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zvEZ AFELTNoLoS KrH DRUS rBv sLovENrJE
Feline federation of Slovenia

Na podlagi Zakona o dru5tvih (Uradni list RS St. 64120ll), Pravil Zveze felinolo5kih dru5tev
Slovenije, sprejetih na skup5dini dne 23.2.1996 ter sprememb in dopolnitev teh pravil sprejetih na
skup5dinah, dne 21.4.2001, 16.4.2005, 16.4.2013 in 3.6.2016, je skup5dina Zveze felinolo5kih
druStev Slovenije, dne 17.12.2019, sprejela spremenjeni in dopolnjeni

STATT]T
Zveze felinolo5kih dru5tev Slovenije
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Zv eza felinolo5kih dru5tev Slovenije

Statut ZFDS

Feline federation of Slovenia

17. 12. 2019
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I. SPLOSNA DOLOdILA
1. dlen

(v
ZvezafelinoloSkih dru5tev Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZFDS) je zveza felinolo5kih druStev
nadaljnjem besedilu FD), ustanovljenih na obmodju Republike Slovenije.
ZFDS je od leta 1988 dlanica mednarodne felinolo5ke organizacije - F.I.Fe (Federation International
Feline).

2. dlen
Ime zveze

je Zvezafelinolo5kih dru5tev Slovenije.

Kratica imena je: ZFDS
SedeZ ZFDS

je: Celje
3. dlen

Dejavnosti ZFDS so:
o skrb za vzrejo vseh pasem madk in pospe5evanje ljubiteljskega odnosa do pasemskih in
domadih madk,
o prizadevanje za dobrobit pasemskih in domadih madk,
. promocija pasemskih madk v javnosti,
o pospesevanje in razvoj tekmovalnega sistema in ocenjevanja madk,
o prirejanje nacionalnih in mednarodnih tazstav madk,
o informiranje, vzgoja in izobraievanje dlanov FD,
o predstavljanje in povezovanje ZFDS s FIFe ter sodelovanje z organi FIFe,
. vodenje rodovne knjige in rodovne evidence pasemskih madk ter izdajanje rodovnikov,
o druge naloge, pomembne zavzrejo in ljubiteljski odnos do madk.
4. dlen

FD v ZFDS usklajujejo zlasti:
doseganje ciljev, ki jih je sprejela FIFe na podrodju strokovnih zadev in nalog pri razvoju in
zaiditivseh pasemskih madk, kakor tudi nepasemskih madk,
razvoj felinologije v Republiki Sloveniji,
povezovanje in sodelovanje z drugimi dru5tvi in zvezami v Republiki Sloveniji in izven
meja naSe drZave, z namenom pospe5evanj arazvoja felinologije,
. skrb za zdravstveno varstvo in za5dito madk ter v ta namen sodelovanje s pri
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ZFDS v imenu in za FD nastopa le v stikih s FIFe in drugimi mednarodnimi organizacijami ter
spremlja inizvaja poenoteno strokovno delo v FD preko vzrejne komisije in sodni5ke komisije. Vse
druge dejavnosti FD uresnidujejo preko ZFDS na podlagi dogovarjanja in usklajevanja svojih
stali5d, zahtev in potreb.
Zapotrebe ZFDS FD prispevajo delei. dlanarine, vse druge dejavnosti ZFDS pa se financirajo na
podlagi dejanskih obradunov.
5. dlen

ZFDS ima svoj znak, ki je okrogle oblike, v njem pa sta obrisa dolgodlake in kratkodlake madke.
ZFDS ima svoj Ligzvpisarrim besedilom: Zvezafelinolo5kih dru5tev Slovenije in znakom ZFDS.
6. dlen

ZFDS je pravna oseba. ZFDS nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj
radun. ZFDS lahko nastopa v pravnem prometu v imenu in na radun posameznih FD, vendar le na
podlagi njihovega pismenega pooblastila.
7. dlen

ZFDS zastopa, predstavlja in podpisuje predsednik ZFDS. V primeru odsotnosti ali zadrlanosti
predsednika ZFDS opravlja njegove naloge in ima ista pooblastila podpredsednik ZFDS ali
poobla5dena oseba, ki jo pooblasti predsednik ZFDS ali izvr5ni odbor ZFDS.

