
FELINOLOŠKO DRUŠTVO LJUBLJANA (FDL) 

KAM PO INFORMACIJE?
KRATKA PREDSTAVITEV FELINOLOŠKEGA DRUŠTVA LJUBLJANA 
Felinološko društvo Ljubljana (FDL) je bilo ustanovljeno leta 1985, čeprav so se prve pasemske mačke 
(predvsem so bile to perzijske mačke) v Sloveniji  pričele pojavljati  že v začetku 80-tih let.  V prvih letih
organizirane felinologije v Sloveniji, je ljubljansko društvo pokrivalo skoraj celoten zahodni del Slovenije. S
porastom zanimanja za skrb in vzrejo pasemskih mačk in povečanjem števila članov, so se kasneje ustanovila
še  društva  po  ostalih  slovenskih  mestih  in  regijah,  ki  so  se  1987 združila  v  Zvezo felinoloških  društev
Slovenije  (ZFDS),  le-ta  pa  je  bila  leta  1988  sprejeta  v  svetovno  felinološko  združenje  Federation
Internationale Feline (FIFe) . 
Društvo združuje  vzreditelje in ljubitelje rodovniških pasemskih mačk  ter seveda  skrbnike pasemskih in
nepasemskih mačk iz Ljubljane, njene okolice in tudi celotne Slovenije. 
Srečanja članov so občasna in namenjena druženju, posredovanju tekočih informacij iz »mačjega sveta« ter
izmenjavi medsebojnih izkušenj.  Popestrena so s predavanji  strokovnjakov s področja veterine, vzreje in
razstav. Kot edino društvo v Slovenji izdajamo interni bilten VESTI, v katerem lahko člani preberejo kratke
povzetke tekočega dela društva, povzetke predavanj, različne nasvete v zvezi z mačkami, zanimivosti iz sveta
mačk, zgodbe naših članov in njihovih mačjih ljubljenk. 

DEJAVNOSTI DRUŠTVA 
- skrb za zdravo in kvalitetno vzrejo pasemskih mačk po veljavnih standardih
- podajanje informacij o mačkah širšemu krogu ljudi
- predstavitev mačk kot družabnih in terapevtskih živalih
- strokovno izpopolnjevanje članov na področju felinologije
- organizacija mednarodnih in predstavitvenih razstav
- sodelovanje ter finančna in strokovna pomoč društvom proti mučenju in zaščiti živali
- seznanjanje širše javnosti o pravilnem in humanem odnosu do mačk, o njihovi negi, pravilni prehrani in
veterinarski oskrbi.
V društvu delujejo naslednji organi in skupine: predsedstvo društva, vzrejna komisija, nadzorni odbor, častno
razsodišče, uredniški odbor biltena Vesti, razstavni odbor, tehnični odbor, odbor za stike z javnostjo.
KAJ JE MEDNARODNA RAZSTAVA PASEMSKIH MAČK?
Mednarodno razstavo pasemskih in domačih mačk društvo organizira praviloma enkrat letno, običajno v
prvem trimesečju v Ljubljani in traja dva dni. Razstava, tekmovanje ter ocenjevanje mačk poteka po pravilih
krovne organizacije Federation Internationale Feline (FIFe).
Na razstavi sodelujejo v različnih tekmovalnih razredih glede na spol, pasmo in barvo PASEMSKE MAČKE, v
razredu DOMAČIH MAČK pa naše domače, hišne mačke brez rodovnikov.
Vsak razstavni dan se predstavi okoli 200 mačk različnih pasem in starosti.
Poleg  ocene,  ki  jo  dobi  vsaka razstavljena mačka,  sodniki  prvi  in drugi  dan izberejo najlepše mačke za
prestižni naziv BEST IN SHOW razstave. Zmagovalke v BEST IN SHOW se na koncu pomerijo v konkurenci za
še prestižnejši naziv BEST OF BEST razstave.
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KAKO POSTATI ČLAN FELINOLOŠKEGA DRUŠTVA LJUBLJANA? 
Članstvo v društvu ni pogojeno z lastništvom rodovniške pasemske mačke. Član društva lahko postanete tudi
če imate doma le ljubko, domačo muco ali pa mačke sploh nimate.  Pomembno je, da imate radi živali in še
posebej, da imate radi te čudovite štirinožne nagajivke, ki nam lepšajo vsakdanje življenje. 
Član društva postanete tako, da se seznanite z veljavnimi pravili, izpolnite PRISTOPNO IZJAVO in poravnate
letno članarino. 
Pristopno izjavo dobite na naši spletni strani. DOBRODOŠLI! 
VRSTE ČLANSTVA 
Če boste svojo pasemsko mačko želeli  razstavljati  ali  pa vzrejati  mladiče pod okriljem Zveze felinoloških
društev  Slovenije  (ZFDS)  in  Federation  Internationale  Feline  (FIFe),  je  članstvo  v  enem  od  felinoloških
društev v Sloveniji NUJNO. 
Kot  polnopravni  član  Felinološkega  društva  Ljubljana  postanete  tudi  polnopravni  in  redni  član  Zveze
felinoloških društev Slovenje (ZFDS) in Federation Internationale Feline (FIFe). V Zvezi felinoloških društev
Slovenije  (ZFDS)  vam  bodo  izdali  rodovnike  za  vaše  mladiče,  potrjevali  prijavnice  za  mednarodne  FIFe
razstave v tujini  in ne-FIFe razstave doma in v tujini,  nostrificirali  (vpisali)  rodovnike mačk pripeljanih iz
ostalih felinoloških združenj, ipd. 
Kadar je vključeno v društvo več članov iste družine je najprimernejše družinsko članstvo z nižjo članarino. 
Če ne razstavljate in ne vzrejate, se lahko kot pridruženi član Felinološkega društva Ljubljana seznanjate z
novicami iz mačjega sveta. Višina članarine je nižja od članarine za polnopravno članstvo. 
Člani so redno obveščani o vseh dogajanjih po elektronski pošti,  na društvenih srečanjih,  preko spletne
strani  društva,  Zveze  felinološkh  društev  Slovenje  (ZFDS)  in  Federation  Internationale  Feline  (FIFe).  V
internem časopisu VESTI, se poleg koledarjev razstav in novic iz društvenega dogajanja, najde še mnogo
zanimivega branja. 

