
Na podlagi 7. člena Statuta Slovenskega aktuarskega društva (v nadaljevanju: Društvo) je Skupščina 
Društva dne 7.12.2006 sprejela  
 

 

 

PRAVILNIK  
O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIDOBITEV  

POLNOPRAVNEGA ČLANSTVA DRUŠTVA 
 
 
 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE  
 
 
1. člen  
 
Ta pravilnik določa minimalne pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za pridobitev naziva »polnopravni 
član Slovenskega aktuarskega društva« (v nadaljevanju Kandidat) in minimalne pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati ustanova, ki izvaja izobraževanje aktuarjev v Sloveniji, za potrebe priznanja predmetnika 
aktuarskega izobraževalnega programa s strani Društva.  
 
 
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV NAZIVA »POLNOPRAVNI ČLAN SLOVENSKEGA AKTUARSKEGA 
DRUŠTVA«  
 
 
2. člen  
 
[1] Polnopravni član Društva lahko postane oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki jih opredeljuje statut Društva 
in ta pravilnik.  
 
Pogoji  
 
3. člen  
 
[1] Kandidat mora izpolnjevati pogoje o pridobljenih znanjih, ki jih za svoje redne člane (full member) 
zahtevata International Association of Actuaries (v nadaljevanju IAA) in Groupe Consultatif Actuariel 
Europeen(v nadaljevanju GC), in mora imeti vsaj tri leta delovnih izkušenj s področja aktuarstva, od tega 
vsaj eno leto v Sloveniji.  
 
[2] Pogoji o pridobljenih znanjih glede na pravila IAA so opredeljeni v dokumentih »International 
Actuarial Association Education Committee – Education Guidelines and Syllabus for an Internationally 
Recognised Actuarial Qualification« (priloga 1 tega pravilnika) in »Syllabus« (priloga 2 tega pravilnika).  
 
[3] Pogoji o pridobljenih znanjih glede na pravila GC so opredeljeni v dokumentu »Core Syllabus for 
Actuarial Training in Europe« (priloga 3 tega pravilnika).  
 
[4] V primeru, da IAA ali GC spremenita navedene dokumente ali zahtevata dodatne pogoje glede 
pridobljenih znanj, Aktuarska komisija obravnava novo dokumentacijo IAA in GC. Aktuarska komisija 
lahko v tem primeru Skupščini Društva predlaga spremembe tega pravilnika z namenom, da se vzdržuje 
mednarodno zahtevana strokovna raven polnopravnih članov Društva.  
 
 
Dokazila o izpolnjevanju pogojev  
 
4. člen  
 
[1] Kandidat mora prošnji za polnopravno članstvo priložiti vso dokumentacijo, na podlagi katere lahko 
Aktuarska komisija odloča. Dokumentacija mora biti posredovana Upravnemu odboru društva najmanj 3 
tedne pred izvedbo skupščino društva.  



 
[2] Dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj naslednje:  
- Predmetnik s kratkim opisom obravnavanih vsebin, ki ga potrdi ustanova, ki je predmetnik izvajala;  
- Potrdilo ustanove, na kateri je Kandidat pridobil znanja, o uspešno opravljenih preskusih znanja;  
- Potrdilo IAA oziroma GC ali Društva, da ustanova, pri kateri je Kandidat pridobil navedena znanja, 
izpolnjuje pogoje IAA in GC glede predmetnika;  
- V primeru, da je Kandidat pridobil znanja na več ustanovah, mora predložiti potrdila iz tretje alineje 
tega odstavka za vse ustanove ter predložiti povezave predmetnika s predmetniki IAA in GC - Kandidat 
mora za vsak predmet, naveden v predmetnikih (Syllabus) IAA (glej prilogo 2) in GC (glej prilogo 3) 
navesti, katere izmed posameznih zahtevanih vsebin je usvojil ter pri katerem predmetu v svojih 
izobraževalnih programih.  
- Aktuarska komisija obravnava kot neustrezne tiste izobraževalne ustanove, za katere ni mogoče 
pridobiti potrdila iz tretje alineje tega odstavka.  
 