II. ORGANIZIRANOST
8. dlen

ZFDS sestavljajo FD, ki imajo lastnost pravne osebe in so vpisane v register dru5tev v obdini, kjer
imajo sedeZ, s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz ustave, zakona, aktov ZFDS in statutov ali
pravil druStva.
Statuti ali pravila FD morajo biti usklajenaz akti ZFDS.
9. dlen

FD postane dlan ZFDS na podlagi sklepa skupSdine ZFDS, sklepa skup5dine FD in pisne izjave FD,
daZeli postati dlan ZFDS, da sprejme statut in druge pravilnike in akte ZFDS ter se zaveLe, da se bo
ravnalo v skladu s tem statutom in drugimi pravilniki ZFDS.
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10. 61en

FD, ki ne izpolnjuje svojih nalog, ne posluje v skladu s tem statutom in dolodili drugih pravil ZFDS
ali sicer s svojim delovanjem Skodi ugledu ZFDS, lahko skup5dina ZFDS izkljudi iz dlanstva ZFDS.

III. ORGANI ZFDS
11. dlen

Stalni organi ZFDS so:
1. skup5dina
2. predsednik ZFDS
3. podpredsednik ZFDS
4. sekretar ZFDS
5. izvr5ni odbor
6. vzrejna komisija
7. sodni5ka komisija
8. dastno razsodi5de
9. nadzorni odbor
.

Mandatna doba izvoljenih organov ZFDS traja tri leta.

III.1 SKUPSCN,q.
12. dlen

Najvi5ji organ ZFDS je skup5dina.
Skup5 dino sestavljajo delegati FD.

Delegati so dolZni, da:
na skup5dini posredujejo stali5da FD,

.

.
o
o

staliSdi,
da obve5dajo FD,

ki

so

jih

delegirala in da glasujejo

v

skladu s temi

jih delegirala, o svojem delu in o delu skup5dine,
da, v primeru nesoglasij o posameznih vpra5anjih, usklajujejo svoja stali5da z drugimi
ki

so

delegati in odlodajo v okviru usklajenih staliSd,
da so aktivni pri delu skupSdine.

Delegati so za svoje delo odgovorni FD, ki

so

jih delegirala.
13. dlen
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III.2 PREDSEDNIK ZFDS
14. dlen

Predsednika ZFDS izvoli skup5dina izmeddlanov FD zamandatno dobo treh let.

Predsednik ZFDS je po svoji funkciji predsednik izvr5nega odbora ZFDS in ima naslednja
pooblastila in dolZnosti:
zastopa, predstavlja in podpisuje ZFDS,
pripravlja gradivo za skup5dino ZFDS,
skrbi zaizvajarye in uresnidevanje sklepov skup5dine ZFDS,
vodi izvr5ni odbor ZFDS, predlaga dnevni rcd za seje izvr5nega odbora ZFDS in pripravlja
gradivaza seje izvr5nega odbora ZFDS,
izvaja in uresniduje sklepe izvr5nega odbora ZFDS,
opravlja druge naloge, dolodene s tem statutom, s pooblastili skup5dine ZFDS in izvr5nega
odbora ZFDS.

o
o
o
o

o
o

V primerih odsotnosti ali zadrlanosti predsednika ZFDS opravlja njegove naloge in ima ista
pooblastila podpredsednik ZFDS ali sekretar ZFDS ali dlan izvr5nega odbora ZFDS, ki ga pooblasti
predsednik ZFDS ali izvr5ni odbor ZFDS.
III.3 PODPREDSEDNIK ZFDS
15. dlen

Podpredsednika ZFDS imenuje IO ZFDS izmeddlanov IO ZFDS.

