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Pravilnik o plačevanju članarine Slovenskega aktuarskega društva 
 
 

 

1. NAMEN IN OBRAZLOŽITEV 

 
Namen Pravilnika o plačevanju članarine (v nadaljevanju Pravilnik) je vpeljati jasna pravila v zvezi 
z plačevanjem članarine in sankcije v primeru neplačevanja članarin. Prav tako pravilnik 
opredeljuje pravila v zvezi s plačilom prispevka ob sprejemu članov v polnopravno članstvo. 
 
Statut Slovenskega aktuarskega društva opredeljuje v 10. členu, da je dolţnost pridruţenega in 
polnopravnega člana Slovenskega aktuarskega društva redno plačevanje članarine. Prav tako 12. 
člen Statuta omogoča, da članom, ki več kot 2 leti ne plačajo članarine, in so predhodno prejeli 
opomin,  preneha status članstva. 
 
Na 8. redni skupščini je bil sprejet sklep, da se ob sprejemu člana v polnopravno članstvo 
obračuna taksa za storitve Aktuarske komisije (v nadaljevanju: prispevek). 

 
 
2. PLAČEVANJE ČLANARINE 

 
Dolţnost vsakega pridruţenega oz. polnopravnega člana je, da plačuje članarino. Prav tako mora 
vsak član nemudoma obvestiti tajnika društva o vsaki spremembi naslova, zaposlitve oziroma 
elektronskega naslova člana. 
 
V kolikor je član pridobil članstvo med letom, mora plačati članarino le v primeru, ko je član več kot 
3. mesecev v koledarskem letu. Podobno pravilo se uporabi v primeru spremembe članstva. V tem 
primeru se višina članarine določi glede na tisto članstvo (polnopravno, pridruţeno), ki je trajalo v 
koledarskem letu, v katerem je nastala sprememba članstva, vsaj 6 mesecev. 
  
V primeru, ko član ne plača članarine, mu Upravni odbor društva po 3 mesecih pošlje opomin 
oziroma obvestilo o neplačilu članarine. 
 

 
3. PLAČILO PRISPEVKA OB SPREJEMU V POLNOPRAVNO ČLANSTVO  

 
Vsak član mora ob oddaji vloge za pridobitev polnopravnega članstva plačati prispevek za storitve 
Aktuarske komisije. 
 
V kolikor član ne plača prispevka po izvolitvi v polnopravno članstvo, se članu pošlje opomin za 
plačilo prispevka za sprejem v polnopravno članstvo.   
 
V kolikor član ne plača prispevka ob izvolitvi v polnopravno članstvo tudi po enem mesecu po 
prejemu opomin za plačilo prispevka za sprejem v polnopravno članstvo, se le tega izključi iz 
društva, če pred tem ni bil član društva, sicer se njegovo članstvo spremeni v pridruţeno članstvo. 
V tem primeru pošlje Upravni odbor društva članu obvestilo o prenehanju članstva oziroma 
spremembi članstva. 
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Upravni odbor lahko predlaga tudi drugačno sankcijo.  

 

4. SANKCIJE V PRIMERU NEPLAČEVANJA ČLANARINE 

 
V kolikor član društva ne plača članarine 2 leti zapored in je prejel najmanj dva opomina društva, ki 
jih prav tako ni plačal, mu članstvo v društvu avtomatično poteče. 
 
V tem primeru pošlje Upravni odbor društva članu obvestilo o prenehanju članstva. 

 
 

 

Veljavnost Pravilnika 
Pravilnik velja od  26. 03. 2009 dalje, vendar ne pred sprejemom Pravilnika na skupščini SAD. 
 
 
 