[3] V primeru, da je Kandidat v preteklosti že izpolnjeval pogoje za polnopravno članstvo, pa je bil iz 
polnopravnega članstva izključen zaradi neizpolnjevanja pravic in dolžnosti polnopravnega člana, ki jih 
opredeljuje Statut društva, lahko Komisija poda pozitivno mnenje o ponovnem sprejemu tega Kandidata 
v polnopravno članstvo, če in ko Kandidat izpolni te dolžnosti (na primer plača zapadle članarine, izpolni 
pogoje v skladu s Pravilnikom o permanentnem strokovnem izobraževanju (PSI) in podobno).  
 
[4] Za Kandidata, ki prosi za polnopravno članstvo po 3. odstavku tega člena, velja, da so zadostna 
dokumentacija, ki je zahtevana po prvem odstavku tega člena, dokazila o izpolnjenih dolžnostih 
polnopravnega člana, kot jih opredeljuje Statut društva.  
 
 
Poročanje skupščini  
 
5. člen  
 
[1] Za vsakega Kandidata, ki vloži zahtevo za polnopravno članstvo, aktuarska komisija izdela poročilo in 
ga posreduje skupščini društva. O sprejemu v polnopravno članstvo na podlagi tega poročila odloča 
skupščina.  
 
[2] Poročilo aktuarske komisije vsebuje mnenje komisije glede izpolnjevanja pogojev za pridobitev 
polnopravnega članstva (pozitivno ali negativno) in obrazložitev mnenja.  
 
 
 
III. POGOJI ZA PRIZNANJE PREDMETNIKA AKTUARSKEGA PROGRAMA, KI SE IZVAJA V 
SLOVENIJI  
 
 
6. člen  
 
[1] Predmetnik aktuarskega izobraževalnega programa, ki se izvaja v Sloveniji, mora izpolnjevati pogoje, 
ki jih opredeljuje ta pravilnik.  
 
 
Pogoji  
 
7. člen  
 
 
[1] Predmetnik aktuarskega izobraževalnega programa, ki se izvaja v Sloveniji, mora vsebovati najmanj 
vsebine, ki jih zahtevata International Association of Actuaries (v nadaljevanju IAA) in Groupe Consultatif 
actuariel Europeen(v nadaljevanju GC).  
 
[2] Vsebine predmetnika glede na pravila IAA so opredeljene v dokumentih »International actuarial 
association education comitee - Education guidelines and syllabus for an internationally recognised 
actuarial qualification« (priloga 1 tega pravilnika) in »Syllabus« (priloga 2 tega pravilnika).  
 
[3] Vsebine predmetnika glede na pravila GC so opredeljeni v dokumentu »Core Syllabus for actuarial 
training in Europe« (priloga 3 tega pravilnika).  
 
[4] V primeru, da IAA ali GC spremenita navedene dokumente ali zahtevata dodatne pogoje glede 
predmetnika, Aktuarska komisija obravnava novo dokumentacijo IAA in GC. Aktuarska komisija lahko v 
tem primeru Skupščini Društva predlaga spremembe tega pravilnika z namenom, da se vzdržuje 



mednarodno zahtevana strokovna raven polnopravnih članov Društva.  
 
[5] V primeru sprememb zahtev IAA oziroma GC glede predmetnika morajo ustanove, ki že imajo 
potrdilo Društva o izpolnjevanju pogojev, uskladiti predmetnik z zahtevami IAA oziroma GC ter podati 
novo prošnjo za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev. O spremembah zahtev IAA oziroma GC ustanove 
obvesti Aktuarska komisija in jih pozove k uskladitvi predmetnika z zahtevami IAA oziroma GC. O 
ustreznosti spremenjenega predmetnika odloča Aktuarska komisija v skladu s tem pravilnikom.  
 