Podpredsednik prevzame vse tekode naloge za katerc ga pooblasti predsednik ali
odsotnosti predsednika IO ZFDS.
Podpredsednik ne more
materialne posledice.

biti

poobla5den za zastopanje ZFDS

v primeru

v primerih, ki bi imeli pravne ali

III.4 SEKRETAR ZFDS
16. dlen

Sekretarja ZFDS izvoli skupSdina izmeddlanov FD zamandatno dobo treh let.
Sekretar ZFDS je po svoji funkciji dlan izvrSnega odbora ZFDS vendar brez pravice glasovanja in
ima n4slednja pooblastila in dolZnosti:
o vodi in opravlja tehnidno administrativna ter strokovna opravila za sku
IzvrSni odbor ZFDS ter vse druge organe ZFDS,
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koordinira in vodi odnose med drugimi zvezami felinolo5kih druStev v drugih drZavah in
odnose med ZFDS in FIFe, usklajuje termine mednarodnih in nacionalnih razstav, ki jih
predlagajo FD,
vodi vso korespondenco mednarodnih in nacionalnih razstav, ki jih predlagajo FD,
vodi vso korespondenco med ZFDS in FD, med ZFDS in drugimi zvezami in med ZFDS in
FIFe,
koordinira delo med FD, delo organov ZFDS, komisij ZFDS in izvr5nega odbora,
opravlja druge naloge, dolodene z akti ZFDS, s pooblastili skup5dine ZFDS, izvr5nega
odbora ZFDS in predsednika ZFDS,
o svojem delu obvesda predsednika ZFDS in izvr5ni odbor ZFDS,
o svojem delu poda letno porodilo skupSdini ZFDS.
17. dlen

Kandidata za predsednika, podpredsednika in sekretarja ZFDS lahko predlaga izvr5ni odbor ZFDS
ali posamezno FD.
Za predsednika in sekretarja ZFDS lahko kandidira posameznik, ki aktivno obvlada en tuj jezik, ki
se uradno uporablja v FIFe, pozfia akte in pravila ZFDS in FIFe in pozna delo organa, zakatercga
kandidira.
S kandidaturo se kandidat obveZe, da izpolnjuje pogoje

iz prej5njega odstavka.

IIr.s rzvRSNr oonon
18. dlen

Izvr5ni odbor ZFDS sestavljajo:

o
o
o
o

predsednik,
podpredsednik,
sekretar,
predsedniki FD.
19. dlen

trzvr5ni odbor je izvr5ilni organ ZFDS in opravlja zlasti naslednje naloge:
izvr5uje sklepe skup5dine ZFDS,

o
o
.
o

,r'

izvr5uje program dela in rcalizira finandni in materialni plan ZFDS,
po predhodnem mnenju FD izdela predlog za skup5dino ZFDS o vi5ini prispevkov FD za
financiranje potreb ZFDS, o pristojbinah za izdajo rodovnikov, prenosov lastni5tva, popisov
legel in drugih pristojbinah,
skrbi za spo5tovanje dolodil statuta in vseh drugih pravilnikov ZFDS,
oblikuje osnutke in predloge vseh pravilnikov ZFDS in jih posreduje v

imenuje lauurruvuLrJLr,
radunovodjo,
'o urrtrruJE

o
.

imenuje vodjo rodovne knjige,
potrjuje dlane komisij pri IzvrSnem odboru,
dolini, Slovenija
zfds@zfds.si www.zfds.si
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usklajuje delo med FD,
usklajuje termine mednarodnih in nacionalnih razstav,
odloda o pritoZbah dlanov FD v zadevah, ki so po statutu ali drugih pravilnikih v pristojnosti
ZFDS,
odloda o spremembi naslova sedeLa,
opravlja druge naloge, dolodene s statutom, z drugimi pravilniki in pooblastili skup5dine
ZFDS.

Izvr5ni odbor ZFDS sprejema svoje odloditve praviloma po uskladitvi mnenj dlanov zvr5nega
odbora, tako, da se odloditve sprejemajo v soglasju vseh FD.

V kolikor odloditev ni soglasno sprejeta,

se lahko glasuje

in velja za sprejeto tista odloditev, ki je

sprejeta z vedino glasov.

Pravico glasovanja imajo samo predsedniki FD. V primeru izenadenegarentltata glasovanja odlodi
glas predsednika ZFDS.