KAJ STORITI PRED NAKUPOM PASEMSKE MAČKE? 
Priporočamo, da se o vaši nameri pogovorite s strokovnjaki iz Felinološkega društva Ljubljana. Ti vam bodo
znali  pravilno  svetovati,  posredovati  kontakte  odgovornih,  registriranih  vzrediteljev,  ki  utegnejo  imeti
primernega, zdravega in pravilno vzrejenega mladiča ter vam posredovati osnovna navodila o negi, prehrani
in ostali oskrbi vaše bodoče mačje prijateljice. 

VAS ZANIMA VZREJA, RAZSTAVLJANJE ALI LE DRUŽENJE Z LJUDMI, KI IMAJO RADI MAČKE? 
Vabimo vas, da se pridružite članom FELINOLOŠKEGA DRUŠTVA LJUBLJANA. 

Dobili boste potrebne informacije in pomoč na začetku vaše poti ter spoznali krog ljudi, ki jih
družijo enaki interesi. 

POIŠČITE NAS! 
FELINOLOŠKO DRUŠTVO LJUBLJANA (FDL) Vošnjakova 1, 1000 Ljubljana 

E-mail: info@fd-ljubljana.si   http://www.fd-ljubljana.si

KAJ JE FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe) ? 
Federation Internationale Feline (FIFe) je mednarodno združenje mačjih zanesenjakov. Ustanovljeno leta
1949, je sprva združevalo le ljubitelje in vzreditelje iz Francije, Italije in Belgije, z leti pa je preraslo v močno
svetovno združenje ljubiteljev in vzrediteljev mačk. Sedaj so vanj vključene tudi države iz ne-evropske celine
(Avstralija, Amerika, Velika Britanija, Islandija, Afrika...). Federation Internationale Feline (FIFe) je neprofitna
organizacija, financira se izključno s članarino svojih članic. Članice Federation Internationale Feline (FIFe)
delujejo na podlagi sprejetih standardov za vzrejo različnih pasem mačk, pravilnikov za šolanje sodnikov in
stevardov,  pravilnikov za organizacijo  razstav,  pravilnikov za registracijo  mačk in vzrejališč.  Na vsakoletni
generalni skupščini Federation Internationale Feline (FIFe) se na podlagi že prej posredovanih predlogov
članic,  lahko  z  glasovanjem  sprejmejo  spremembe  ali  dopolnitve  vseh  pravilnikov.  V  Federation
Internationale Feline (FIFe) deluje tudi Komisija za zdravje in dobro počutje mačk. Več nformacij najdete na
spletnem naslovu:  http://fifeweb.org/ 
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