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Povzetek 

 
Na sodelovanje pri projektu Raziskovanje informacijske družbe in na izbiro teme je 

vplivalo dejstvo, da me zanimata tako informacijska tehnologija kakor tudi kinologija 

in da sem sama pred leti prav s pomočjo interneta prišla do svojega štirinožnega 

spremljevalca.  

 

Raziskava je preko anketiranja (populacija 105 lastnikov čistopasemskih psov) 

pokazala, da uporaba interneta kot pripomočka pri izbiri primerne pasme psa 

narašča, zanimivo pa je, da ga osebe ženskega spola s tem namenom uporabljajo 

pogosteje kot moški, prav tako so na tem področju bolj dejavne mlajše generacije, ki 

novo tehnologijo osvojijo prej kot starejše. Anketiranci so s podatki o pasmah na 

internetu zadovoljni, vendar bolj s tujimi prispevki, pri forumih pa je stanje ravno 

obratno − slovenski se jim zdijo boljši. Pri izbiranju primerne pasme psa bodoči 

lastniki psov uporabljajo prav tako elektronsko pošto, v manjši meri tudi za 

dopisovanje z vzreditelji in lastniki določene pasme iz tujine (skupno 21%). 

Klepetalnice ljudje pri izbiri primerne pasme psa redko uporabljajo. 
  

 

 

 

 

 

Zahvale 

Društvu ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev Slovenije 
Enoti reševalnih psov – Obala Koper 
Klubu ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije 
Klubu za tibetanske pasme Slovenije 
Slovenski klub za bernske planšarske pse 
Slovenskemu klub za britanske ovčarske pasme 
Slovenskemu klubu za hrte 
Slovenskemu klub za velike pasme in molose – Sekciji za črne ruske terierje 
 
Mentorici Mileni Rakuša, Mojci Vojska, Tjaši Fotivec, Tini Šterguljc, Petri Pečar in 
posameznikom, ki so anketo izpolnili ter posredovali naprej.  
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1 UVOD 
 
Razvoj interneta je prinesel vrsto sprememb v naše življenje, prilagodil se je naši 

težnji po čim boljšem izkoristku časa. Omogoča nam hiter dostop do številnih 

informacij. Tudi pri izbiranju primerne pasme psa bi se morali posluževati čim več 

podatkov, in sicer iz različnih virov. Lahko jih zbiramo s pomočjo knjig, enciklopedij, 

pri vzrediteljih, lastnikih določene pasme ipd., mene pa je konkretno zanimalo, 

kakšne in kolikšne podatke lahko najdemo o pasmah na internetu. 

 

1.1 Opredelitev problema in sociološki vidik ali Pravi pes na pravem 

mestu 

Psi so bili v zgodovini vzrejeni za različne naloge in za življenje v različnih razmerah 

oz. življenjskih okoljih. Nekateri so pasli ovce na širnih prostranstvih, drugi so lenarili 

zleknjeni ob peči ali v naročju svojega gospodarja itd. Zato je nujno potrebno, da 

vemo, čemu je bila pasma, ki si jo izberemo, namenjena ter da psu omogočimo temu 

primerno življenje. Oziroma drugače povedano: pasme, ki je vajena dela, ne smemo 

zapreti v pesjak, ker lahko slej ko prej pričakujemo težave, od pasme, ki je celo 

življenje preležala, pa ne smemo pričakovati, da bo čuvala posestvo. (Taylor 1989) 

 

Nepremišljen nakup torej povzroči takšne in drugačne težave, o katerih pišem v 

drugem poglavju. Posledica je ponavadi neobvladljiv pes, ki je takšen le zato, ker mu 

nismo omogočili blesteti na področjih, za katere ima prirojene značilnosti. Ker obstaja  

težnja po tem, da se psi, kolikor je mogoče, vključijo v človeško družbo (navsezadnje 

so socialna bitja), do takšnih primerov (ki so skoraj pravilo, ne izjema), naj ne bi 

prišlo. Pes, ki skoči za vsakim kolesarjem, nima v urbanem okolju kaj iskati. Zato si 

naj človek izbere takšnega psa, ki ga lahko psihično in fizično obvlada! (Trkman, Več 

kot 400 možnosti v Moj pes, 2005, št. 10, str. 4-7) 

1.2 Hipoteze 

1. Internet je odličen pripomoček pri izbiranju primerne pasme psa. 

2. Na internetu so dostopne spletne strani, kjer lahko dobimo koristne podatke o 

pasmah. 

3. Če se pravočasno pozanimamo o želeni pasmi pred nakupom na internetu, 

nas lahko podatki ali člani foruma / klepetalnice prepričajo za kakšno drugo pasmo, ki 

je za nas primernejša.  
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4. Z uporabo interneta in elektronske pošte lahko v informacijski dobi lažje 

pridemo v stik z vzreditelji pasem (tudi iz tujine), ki pri nas niso ravno pogoste ali pa 

jih sploh ni.  

5. Pri izbiri primerne pasme psov ljudje uporabljajo tudi tuje spletne strani. 

6. Mlajši bodoči lastniki psov se pri izbiri pasme psa bolj poslužujejo interneta kot 

starejši. 

7. Osebe ženskega spola pri izbiri primerne pasme psa več / pogosteje 

uporabljajo internet kot moški.  

8. Slovenske spletne strani o psih oz. pasmah se lahko po kakovosti podatkov, ki jih 

ponujajo, merijo s tujimi spletnimi stranmi. 

1.3 Metodologija 

Ker obstaja na tem področju za analizo dokumentov le malo pisnih virov, izhajam pri 

teoretičnemu delu predvsem iz lastnih izkušenj in ugotovitev, pa tudi pisnih in 

internetnih virov, podatki empiričnega dela pa so bili zbrani s pomočjo ankete. 

Ker je bil pogoj, da so anketirani lastniki čistopasemskega1 psa, sem za pomoč 

poprosila kinološka društva in pasemske klube, vendar je bil odziv v pasemskih 

klubih veliko večji. Dogovarjanje je potekalo kar preko elektronske pošte in veliko 

večino odgovorov sem potem tudi prejela preko elektronske pošte, nekaj pa sem jih 

dobila tudi po navadni pošti. Tu je vidna velika prednost interneta – hitrost.  

Anketiranje »z osebnim pristopom« je potekalo 21. januarja 2006 na 2. dvoranski 

tekmi Eukanuba zimskega pokala v agilityju2, ki je bila v Gornji Radgoni.  

 

 

2 O IZBIRI PRIMERNE PASME PSA 

Pasma je skupina živali iste vrste, ki so si po značajskih lastnostih in videzu 

podobne. Nekatere lastnosti se dedno prenašajo na potomce. 

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Pasma; 25. 2. 2006)  

Po SSKJ pomeni pasma živali iste vrste, ki se v določenih lastnostih razlikujejo od 

drugih živali iste vrste. 

Primerna pasma psa je taka pasma, ki nam ustreza predvsem karakterno, to pomeni, 

da se ujema z našim karakterjem ; da ustreza našim pričakovanjem in zahtevam, 
                                                 
1 Čistopasemski – ki je potomec prednikov iste pasme (po SSKJ na http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html;12. 3. 2006).  
2Agility - kinološki šport; premagovanje najrazličnejših ovir postavljenih v določenem vrstnem redu v čim 
krajšem času (op. a.)  
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našemu življenjskemu stilu in navadam ter življenjskemu prostoru; pa tudi vizualno, 

vendar ima le-to manjši pomen. (http://www.canismajor.com/dog/chbreed.html; 28. 3. 

2006) 

 

Pri izbiri pasme psa torej lahko pomaga tudi človekov temperament. Psi so 

sangviniki, flegmatiki, melanholiki in koleriki. Če je nekdo kombinacija sangvinika in 

flegmatika, si je najbolje izbrati temu temperamentu podobnega psa. Če pa je človek 

kombinacija kolerika in melanholika, je prav, da si omisli psa, ki je nasproten temu 

temperamentu. (Klever 1995) 

 

2.1 Splošno o izbiri pasme psa 

Vsak pes zahteva pozornost, toda nekateri na primer odsotnost lastnika lažje 

prenašajo kot drugi. Ti drugi, ki so ponavadi tudi inteligentnejši in jim hitro postane 

dolgčas, razvijejo kmalu negativne in neželene oblike vedenja, kot so pretirano 

lajanje, uničevanje pohištva in drugih stvari, kopanje lukenj po vrtu / dvorišču, 

uhajanje od doma itd. Vse zgolj za pridobitev pozornosti. Ko se take težave pojavijo, 

je pes ljudem še bolj v napoto, težave se povečajo in v veliki večini primerov se 

situacija slabo konča za psa. Ali pa za koga v družini (beri: ugriz), če je pes poleg 

tega še toliko dominanten in/ali agresiven zaradi pomanjkanja vzgoje in šolanja.  

 

Če se že odločimo za nakup psa in vzamemo v zakup finančno obremenitev, skrb za 

vzgojo in šolanje, pomanjkanje časa zase itd., je drugi korak izbiranje primerne 

pasme. Pri tem bi morali biti veliko bolj pozorni na karakterne značilnosti pasme, in 

sicer glede na našo osebnost, kot na zunanji izgled, ki je pomemben samo zaradi 

nege dlake. Daljša zahteva več krtačenja, krajša se v stanovanju težje počisti / 

odstrani, žimasta in še nekatere zahtevajo trimanje3, pri nekaterih je potrebno 

striženje. Velikost psa je pomembna zato, da ga bomo lahko fizično obvladali. 

(Trkman, Več kot 400 možnosti v Moj pes, 2005, št. 10, str. 4-7) 

 

»Na zunanji videz se je mogoče navaditi, značaju psa pa se težje prilagodimo, 

ugajati nam mora v vsem življenju.« (Verhoef-Verhallen 1997)  

Veliko ljudi se za določeno pasmo odloči iz trenutnega nagiba (zaradi trenutne želje, 

mode ipd.), ne da bi pomislili na to, kakšne negativne posledice takšna površna 

                                                 
3 Trimanje - puljenje odmrle in odvečne dlake, lahko s prsti, sicer pa se uporabljajo t.i.  »trimerji«, ki izgledajo podobno kot 
nazobčani noži (op. a.)  
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odločitev prinaša. K popularnosti pasme veliko prispevajo mediji, predvsem filmska 

industrija, ki je povzročila pravo invazijo psov pasem dolgodlaki škotski ovčar (Lassie 

se vrača), nemški ovčar (Komisar Rex, K9, The Littlest Hobo), dalmatinec (101 

dalmatinec, 102 dalmatinca), bernardinec (Beethoven 1, 2, 3), aljaški malamut in 

sibirski husky (Beli očnjak 1, 2), labradorec in angleški bullterier (Neverjetno 

potovanje, Snoopy), zlati prinašalec v raznih serijah… To je imelo tako pozitivne kot 

negativne posledice. Veliko zaslužka je prineslo vzrediteljem omenjenih pasem, 

predvsem pa preprodajalcem, ki so pasmo pokvarili, narasla je »produkcija« 

nerodovniških psov in te pasme bodo potrebovale kar nekaj časa, da si bodo 

opomogle. (http://www.funtrivia.com/en/subtopics/Dogs-in-Movies-23797.html; 28. 3. 

2006) 

 

Druga skupina ljudi se za določeno pasmo odloči zato, ker jo imajo sosedje tri hiše 

naprej in je njihov pes tako prisrčen, prijazen in toliko vsega zna, brez vednosti, da to 

znanje ni položeno psom v »zibelko« (oz. v tem primeru v ležišče), pač pa se 

moramo sami potruditi, da psa primerno vzgojimo. Seveda je priporočljivo, če ne že 

nujno potrebno, tudi šolanje, ne glede na pasmo. 

 

Nekateri ljudje se za pasmo odločijo po obisku razstave, ker so bili predstavniki njim 

najbolj všečne pasme tako lepi in so imeli tako lepo dlako. Seveda pa ne vedo, da se 

za lepo dlako skrivajo ure in ure krtačenja, česanja, morda tudi striženja, pred 

razstavo pa seveda še obvezno kopanje in  sušenje s sušilcem, pri nekaterih pasmah 

tupiranje4, ojačevanje »pričeske« z lakom itd. (Fogle 1997) 

 

Za izbiro pasme psa si je torej potrebno vzeti čas, zbrati čim več informacij v knjigah, 

enciklopedijah in/ali na internetu, obiskati čim več razstav, tekmovanj in drugih 

kinoloških prireditev, se udeležiti srečanj »pasjeljubcev« in njihovih štirinožnih 

spremljevalcev, priti v kontakt s čim več vzreditelji pasme, ki nas zanima, ko pa 

vzreditelja že izberemo, je po kotitvi priporočljivo leglo čim večkrat obiskati in se 

seznaniti s tem, v kakšnih razmerah mladiči živijo in spet – izbrati mladiča, ki nam 

najbolje ustreza po karakterju (če nimamo namena dosegati vrhunskih rezultatov na 

pasjih razstavah). (http://epuppy.stormloader.com/breed.html, dostopno 28. 3. 2006) 

                                                 
4 Tupirati - s potegovanjem glavnika po laseh v smeri proti glavi delati, da je pričeska bolj visoka, bujna (po 
SSKJ na http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html; 12. 3. 2006) 
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2.2 Kako lahko internet pomaga pri izbiri primerne pasme psa 

Gina Spadafori ugotavlja, da je t.i. kiberprostor imeniten vir informacij o psih. Ljubitelji 

psov so se v internet in komercialne priključne storitve podali z gorečnostjo, ki ji težko 

najdemo par. Brskanje po »pasjih« straneh omogoča kramljanje z drugimi ljubitelji 

psov, razpravljanje o različnih pasmah, metodah šolanja… Na voljo je ogromno 

nasvetov, ki nam pomagajo pri izbiri novega psa in so – vsaj večinoma – natančni in 

pošteni. (Spadafori 1996).  

 

Internet nam pri izbiranju primerne pasme psa lahko pomaga na več načinov, in sicer 

preko spletnih strani kinoloških zvez, kinoloških društev, pasemskih klubov in 

pasemskih društev, vzrediteljev, posameznih psov, ki jih zanje postavijo njihovi 

skrbniki, z obširnimi spletnimi stranmi – portali (eden največjih je mojpes.net) itd. Za 

iskanje podatkov lahko prav tako uporabljamo forume: splošne, namenjene  

posameznim pasmam, namenjene posamezni kinološki dejavnosti idr. V pomoč nam 

je lahko tudi elektronska pošta za dopisovanje z vzreditelji, lastniki in poznavalci 

posamezne pasme. Uporabljamo lahko tudi klepetalnice, in sicer na posameznih 

spletnih straneh, IRC, MSN Messenger, Yahoo Messenger, Skype ipd. Predvsem v 

tujini so razširjene tudi t.i. mailing liste, kjer preko elektronske pošte komuniciramo z 

več uporabniki iste »verige«. Zanimivi so tudi posebni vprašalniki/testi na portalih, ki 

na podlagi izbranih odgovorov izberejo nekaj pasem, ki naj bi nam najbolj ustrezale 

(ti testi so v pomoč, saj se lahko na njihovi podlagi naš izbor pasem omeji, oz. nam 

da predloge, če nimamo nobene konkretne ideje glede pasme, npr. 

http://www.purinaone.com/dogcare_breed_selector.asp, dostopno 8. 3. 2006).  

