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VABILO



Srečanje članov in rejcev društev ZFDS – Ljubljana, 28. januar 2017

ANKETA

Spoštovani!
Vzrejna komisija ZFDS namerava tudi v prihodnje prirejati srečanja rejcev in lastnikov mačk, zato vas prosimo, da sodelujete pri načrtovanju 
vsebine naslednjih srečanj, tako, da izpolnite spodnji vprašalnik. 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.



DA DELNO NE

Št. 24 1 0

% 96 4 0
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1. Ali je današnje srečanje izpolnilo vaša 
pričakovanja?



ODLIČNO DOBRO ZADOVOLJIVO

Št. 22 3 0

% 88 12 0
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2. Kako bi ocenili organizacijo tega srečanja?



DA NE

Št. 25 0
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3. Ali se vam zdijo takšna srečanja koristna?



Odpoved ledvic Vse teme Calici virus Vzrejni pregled Stres pri mačkah

Št. 9 6 3 3 1

% 40,9 27,4 13,6 13,6 4,5
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4. Katera tema vas je najbolj pritegnila?



5. Katere teme bi vas še zanimale? – 1. del

• Še druge pogoste bolezni (HCM, FIP …)
• Rodovna knjiga
• Različne teme
• Vse teme v zvezi z mačkami
• Bolezni srca pri mačkah
• Več o razstavnih nazivih mačk, barvah …
• Prepuščam organizatorjem
• Nega mačke
• Srce, nega starejše mačke
• Nega ostarele mačke
• Še kaj o boleznih
• Prehrana



5. Katere teme bi vas še zanimale? – 2. del

• Priprava na razstave
• Genetika
• Statistika bolezni
• Praktični nasveti
• Kotitve, pogosti razlogi za pogine mladičev
• Kako mačje razstave vplivajo na mačke?
• Prehrana in pripomočki za muce
• Kako pravilno poskrbeti za transport živali
• Vzreja mačk (4x)
• Najnovejše ugotovitve na področju veterinarske medicine na različnih področjih
• Paritev, kotitev, nega mladičev
• Kdo je pravi lastnik za mladiča in kaj moramo vedeti o vedenju mačk?



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

• Karkoli

• Prepuščam organizatorjem.

• Srečanja večkrat letno tudi za člane vseh društev

• Sodelovanje z zavetišči z namenom osveščanja javnosti o 
posvajanju

• O pasemskih mačkah z rodovniki

• To je bilo odlično – še tako naprej!



Povzetek

• 24 (96 %) udeležencev meni, da je srečanje izpolnilo njihova 
pričakovanja.

• 22 (88 %) jih je organizacijo ocenilo kot odlično, 3 (12 %)) kot 
dobro.

• Vseh 25 (100 %) meni, da so taka strokovna srečanja koristna.

• Udeležence so najbolj pritegnile teme o odpovedi ledvic (40,9 
%), vse teme (27,4 %), Calici virus (13,6 %), Vzrejni pregled 
(13,6 %) in Stres (4,5 %).

• Navedli so kar 24 tem, ki bi jih še zanimale (več v točki 5).

• S 6 predlogi so pomagali pri organizaciji prihodnjih srečanj 
(točka 6).  



Nuša Schumet, DMV, je v svojem predavanju predstavila dejavnosti šole.

Boštjan Vidic, DVM, je spregovoril o stresu in boleznih sečil Vanja Knez, DVM, je prikazala vzrejni veterinarski pregled in spregovorila o 
problematiki calici virusa.

Doc. dr. Darja Pavlin, DVM, je prikazala problematiko odpovedi ledvic. 



Dean Lamper je predstavil nov program za vodenje rodovne knjige ZFDS.
Pogovori med odmorom

Sponzor srečanja Melisa veterina d.o.o. Sponzor srečanja Hill‘s Pet Nutrition



ZAKLJUČEK

• Anketa je pokazala, da so udeleženci željni takih in podobnih 
srečanj ter da je veliko različnih tem, ki bi zanimale zlasti 
vzreditelje, od najbolj osnovnih glede nege mačk pa vse do 
strokovnih zdravstvenih tem.

• Udeleženci so dali precej predlogov za prihodnja srečanja.

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

• Rezultati ankete so za organizatorje spodbuda, saj dokazujejo, da 
je delo v ZFDS dobro zastavljeno.



Pri pripravi srečanja so nam pomagali:


