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Strokovno srečanje članov in rejcev ZFDS – Trojane, 27. januar 2018

ANKETA

Spoštovani udeleženci srečanja!
Vzrejna komisija ZFDS namerava tudi v prihodnje prirejati podobna 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?

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

4. Ali se vam zdijo takšna srečanja koristna?

5. Katere teme bi vas še zanimale?

6. Pomagajte pri organizaciji naslednjih srečanj. Kako oz. s katero temo bi lahko vi sodelovali pri realizaciji 
izobraževanja?
Lahko to sporočite na ZFDS:  zfds@zfds.si
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2. Kako bi ocenili organizacijo tega srečanja?
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3. Katera tema vas je najbolj pritegnila?

Bolezni srca Priprava mačke
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5. Katere teme bi vas še zanimale

• Kako držati mačko na razstavi
• Še več o zdravju mačke
• Skrb in prehrana za mladiče
• Krvne grupe in cepljenja
• Vse za začetnike: praktični nasveti, vzgoja, prostori, sobivanje …
• Genetika, začetki vzreje, vzreja, felinološka
• Genetika barv• Genetika barv
• Izkušnje vzrediteljev, nasveti, specifične pasme
• predispozicije za bolezni pri določenih pasmah, nujnost testov
• Oftalmološke težave mačk
• Bolezni mačk, FIP in ostale pogoste bolezni
• Stres pri mačkah, kako ga preprečiti
• Zdravje in dobrobit mačk
• Kotitev

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

Vse za začetnike: praktični nasveti, vzgoja, prostori, sobivanje …
felinološka terminologija

Izkušnje vzrediteljev, nasveti, specifične pasme
predispozicije za bolezni pri določenih pasmah, nujnost testov

in ostale pogoste bolezni



6. Pomagajte pri organizaciji naslednjih sre
temo bi lahko vi sodelovali pri realizaciji izobraževanja?
Lahko to sporočite na ZFDS: zfds@zfds.si

• Anketiranci bodo svoje predloge individualno naslovili direktno 
na ZFDS.

Pomagajte pri organizaciji naslednjih srečanj. Kako oz. s katero 
temo bi lahko vi sodelovali pri realizaciji izobraževanja?

: zfds@zfds.si

Anketiranci bodo svoje predloge individualno naslovili direktno 



Povzetek

• 100 % anketirancev je menilo, da je sre
pričakovanja.

• 94,7 % jih je organizacijo ocenilo kot odli

• 100 % jih meni, da so taka strokovna sre

• Anketirance so najbolj pritegnile teme o 
mačke na razstavo, nekateri pa so menili, da so bile vse teme mačke na razstavo, nekateri pa so menili, da so bile vse teme 
zanimive.

• Navedli so kar 14 tem, ki bi jih še zanimale (ve

• Sodelovanje z lastnimi temami bodo individualno sporo
ZFDS.

100 % anketirancev je menilo, da je srečanje izpolnilo njihova 

94,7 % jih je organizacijo ocenilo kot odlično, 5,3 % kot dobro.

100 % jih meni, da so taka strokovna srečanja koristna.

Anketirance so najbolj pritegnile teme o boleznih srca, o pripravi 
ke na razstavo, nekateri pa so menili, da so bile vse teme ke na razstavo, nekateri pa so menili, da so bile vse teme 

Navedli so kar 14 tem, ki bi jih še zanimale (več v točki 5).

Sodelovanje z lastnimi temami bodo individualno sporočili na 



ZAKLJUČEK

Anketa je pokazala, da so udeleženci željni takih in podobnih 
srečanj ter da je veliko različnih tem, ki 
od najbolj osnovnih glede nege ma
zdravstvenih tem.

Udeleženci so dali precej predlogov za prihodnja sre
vodstva ZFDS je, da te koristne predloge in mnenja preu
Udeleženci so dali precej predlogov za prihodnja sre
vodstva ZFDS je, da te koristne predloge in mnenja preu
upošteva pri organizaciji prihodnjih sre

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

Anketa je pokazala, da so udeleženci željni takih in podobnih 
nih tem, ki bi zanimale zlasti vzreditelje, 

od najbolj osnovnih glede nege mačk pa vse do strokovnih 

Udeleženci so dali precej predlogov za prihodnja srečanja. Naloga 
vodstva ZFDS je, da te koristne predloge in mnenja preuči ter jih 
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.



Izvedbo srečanja je omogo

Darilne vrečke s priboljški za ma
prispeval:

čanja je omogočila:

ke s priboljški za mačke je 