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Vzorec in anketa  
 

Anketiranje je potekalo z vmesnimi presledki od 10. 12. 2005 do 23. 2. 2006. Zaradi 

izbrane teme je anketiranec moral biti lastnik čistopasemskega psa. Največ 

izpolnjenih anket sem dobila od pasemskih klubov (večino preko elektronske pošte, 

nekaj tudi po navadni pošti), in sicer kar 77. Drugi del anket (17) sem dobila na 2. 

dvoranski tekmi Eukanuba zimskega pokala v agilityju v Gornji Radgoni 21. januarja 

2006. Ostale ankete sem dobila preko znancev. Skupno je bilo anketiranih 105 ljudi. 

Vzorec sem posplošila na celotno slovensko populacijo.  
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Anketa je zaradi lažje preglednosti razdeljena na tri glavne sklope in uvod. Uvod se 

nanaša na anketiranca, prvi del (A) na izbiro psa, drugi del (B) na uporabo interneta 

in tretji del (C) na internet kot pripomoček pri izbiri primerne pasme psa. Pri anketi so 

uporabljeni vsi tipi vprašanj, tako zaprti kot polodprti in odprti, in sicer zaradi različne 

vsebnosti vprašanj. 

 

3.2 Analiza ankete 
Uvodni del je vseboval vprašanja o anketirancu in njegovem psu. Anketiranih je bilo 

79% oseb ženskega spola in 21% oseb moškega spola. Nekateri na vprašanje o 

letnici rojstva niso želeli odgovoriti.  

 

Največ anketirancev (8,6%) je lastnikov tibetanskega terierja, verjetno zaradi 

intenzivnega sodelovanja Kluba za tibetanske pasme Slovenije, in gladkodlakih 

prinašalcev. Na drugem mestu so lastniki kraških ovčarjev (6,6%), na tretjem pa 

lastniki borderskih oz. škotskih mejnih ovčarjev in bernskih planšarskih psov (5,7%). 

Največ anketiranih (21,3%) je izbiralo pasmo leta 2005, sledijo tisti (14,9%), ki so se 

s tem ukvarjali leta 2004, tretji (12,8%) pa leta 2001. 

 
Tabela 1: Uporaba interneta in izbira pasme v odvisnosti od spola 

 Ženski spol Moški spol 

Odstotek dnevnih uporabnikov interneta 81,9% 90,5% 

Odstotek dnevnih uporabnikov elektronske pošte  79,3% 90,5% 

Uporaba interneta pri izbiranju pasme 80,5% 63,6 % 

Povprečna starost: 29,0 31,8 

Povprečno leto izbiranja pasme 2000 2000 

Povprečna starost psa 3,2 4,5 

 
Internet in elektronsko pošto uporablja približno 10% več moških kot žensk. Pri 

izbiranju pasme je presenetljivo ženski spol za več kot 20% bolj množično uporabljal 

internet kot moški. S tem se sklada hipoteza o tem, da ženske pri izbiri primerne 

pasme psa pogosteje uporabljajo internet kot moški. Morda vpliva na to dejstvo, da 

so bile anketiranke povprečno stare 29,0 let, anketiranci pa 31,8. Povprečno leto 

izbiranja pasme je enako, povprečni starosti psov pa se razlikujeta za 1,3. Iz tega 

lahko sklepam, da si ženske vzamejo več časa preden se odločijo za pasmo. Vendar 

pa se s tem ne ujemajo rezultati vprašanja A3, po katerih je s pasmo zelo zadovoljnih 

100% moških in 82% žensk, saj bi bilo logično, da je s pasmo bolj zadovoljen tisti, ki 
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za izbiranje pasme porabi več časa. Tu se pojavi vprašanje o kvalitetni izrabi časa, 

saj potemtakem očitno potrebujejo ženske več časa, da se pravilno odločijo. 

 

Da je veliko anketirancev (skupno 77%) uporabljalo pri izbiranju pasme prav internet, 

je verjetno posledica dejstva, da gre večinoma za lastnike mlajših psov (povprečna 

starost anketirancev je 29,6). To se ujema z mojimi pričakovanji, in sicer da mlajši 

lastniki psov bolj pogosto uporabljajo internet za pridobivanje informacij o pasmah 

psov. 
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Slika 1: Kje so anketirani zbirali podatke in od kod so dobili največ podatkovKje so anketirani zbirali podatke in od kod so dobili največ podatkovKje so anketirani zbirali podatke in od kod so dobili največ podatkovKje so anketirani zbirali podatke in od kod so dobili največ podatkov    
 

Kot je razvidno iz grafa, so anketirani pri izbiranju pasme največkrat pogledali v 

knjige  (68,5%), sledi internet (64,7%), lastniki izbrane pasme (54,3%) in vzreditelji 

(44,7%). Pri tem vprašanju je bilo možno obkrožiti več odgovorov, nobeden pa ni 

izbral možnosti »drugo«.  

 

Največ podatkov so anketirani dobili na internetu (36%), čeprav so pri zbiranju 

podatkov največ uporabljali knjige (22%), ki so tukaj šele na tretjem mestu. Na 

drugem so vzreditelji (28%), na koncu pa lastniki (16%), ki so imeli določeno pasmo 

pred anketiranci.  

 
Tabela 2: Količina in kakovost podatkov na internetu po mnenju anketirancev 

Menite, da da ne ne vem 

obstaja na internetu dovolj 
uporabnih podatkov o pasmah 

(količina)? 

82% 15% 3% 

da obstajajo na internetu 
kakovostni/verodostojni podatki o 

pasmah (kakovost)? 

83% 5% 12% 

 
 
Anketiranci so bili pri prvih dveh vprašanjih precej enotni. Glede na odgovore, obstaja 

na internetu o pasmah zadostna količina podatkov o pasmah, prav tako pa so ti 
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podatki dovolj kakovostni. Le 15% anketiranih trdi, da je podatkov premalo, 5% pa ni 

zadovoljnih z njihovo kakovostjo. S tem so moja pričakovanja potrjena (2. hipoteza). 

29%

48%

23%

slovenske

tuje

ne vem

 
Slika 2: Katere spletne strani, ki vsebujejo informacije o pasmah, se vam zdijo boljše? 

 

Največ anketirancev (48%) je najbolj zadovoljnih s tujimi spletnimi stranmi, 29% so 

ljubše slovenske, 23% pa jih je neodločenih. Tukaj lahko potrdim 5. hipotezo (Na 

internetu so dostopne spletne strani, kjer lahko dobimo koristne podatke o pasmah), 

8. hipotezo pa ovržem (Slovenske spletne strani o psih / pasmah, se lahko po 

kakovosti podatkov, ki jih ponujajo, merijo s tujimi spletnimi stranmi), saj je skoraj 

dvakrat več anketirancev bolj zadovoljnih s tujimi spletnimi stranmi.  
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Slika 3: Na kateri spletni strani /portalu ste dobili največ podatkov? 

 
Anketiranci so bili pri brskanju po slovenskih spletnih straneh najbolj zadovoljni z 

Mojpes.net portalom (42,8%), sledijo spletne strani pasemskih klubov in društev 

(25,0%), spletna stran revije Moj pes (7,1%), spletne strani vzrediteljev in kinoloških 

zvez (5,3%). Presenetljivo so tuje spletne strani tukaj šele na tretjem mestu (19,6%), 

glede na to, da je skoraj dvakrat več anketirancev na podlagi vprašanja C1.3 najbolj 

zadovoljnih s tujimi spletnimi stranmi.   
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48%

20%

32%
za dopisovanje z
vzrediteljem 

z osebo, ki je imel
to pasmo že pred
mano
ne

 
Slika 4: Ste pri izbiranju pasme uporabljali elektronsko pošto? 

 

Pri izbiranju pasme je kar 68% anketiranih uporabljalo elektronsko pošto (32% jih ni), 

in sicer 48% za dopisovanje z vzrediteljem (od tega 39% s tujimi), 20% pa za 

dopisovanje z osebo, ki je imela pasmo že pred njihovim nakupom (od tega 14% iz 

tujine). Menim, da lahko 5. hipotezo (delno) potrdim kljub temu, da gre tukaj za 

sorazmerno majhne odstotke, saj menim, da se »poslovanje« s tujimi vzreditelji 

preko interneta šele začenja in le-to bo še bolj povezalo slovenski kinološki svet s 

tujim, saj je hitreje napisati elektronsko sporočilo kot poslati navadno pismo in je tudi 

ceneje kot klicanje v tujino. Na tak način lahko lažje pridemo do pasme, ki nam je 

všeč, pa je tako redka, da v Sloveniji še ni njenih vzrediteljev. 

54%

5%

12%

29%

da. Registriral/a sem se
in napisal/a v saj eno
sporočilo.

da. Registriral/a sem se,
v endar na f orumu ne
sodelujem.

da. Nisem se
registriral/a, ga le
berem.

ne
 

Slika 5: Ali za iskanje informacij o pasmah uporabljate forum? 
 
Več kot polovica (54%) anketirancev se je registrirala na forum in napisala tudi vsaj 

eno sporočilo, veliko manj (5%) je takih, ki so se registrirali, vendar niso napisali 

nobenega sporočila. Nekateri (12%) forum le berejo, 29% anketirancev pa ga sploh 

ne uporablja.  

31%

44%

25%
pred nakupom

po nakupu

ga ne
uporabljam

 
Slika 6: Kdaj ste začeli uporabljati forum?  

 
Forum je začelo pred nakupom uporabljati 31% anketirancev, po nakupu pa kar 44%. 

Od tistih, ki so na forumu sodelovali pred nakupom, kar 69% trdi, da na njem niso 
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prišli do informacij, ki so jih zanimale. Od tistih, ki so na forumu začeli sodelovati po 

nakupu, pa le 37% trdi, da jim ni žal, da niso foruma uporabljali že pred nakupom. 

Kar 68% anketirancev je mnenja, da si zaradi sodelovanja na forumu pred nakupom 

ne bi premislili glede pasme, četrtina jih je neodločenih in le 7% trdi, da bi jih forum 

lahko prepričal za kakšno drugo pasmo. Moja predpostavka o tem, da nas lahko 

podatki na forumu pred nakupom psa prepričajo za kakšno drugo pasmo, se je torej 

izkazala za napačno, kljub temu, da poznam kar nekaj takih primerov.  

37%

21%

8%

6%

5%

13%

10%
mojpes.net

mojpes.com

forum »Naši psi«

forum »Pasji svet«

Dog handling forum

forum na »pesjanar.si« 

drugo

 
Slika 7: Na katerem »pasjem« forumu sodelujete? 

 
Po pričakovanju največ anketirancev (37%) uporablja forum na portalu mojpes.net, 

na drugem mestu je forum na mojpes.com, sledi jima forum na pesjanar.si. Ostali so  

približno enako zastopani. V tistih 10%, ki pomenijo odgovor »drugo«, se skrivajo 

Slovenski APBT forum, forum Reševalni psi, forum Agility portala Slovenije … 

Kar polovici tistih, ki sodelujejo na več forumih (teh je 49%), se zdi forum na portalu 

mojpes.net najboljši, sledi forum na pesjanar.si (27%), tretji je forum na Agility portalu 

Slovenije (11%).  

Tabela 3: Sodelovanje anketirancev na tujem forumu in/oz. klepetalnici 
 da ne 

Ali sodelujete tudi na tujem forumu? 14% 86% 

Sodelujete na kakšni klepetalnici, kjer je govora o psih? 18% 82% 

 
Le 14% anketirancev sodeluje tudi na tujem forumu. Največkrat so bili omenjeni 

forumi, namenjeni posameznim pasmam (npr. Labrador Retriever forum,  Newf-Net 

Newfoundland Forums, forum Chihuahua People) in forumi s širšo kinološko 

tematiko (npr. forumi Balcan Cinology, Working Sheepdog, Cleanrun). Od teh se 

65% anketirancev zdijo slovenski boljši, in sicer zato, ker so bolj pregledni, zaradi 

lažjega razumevanja jezika in možnosti druženja s forumovci. Tistih 35% pa meni, da 

so tuji forumi boljši, ker se tam nahajajo dolgoletni vzreditelji, od katerih se lahko 

veliko naučimo in posledično, ker vsebujejo več informacij. 
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Samo 18%  anketirancev sodeluje na vsaj eni klepetalnici, kjer je govora o psih. 

Največ jih navaja klepetalnico na mojpes.net-u in MSN Messenger. Celo 62% 

anketirancev meni, da so ljudje med pogovorom v klepetalnici iskreni in da podajo 

verodostojne podatke.  

52%

33%

15%

na spletni strani
vzreditelja

med internetnimi
oglasi

po elektronski
pošti

 
Slika 8: Če ste za leglo izvedeli na internetu, kje je to bilo? 

 

Za leglo je na internetu izvedelo 39% anketirancev, od tega 52% na spletni strani 

vzreditelja, 33% med internetnimi oglasi in 15% po elektronski pošti. Kot drugo so 

anketiranci navajali spletno stran pasemskega kluba, forum in MSN Messenger.  

 

37%

24%

2%

12%

25% oglasnik, časopis,
revije
vzreditelj

veterinar

klub

znanec

 
Slika 9: Napišite, kje/kako/od koga ste izvedeli za leglo (če za leglo niste izvedeli na internetu) 

 

Tistih 61%, ki legla niso našli na internetu, so zanj izvedeli preko oglasnika, časopisa 

ali revije (37%), od znanca (25%), vzreditelja (24%), pasemskega kluba (12%) in 

veterinarja (2%).  

 

4 SKLEP 
Internet prav gotovo zavzema pomembno mesto v našem življenju, z razvojem bo 

postal še bolj pomemben na skoraj vseh področjih našega življenja, tudi na področju 

kinologije in s tem pri izbiranju primerne pasme psa.  

 

Raziskava je pokazala, da bodoči lastniki psov množično uporabljajo internet pri 

zbiranju podatkov o pasmah in so večinoma zadovoljni z vsebinami, ki jih le-ta 
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ponuja, tako po kvaliteti kot tudi po kvantiteti, torej lahko zaključim, da internet je  

odličen pripomoček pri izbiranju primerne pasme psa. Naj tukaj pripomnim, da je 

treba biti pozoren na sam vir in se prepričati o strokovnosti prispevkov. Internet nas 

lahko tudi usmeri v dejansko resničnost (npr. dobimo informacijo o bližnji razstavi ali 

srečanju t.i. »pasjeljubcev5«, kjer lahko v živo spoznamo pasmo). 

 

Pri uporabi interneta kot pripomočka za izbiranju primerne pasme psa presenetljivo 

prednjačijo osebe ženskega spola, moški se rajši odločijo za knjige. Ker so mlajše 

generacije že na splošno dovzetnejše za novo tehnologijo, uporabljajo internet  tudi 

na tem področju več kot starejše. »Ključ te digitalne prihodnosti je bolj kot kdajkoli 

doslej v rokah mladih. Nič me ne bi moglo narediti srečnejšega.« (Pivec 2004: 57, 

citirano po Negroponte, 1996) 

 

Slovenci smo večinoma zadovoljni s podatki o pasmah, ki nam jih ponuja internet. 

Boljše se nam zdijo tuje spletne strani  (za kar je potrebno poznavanje tujih jezikov), 

vendar ne tuji forumi, saj so slovenski preglednejši in omogočajo druženje s podobno 

mislečimi (druženje z lastniki psov). Zelo veliko ljudi poleg brskanja po spletnih 

straneh in forumih uporablja tudi elektronsko pošto. Na tak način lažje pridejo v stik s 

tujimi vzreditelji in redkimi pasmami, pa tudi z lastniki določene pasme. Klepetalnice 

pri izbiranju pasme nimajo velike vloge. 

 

Za kakršnokoli pasmo se že odločimo, pomembno je, da psu omogočimo razviti se v 

to, kar lahko postane, le tako nam bo lahko vračal največ, kar zmore. Naj zaključim z 

mislijo Henryja Wheelerja Shawa: »Z denarjem lahko kupiš kvalitetnega psa, toda ne 

moreš kupiti njegovega mahanja z repom.« … in iskrice v očeh… 

 

5 VIRI IN LITERATURA 

Bučar, Bojko (2002): Navodila za pisanje: seminarske naloge in diplomska dela.  

Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. 

 

Fogle, Bruce (1997): Enciklopedija psov. Slovenska knjiga, Ljubljana. 

 

Klever, Ulrich (1995): Velika knjiga o psih. 2. dopolnjena izdaja. Dedal, Ljubljana.  

                                                 
5 Pasjeljubec– tudi t.i. kinofil; kdor je navdušen nad psi, ponavadi tudi lastnik psa, ni pa nujno (op. a.)  



 16

 

Pivec, Franci (2004): Informacijska družba. Subkulturni azil, Maribor.  

 

Spadafori, Gina (1997): Psi za telebane. Pasadena, Ljubljana. 

 

Taylor, David (1989): Vaš pes. Državna založba Slovenije, Ljubljana. 

 

Trkman, Silvia (2005): »Več kot 400 možnosti«. Moj pes, let. 14, št. 10, str. 4-7. 

 

Verhoef-Verhallen, Esther (1997): Enciklopedija psov. Prešernova družba: Rebo, 

Ljubljana. 

 

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html (dostopno 12. 3. 2006) 

 

http://epuppy.stormloader.com/breed.html (dostopno 28. 3. 2006) 

 

http://www.funtrivia.com/en/subtopics/Dogs-in-Movies-23797.html (dostopno 28. 3. 

2006) 

 

http://www.helpguide.org/life/pets.htm (dostopno 8. 3. 2006) 

 

http://www.mojpes.net/modules/news/article.php?storyid=939 (dostopno 28. 3. 2006) 

 

http://www.mojpes.net/modules/news/article.php?storyid=347 (dostopno 28. 3. 2006) 

 

http://www.myboot.com/articles/203-how-to-choose-the-right-breed-of-dog.html 

(dostopno 8. 3. 2006)  

 

http://www.northbay-canine.org/miscmutt-txt.htm (dostopno 28. 3. 2006) 

 

http://thepuppyguide.com/dog_breed.html (dostopno 8. 3. 2006) 

 

 

 
 
 



 17

6 PRILOGA – Anketa 
 

Vloga interneta pri izbiri primerne pasme psa 
 

Pozdravljeni!  
Sem Iris Smolkovič, dijakinja Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in delam raziskovalno nalogo 
z naslovom Vloga interneta pri izbiri primerne pasmeVloga interneta pri izbiri primerne pasmeVloga interneta pri izbiri primerne pasmeVloga interneta pri izbiri primerne pasme psa psa psa psa v okviru projekta Raziskovanje 
informacijske družbe. Ugotoviti želim, kakšno in kolikšno povezavo ima internet z izbiro primerne 
pasme.  

Najlepša hvala za sodelovanje! 
 
1. Spol (anketiranca): 
a) ženski 
b) moški 
 
2. Vaša letnica rojstva: 
 
 

 
3. Pasma vašega psa: 
 
 
4. Katerega leta ste izbirali pasmo? 
 
 
5. Starost vašega psa:   

A) Izbira psaA) Izbira psaA) Izbira psaA) Izbira psa 
 
1. Kje (/na kakšen način) ste izbirali pasmo, ki jo imate? (možnih več odgovorov) 
a) v knjigah 
b) na internetu 
c) pri vzrediteljih 
d) pri lastnikih, ki to pasmo že imajo 
e) drugo:  
 
2. Od kod ste dobili največ podatkov? (1 odgovor) 
a) v knjigah 
b) na internetu 
c) pri vzrediteljih 
d) pri lastnikih, ki to pasmo že imajo 
e) drugo: 
 
3.  Ste zadovoljni s pasmo, ki jo imate? 
a) zelo 
b) da 
c) srednje 
d) malo 
e) ne  
f) sploh ne



A) Izbira psaA) Izbira psaA) Izbira psaA) Izbira psa 
 
1. Kje (/na kakšen način) ste izbirali pasmo, ki jo imate? (možnih več odgovorov) 
a) v knjigah 
b) na internetu 
c) pri vzrediteljih 
d) pri lastnikih, ki to pasmo že imajo 
e) drugo:  
 
2. Od kod ste dobili največ podatkov? (1 odgovor) 
a) v knjigah 
b) na internetu 
c) pri vzrediteljih 
d) pri lastnikih, ki to pasmo že imajo 
e) drugo: 
 
3.  Ste zadovoljni s pasmo, ki jo imate? 
a) zelo 
b) da 
c) srednje 
d) malo 
e) ne  
f) sploh ne 
 
B) Uporaba internetaB) Uporaba internetaB) Uporaba internetaB) Uporaba interneta 
1.  Kako pogosto uporabljate internet za brskanje po spletnih straneh? 
a) večkrat na dan 
b) enkrat na dan 
c) večkrat na teden 
d) enkrat na teden 
e) večkrat na mesec 
f) enkrat na mesec 
g) zelo redko 
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2. Kako pogosto uporabljate elektronsko pošto?  
a) večkrat na dan 
b) enkrat na dan 
c) večkrat na teden 
d) enkrat na teden 
e) večkrat na mesec 
f) enkrat na mesec 
g) zelo redko 
 
C) Internet kot pripomoček pri izbiri primerne paC) Internet kot pripomoček pri izbiri primerne paC) Internet kot pripomoček pri izbiri primerne paC) Internet kot pripomoček pri izbiri primerne pasme psasme psasme psasme psa    
1. Ste pri izbiranju iskali podatke o pasmi na spletnih straneh?    
a) da 
b) ne  
 
Če ste izbrali »da«: 
1.1  Menite, da obstaja na internetu dovolj uporabnih podatkov o pasmah (količina)? 
a) da 
b) ne 
c) ne vem 
 
1.2 Menite, da obstajajo na internetu kakovostni/verodostojni podatki o pasmah (kakovost)? 
a) da 
b) ne 
c) ne vem 
 
1.3 Katere spletne strani, ki vsebujejo informacije o pasmah, se vam zdijo boljše? 
a) slovenske 
b) tuje 
c) ne vem 
 
 
1.4 Na kateri spletni strani / portalu ste dobili največ podatkov? 
 
 
2. Ste pri izbiranju pasme uporabljali elektronsko pošto? (možnih več odgovorov) 
a) za dopisovanje z vzrediteljem. Je bil ta vzreditelj iz tujine?  
b) z osebo, ki je imel to pasmo že pred mano. Je bil to nekdo iz tujine?  
c) drugo:  
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3. Ali za iskanje informacij o pasmah uporabljate forum? 
a) da. Registriral/a sem se in napisal/a vsaj eno sporočilo. 
b) da. Registriral/a sem se, vendar na forumu ne sodelujem. 
c) da. Nisem se registriral/a, ga le berem. 
d) ne. 
 
4. Kdaj ste začeli uporabljati forum? 
a) pred nakupom 
b) po nakupu 
c) ga ne uporabljam 
 
Če ste izbrali odgovor a): 
4. 1 Ste s sodelovanjem na forumu pred nakupom prišli do informacij, ki so vas zanimale? 
a) da 
b) ne 
 
Če ste izbrali odgovor b): 
4.2 Vam je žal, da niste začeli sodelovati že prej? 
a) da 
b) ne 
 
4.3 Menite, da bi vas to lahko odvrnilo od nakupa in vas morda prepričalo za katero drugo 
pasmo? 
a) da 
b) ne 
c) mogoče 
 
5. Na katerem »pasjem« forumu sodelujete? (možnih več odgovorov) 
a) mojpes.net 
b) mojpes.com 
c) forum »Naši psi« 
d) forum »Pasji svet« 
e) Dog handling forum 
f) forum na »pesjanar.si«  
g) drugo:  
 
5.1 Kateri se vam zdi najboljši, če sodelujete na več forumih? 
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5.2. Ali sodelujete tudi na tujem forumu?  
a) da. Gre za (ime ali naslov): 
b) ne 
 
5.3. Če sodelujete tako na slovenskem kot na tujem forumu, kateri se vam zdi boljši in zakaj? 
a) Slovenski, ker   
b) Tuji, ker  
 
6. Sodelujete na kakšni klepetalnici, kjer je govora o psih? 
a) da. Na kateri?  
b) ne 
 
6.1. Menite, da so ljudje v klepetalnicah iskreni in podajo verodostojne podatke? 
a) da 
b) ne 
 
7. Ste za leglo izvedeli na internetu?  
a) da 
b) ne 
 
7.1 Če ste izbrali odgovor a), kje je to bilo? 
a) na spletni strani vzreditelja 
b) med internetnimi oglasi 
c) po elektronski pošti 
d) drugo:  
 
7.2 Če ste izbrali odgovor b), napišite kje/kako/od koga ste izvedeli za leglo:  
 
 
 
 
 