Izvr5ni odbor lahko omeji pravico glasovanja za FD,

ki nima poravnanih finandnih in

ostalih

obveznosti do ZFDS.

morejo biti sprejete tiste odloditve, ki posegajo v statusne zadeve dru5tva, v
ima dru5tvo po aktih ZFDS in ki pomenijo finandno obremenitev za druStvo,

S preglasovanjem pa ne

pravice drubtva, ki
razende:

.
.
o

jih

za sklep glasuje tudi FD, ki je s sklepom prizadeto,
sklep velja za vsa FD ali
se sklep nana5a na obveznosti, dolodenimi s statutom in drugimi akti ZFDS.

Soglasje ni potrebno za tiste finandne obremenitve dru5tev,
skupSdini ZFDS.

ki

so bile Ze

z

nadrtom potrjene na

20. dlen

Izvr5ni odbor lahko za opravljartje posameznih strokovnih zadev iz svojega podrodja dela imenuje
stalne ali obdasne strokovne komisije, ki so za svoje delo odgovorne izvr5nemu odboru.

ilane strokovnih komisij potrdi izvr5ni

odbor.

elani komisije med seboj izvolijo predsednika komisije in o tem obvestijo predsednika ZFDS v
roku 30 dni od ustanovitve komisije ali menjave predsednika komisije.
Izvr5ni odbor lahko za delo komisij sprejme poseben poslovnik.
Predsednili strokovnih komisij ali njihovi namestniki lahko po potrebi sodelujejo
odbora ZFDS, vendar nimajo pravice odlodanja.
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III.6 KOMISIJE
21. dlen

VZREJNA KOMISIJA

je

strokovna komisija ZFDS
IzvrSnemu odboru ZFDS.

Vzrejna komisija

in za svoje delo odgovarja skup5dini ZFDS in

O svojem delu in sejah redno poroda IzvrSnemu odboru ZFDS in z letnim porodilom skup5dini
ZFDS.
Vzrejna komisija opravlja svoje delo v skladu s Poslovnikom vzrejne komisije ZFDS, Pravilnikom
za virejo madk ZFDS ter ostalimi akti ZFDS in dolodili FIFe, ki urejajo podrodje vzreje madk in
vodenja rodovne knjige.
Vzrejno komisijo sestavljajo:

o
o

predsedniki vzrejnih komisij felinolo5kih druStev (v nadaljevanju FD) dlanov ZFDS,
vodja rodovne knjige ZFDS.

Predsednikavzrejne komisije, na osnovi predloga dlanov vzrejne komisije, imenuje za mandatno
obdobje 3 (treh) let skupSdina ZFDS.
Vzrejna komisija imenuje Odbor zazdravje in dobrobit madk.
SODNISKA KOMISUA
Sodnilka komisija je strokovna komisija ZFDS in za svoje delo odgovarja skup5dini ZFDS.
O svojem delu poroda Izvrinemu odboru ZFDS in z letnim porodilom skup5dini ZFDS.
Sodni5ko komisijo sestavljajo:

o
o

vsi dlani ZFDS, ki izpolnijo pogoje in pridobdo naziv mednarodni sodnik FIFe,
najmanj pa jo sestavljajo 3 (trije) mednarodni sodniki FIFe, dlani ZFDS.

Mednarodni sodniki FIFe, dlani sodni5ke komisije ZFDS, za svoje sodni5ko delo odgovarjajo
izkljudno FIFe.
Sodni5ka l
akti ZFDS

v skladu s Poslovnikom sodni5ke komisije ZFDS, ostalimi
vnikov
tistimi, ki urejajo podrodje stevardo% sodgp

,
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22. dlen
Delo in nadin dela VK podrobno ureja poslovnik VK, katerega sprejme in potrdi VK.
Delo in nadin dela SK podrobno ureja poslovnik SK, katerega sprejme in potrdi SK.

III.7 dASTNO RAZSOOISdN
23. dlen
Skup5dina ZFDS izvoli najmanj 3 (tri) dlane
jih potrdi zamandatno obdobje 3 (treh) let.

dastnega razsodi5da izmed dlanov druStev

v ZFDS in

ilani med seboj izberejo predsednika in podpredsednika dastnega razsodi5da in o tem obvestijo
predsednika ZFDS v roku 30 dni od ustanovitve komisije, v nasprotnem primeru ju dolodi Izvr5ni
odbor.
24. dlen
eastno razsodi5de opravlja svoje delo v skladu s dolodili Pravilnika o delu dastnega razsodi5da.

III.8 NADZORNI ODBOR
25. dlen

Nadzorni odbor Steje 3 (tri) dlane izruzlidnih druStev in ga izvoli skup5dina ZFDS.

ilan Nadzornega odbora ne more biti dlan Izvr5nega odbora, radunovodja ali predsednik katerega
drugega organa ZFDS.
Mandat Nadzornega odbora traja3 (tri) leta.

Nadzorni odbor spremlja delo vseh organov ZFDS, odborov in komisij, predvsem pa nadzoruje
celotno finandno in materialno poslovanje ZFDS.
I

Sestava, pristojnosti, odgovornosti, nadin sprejemanja odloditev, medsebojna razmerja, nadin
izvolitve Nadzornega odbora in njihova razre5itev so opredeljeni v Pravilniku o delu Nadzornega
odbora ZFDS.

IV. MATERIALNO

POSLOVANJE
26. dlen

in flhandno poslovanje ZFDS se vodi v skladu in zahtevami zakona
ki.drejajo materialno in finandno poslovanje dru5tev.
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Materialno in finandno poslovanje opravlja in je zanlo odgovoma strokovno usposobljena oseba, ki
jo imenuje in pooblasti za to delo izvr5ni odbor ZFDS.
Odredbodajalec in pooblaSdeni podpisnik zamaterialno in finandno poslovanje ZFDS je predsednik
ZFDS po sklepih izvrinega odbora ali skup5dine ZFDS, v njegovi odsotnosti podpredsednik,
sekretar ZFDS ali oseba, ki jo imenuje in pooblasti izvr5ni odbor.

Na nalogih za gotovinski in negotovinski finandni promet ZFDS mora biti vedno

podpis

poobla5denega podpisnika.

27. dlen
ZFDS pridobiva sredstva iz:

o
o
o
o

dlanarin in drugih prispevkov FD,
pristojbin za rodovnike, prenose lastni5tva itd.,
dohodkarazstav in drugih prireditev, ki jih organizitaZFDS,
daril, donacij ipd.
28. dlen

Materialno in finandno poslovanje ZFDS se lahko uredi s posebnim pravilnikom.

V. JAVNOST

DELA

29. dlen
Delo ZFDS je javno.
30. dlen

ZFDS obveSda javnost o svojem delovanju preko svojih glasil, preko obvestil po elektronski po5ti, z
uporabo spletne strani in s sredstvijavnega obveSdanja.
31. dlen

FD in dlani FD imajo pravico biti obve5deni o delovanju in poslovanju ZFDS ter o drugih
vpra5anjih, ki so pomembna zadelo ZFDS in FD.
32. dlen

43-,n:"b
in sekretar ZFDS,

iki stalnih in zadasnih komisij.
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33. dlen

Za odnose s FIFe in drugimi zyezamt in dru5tvi tzyen drLave oz. za posredovanje informacij sta
pooblaSdena predsednik in sekretar ZFDS oz., y njuni odsotnosti, podpredsednik ali tisti, ki ga zato
posebej pooblasti Izvr5ni odbor ZFDS.

VI. PRENEHANJE ZFDS
34. dlen

ZFDS preneha:
o de tako z dvotretjinsko vedino glasov sklene skup5dina ZFDS,
o de prepove njeno delovanje pristojni drLavni organ,
o de se Stevilo FD zmanj5a na eno.

35. dlen

V primeru prenehanja ZFDS

se sredstva

ZFDS razdelijo FD po predlogu likvidacijske komisije.

vrr. KoNiNn

ooloinn

36. dlen

je bil sprejet na Skup5dini ZFDS, 17 .12.2019, in pridne veljati od tega dne dalje oziroma z
dnevom vpisa v register dru5tev pri pristojni upravni enoti.

Ta statut

Z dnemzadetkaveljavnosti
dne 3. 6.2016

tega statuta preneha veljati Statut Zveze felinolo5kih druStev Slovenije z

Zalec,17. 12.2019

Predsednik ZFDS
Tatjana Malgaj

Predsednik Skup5iine ZFDS
BoZidar Grigi6

6U?
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