dolgodlake oz. kratkodlake pasme

• Predstavitev manj znanih pasem

• Oskrba mladičev

• Osnove vzrediteljstva

• Surova hrana, da ali ne?



6. Pomagajte pri organizaciji naslednjih srečanj. Napišite 
svoje predloge.

• Termin v soboto popoldan

• Pripravljena sem sodelovati

• Termin raje v januarju ali februarju

• Termin med tednom, v petek popoldan (višja udeležba?)

• Karkoli zanimivega ne temo mačk

• Termin v zimskem ali zgodnje pomladanskem času

• Več predhodne promocije z bolj podrobnim opisom tem



Povzetek 1

ODLIČNO. 

VPRAŠANJA ODLIČNO
DA

DOBRO
DELNO

ZADOVOLJIVO
NE

1 100 0 0

2 100 0 0

3 100 0 0

POVPR. 100 % 0 % 0 %



Povzetek 2

• Kot je razvidno na prejšnji tabeli, je bilo skupno največ 
odgovorov  ODLIČNO/DA (100 %), DOBRO/DELNO (0 %), IN 
ZADOVOLJIVO/NE (0 %).

• Pri ostalih, odprtih vprašanjih so udeleženci navedli več 
individualnih mnenj in predlogov, kot je razvidno v točkah 4-6.



Nuša Schumet, DMV, je v svojem predavanju predstavila šolo in projekt TNR Dr. Gašper Berginc, DVM, je v predavanju prikazal uporabo genetskih testov

Živa Lamut je v predavanju predstavila svojo diplomsko nalogo o felinoloških mitih Mojca Godek je poročala o skupščini FIFe



ZAKLJUČEK

• Vsi udeleženci menijo, da je srečanje izpolnilo njihova pričakovanja.

• Menijo, da je bila organizacija odlična.

• Vsi so mnenja, da so taka srečanja koristna.

• Najbolj jih je pritegnila tema o uporabi genetskih testov, zanimiva se 
jim zdi tudi tema o felinoloških mitih v povezavi z žensko, četrtina jih 
meni, da so bile vse teme zanimive.

• Predlagali so številne možne teme za naslednja srečanja.

• Moti jih neustrezen termin, menijo, da bi srečanje moralo biti pozimi, 
zgodaj spomladi ali v petek - soboto popoldan. Tako bi bilo več 
slušateljev.

• Naloga vodstva ZFDS je, da te koristne predloge, mnenja preuči in 
jih upošteva pri organizaciji prihodnjih srečanj. 



Pri pripravi srečanja so nam pomagali:


