
ZVEZA FELINOLOŠKIH DRUŠTEV SLOVENIJE   
ZFDS 

 



Kdo smo? 

 

• Tatjana Malgaj, predsednica ZFDS 

• Božidar Grigić, podpredsednik ZFDS  (v četrtek)  

• Dean Lamper, sekretar ZFDS 

• Vanja Knez, DMV, Predsednica Vzrejne komisije 

• Člani – lastniki mačk 

 



Načrt za današnji šolski uri: 

• Uvod: izvor mačke 

• Predstavitev ZFDS 

• Razstave mačk 

• Rodovna knjiga 

• Vzrejni pravilnik 

• Vzrejni pregled 

• Predstavitev primerkov nekaterih pasem 



Felinologija – veda o mačkah 
Felis catus – domača mačka 

 

• Izvor mačk 

• Zdravje in nega 

• Genetika  

• Vzreja 

• Pasme 

• Prehrana 

• Odnosi med mačkami 

• Odnosi med mačko in človekom 

 



Družina mačk 
36 vrst 

• 29 jih pripada rodu felis: mačke (domača, evropska divja, nubijska, 
saharska, puščavski ris, serval, gozdni ris, ozelot, podlasičja mačka, 
puma, kitajska mačka … 

• 5 rodu panthera – velike mačke:  

   lev, tiger, panter, jaguar, gepard 

   (drugačni proporci, ne mijavkajo, pri jedi si pomagajo s 

    prednjima tacama) 

• 2 v posebno skupino,  ki spada med zgornji dve glavni skupini: 
indijski leopard in gepard  



Izvor domače mačke 

 

Obstaja več  teorij – najbolj verjetni sta dve: 

 

1. Izvira iz Afrike – Nubije in je plod  
postopnega udomačevanja. 

 

2. Je plod križanj treh sorodnih vrst: 
evropske divje, libijske in prababice siamskih  
mačk (felis ornata).  

       

 



Naselitev v Evropo 
 

Vojaki Rimskega cesarstva so iz osvojenega 
Egipta prenašali mačke z ladjami. V Egiptu so 
namreč te živali že uporabljali za zaščito 
skladiščenega žita pred glodalci. 

 

Vojaki so s prodajo v Rimu in drugod dobro 
zaslužili, saj v takratni Evropi mačk še niso 
poznali. 

 



Frazem: Maček v žaklju – od kod??? 



Odnos do mačk nekoč in danes 

Oboževana v faraonskem Egiptu (boginja Bastet) 

Osovražena v srednjem veku - Inkvizicija 

 

IN DANES? 

Še vedno obstajajo vraže o črnih mačkah – 
zavetišča jih težje oddajo. 

Na deželi so še vedno pri hišah zaradi koristi – 
uničevanja  glodalcev, odnos do njih pa se le 
postopoma izboljšuje 

 

 



 
V bližnji preteklosti in danes imajo mačke veliko 
oboževalcev, ki občudujejo njihov značaj:  
  
    samostojnost,  
    iznajdljivost,  
    nežnost,   
    pripadnost,  
    gracioznost,  
    spretnost … 

 

Zato ne preseneča, da se pojavljajo na številnih 
področjih. 
 



 
Tako lahko mačke zasledimo, na primer, v: 
 

 …umetnosti:  

      

     Picasso  

     s svojo  

     mačko 



… v literaturi: Maček Muri, Obuti maček … 



… Potepuški maček Bob in … Garfield 



… glasbi: musical Cats in Syd Barret (Pink Floyd: 
Lucifer Sam) s svojima siamkama. 



… filmu: Mačke iz visoke družbe, Silvester  



… in: Cat Woman, Simon‘s Cat  



Organiziranost ljubiteljev mačk v Evropi 
1. Razstava  - London 1871, Kristalna palača, predstavljeni 

dolgodlaka angora in siamska mačka 

2. Začela se je selekcija in načrtna vzreja mačk, uvoz iz Perzije in 
Siama (današnje Tajske) 

3. Ustanavljala so se društva 1932/1933 v Franciji, Italiji, Nemčiji, 
Švici, Belgiji, Nizozemski, Danski ... 

4. 1949. je bila ustanovljena FIFe – Fédération Internationale Féline, 
mednarodna zveza, ki je združila organizacije v Evropi.  

5. Prvih 10 let so usklajevali razstavna in vzrejna pravila ter standarde 
za različne pasme – postavljeni so bili temelji za močno strokovno 
mednarodno felinološko organizacijo, ki je vsako leto povečevala 
svoje članstvo in se širila tudi izven Evrope. 

6. Danes ima FIFe 42 polnopravnih članic in 1 pod patronatom 
(Kitajsko), ki čaka na sprejem. 

 



Začetki v Sloveniji 

 

• 1985: prva predstavitev mačk v Mariboru, v okviru razstave malih živali 

• 1986: ustanovljeno Felinološko društvo slovenije, podružnice: Ljubljana, 
Maribor, Celje in Zasavje:  

• prve propagandne razstave mačk in prva nacionalna razstava 

• začetek vodenja rodovne knjige  

• 1987:  podružnice se organizirajo v samostojna društva  

• ustanovljena ZFDS –YU 

• 1987 – prva mednarodna razstava 

• 1988 – sprejeti v FIFe 

 



FIFe – Mednarodna felinološka zveza 

• Določa:  standarde za pasme. 

  vzrejna pravila. 

  razstavna pravila.  

• Vodi centralni seznam razstav.  

• Skrbi za zdravje in dobrobit mačk, WHC. 

• Izobražuje člane, sodniške pripravnike, vodi izpite za sodnike in 
spremlja njihovo delo. 

• Sodeluje z drugimi večjimi felinološkimi organizacijami (WCF, 
TICA ...) 

• Organizira GA –  1 x letno skupščino, na kateri smo prisotne vse 
članice, ki  s svojimi predlogi in glasovanjem aktivno 
sooblikujemo delovanje FIFe. 

 



ZFDS - organiziranost 

• Združuje 5 društev, ki aktivno sodelujejo pri delovanju 
ZFDS. 

• Vodi Rodovno knjigo ZFDS. 

• Usklajuje razstave v Sloveniji s koledarjem razstav FIFe. 

  Komisije v ZFDS: 

• Vzrejna komisija – sledi Vzrejnemu pravilniku ZFDS, 
izobražuje člane društev, skrbi za načrtno in zdravo 
vzrejo pasemskih mačk. 

• Sodniška komisija, ki jo sestavljajo slovenski 
mednarodni sodniki 

 

 

 



1. del je tako zaključen 

•Zahvaljujem se vam za pozornost. 

 

•Sledi:  

•Organizacija mednarodnih razstav 