 
Dokazila o izpolnjevanju pogojev  
 
8. člen  
 
[1] Ustanova, ki želi pridobiti potrdilo Društva o izpolnjevanju pogojev mora prošnji za priznanje priložiti 
vso dokumentacijo, na podlagi katere lahko Komisija odloča.  
 
[2] Dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj naslednje:  
- Predmetnik s podrobnim opisom obravnavanih vsebin;  
- Povezave predmetnika s predmetniki IAA in GC - Ustanova mora za vsak predmet, naveden v 
predmetnikih (Syllabus) IAA (glej prilogo 2) in GC (glej prilogo 3) navesti, katere izmed posameznih 
zahtevanih vsebin izvaja ter pri katerem predmetu.  
 
 
Poročanje skupščini  
 
9. člen  
 
[1] Za vsako ustanovo, ki vloži zahtevo za pridobitev potrdila Društva o izpolnjevanju pogojev, aktuarska 
komisija izdela poročilo in z njim seznani skupščino društva.  
 
[2] Poročilo aktuarske komisije vsebuje mnenje komisije glede izpolnjevanja pogojev (pozitivno ali 
negativno) in obrazložitev mnenja.  
 
[3] Pozitivno mnenje aktuarske komisije se obravnava kot potrdilo Društva o izpolnjevanju pogojev IAA 
in GC glede predmetnika.  
 
 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
 
10. člen  
 
Kandidati za polnopravno članstvo, ki so opravljali aktuarsko izobraževanje po magistrskem programu 
aktuarstva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, ki je bil razpisan do vključno leta 2003 oziroma jim je 
Ekonomska fakulteta izdala potrdilo o skladnosti vsebin, ki jih je pokrival njihov študij, z vsebinami 
predmetov po magistrskem programu aktuarstva na tej ustanovi do vključno leta 2005, po tem 
pravilniku izpolnjujejo pogoje za polnopravno članstvo društva, če so pridobili dovoljenje za opravljanje 
nalog pooblaščenega aktuarja, ki ga izdaja Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 
Ljubljana, in če izpolnjujejo zahteve glede delovnih izkušenj s področja aktuarstva, kot jih predpisuje 
Statut društva, ko izpolnijo pogoje iz 11. člena tega pravilnika.  
 
 
11. člen  
 
[1] Polnopravni člani Društva, ki so imeli status polnopravnega člana v letu 2006 in tisti, ki so kandidati 
za polnopravno članstvo na podlagi 10. člena tega pravilnika, morajo do konca leta 2008 podati dokazila 
o pridobljenih znanjih s področja profesionalne etike (opredeljeno v prilogi 2 – Syllabus, 10. točka - 
Professionalism). Kot dokazilo šteje potrdilo o pridobljenih znanjih s tega področja na eni izmed ustanov, 
ki jih kot ustrezne priznava IAA oziroma GC (na primer Institute and Faculty of Actuaries, Velika 
Britanija).  
 
[2] Za potrebe pridobitve potrdila iz prvega odstavka tega člena Društvo najmanj enkrat na leto v letih 
2007 in 2008 organizira izobraževanja, ki štejejo tudi v okviru PSI. Izobraževanje mora biti vsaj enkrat v 
posameznem letu izvedeno v Sloveniji, potekati pa mora izven rednega delovnega časa. Društvo vsakega 
polnopravnega člana, ki pogoja iz prvega odstavka tega člena še ne izpolnjuje, predhodno obvesti o 
vsakokratnem izobraževanju in o posledicah neudeležbe na izobraževanju. Šteje se, da je polnopravni 
član izpolnil zahteve iz prvega odstavka tega člena, če se je udeležil izobraževanja.  
 



[3] V primeru, da se polnopravni član zaradi opravičljivih razlogov ne more udeležiti nobenega izmed 
organiziranih izobraževanj, se rok za izpolnitev pogojev iz prvega odstavka tega člena podaljša za eno 
leto.  
 
 
12. člen  
 
Pravilnik o izpolnjevanju pogojev za pridobitev polnopravnega člana društva stopi v veljavo z dnem, ko 
ga sprejme Skupščina društva.  
 
 
 
 
 
 


