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PREDGOVOR IN UVODNA POJASNILA 
 

Aktuarski kodeks temelji na dokumentu Code of Professional Conduct (CoPC), ki ga je na 

svoji generalni skupščini dne 22. 9. 2017 sprejela organizacija Actuarial Association of Europe  

(AAE), katere polnopravni član je SAD. Polnopravne članice AAE (to so nacionalna aktuarska 

združenja) so skupno odobrile CoPC kot osnovo za lastne aktuarske kodekse. 

AAE ima cilj povečati kakovost aktuarskega dela in spodbujati strokovnost v korist javnosti in 

uporabnikov aktuarskih storitev. 

Aktuarji posamezniki, ki so člani polnopravnih članic AAE, prispevajo k družbenemu in 

javnemu interesu ter ohranjanju statusa aktuarskega poklica z izpolnjevanjem ustreznih 

poklicnih zahtev, vključno z aktuarskim kodeksom. 

Pričujoči dokument (v slovenskem prevodu in izvirnik v angleščini) je na svoji skupščini dne 7. 

decembra 2021 sprejelo Slovensko aktuarsko društvo kot Aktuarski kodeks in stopi v 

veljavnost z dnem sprejetja.  

S tem preneha veljavnost prejšnjega Aktuarskega kodeksa.  

V primeru dvoma glede vsebine Aktuarskega kodeksa ali njene razlage ima primarno vlogo 

angleški izvirnik. 

Ta Aktuarski kodeks velja za vse člane Slovenskega aktuarskega društva. 
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1 Splošno 

1.1 Namen 

1.1.1 Ta Aktuarski kodeks (v nadaljevanju Kodeks) postavlja smernice glede ravnanj 

aktuarjev pri opravljanju strokovnih storitev in s tem predvidenim uporabnikom teh 

storitev daje zaupanje, da se te izvajajo strokovno in z ustrezno skrbnostjo. 

1.1.2 Kodeks daje tudi smernice glede ravnanj, ki se pričakujejo od aktuarja, v širših 

okoliščinah, kar je opisano v razdelku 1.2 Uporaba. 

1.2 Uporaba 

1.2.1 V zvezi z načeli iz Razdelka 3: 

a) Pričakuje se, da bodo vsi aktuarji upoštevali načelo A (Integriteta) pri opravljanju 

svojega dela in v drugih okoliščinah, kjer bi se njihovo ravnanje razumno obravnavalo 

kot odraz aktuarskega poklica. 

Strokovne storitve 

b) Od aktuarjev se pričakuje, da bodo spoštovali načela B – E (usposobljenost in 

skrbnost; skladnost; nepristranskost; komunikacija) v zvezi s strokovnimi storitvami, ki 

jih opravljajo (bodisi proti plačilu ali brezplačno). 

Drugo delo 

c) V zvezi z opravljenim delom, ki je del strokovnih storitev (če obstaja, bodisi opravljeno 

proti plačilu ali brezplačno), naj bi aktuarji izvajali strokovno presojo z namenom 

ugotoviti, ali sta upoštevana in (če je tako) v kolikšni meri je primerno upoštevati duh 

in namen načel B – E (usposobljenost in skrbnost; skladnost; nepristranskost; 

komunikacija), ob upoštevanju razumnih pričakovanj predvidenega uporabnika dela, 

narave dela, kateri koli drug kodeks ali standard, ki velja za delo, in vse druge 

ustrezne dejavnike. 

Podporne vloge 

d) Aktuarji lahko delujejo v podporni vlogi, v kateri druga oseba nosi končno 

odgovornost za opravljeno delo. Da bi se izognili dvomom, se pričakuje, da 

bodo aktuarji v podpornih vlogah spoštovali Kodeks (v skladu z odstavki 1.2.1 (a), (b) 

in (c)), pri čemer je razumno pričakovati, da bo vsaka ocena njihovih ravnanj s 

sklicevanjem na Kodeks upoštevala dejavnike, kot je njihova raven odgovornosti v 

zvezi z zadevo in  obseg njihovih ustreznih delovnih izkušenj. 

Upoštevanje duha in namena Kodeksa 

e) Kodeks ni vseobsegajoč opis vedenj, ki naj bi jih osvojili ali se jim izognili. Od 

aktuarjev se pričakuje, da upoštevajo duh in namen Kodeksa, namesto da bi ga 

razlagali le na povsem dobeseden način. 



 
 

Aktuarski kodeks 7. decembra 2021  

 

 
  Stran 3 od 8 

 

1.2.2 Za namene tega Kodeksa: 

a) pojem "mora" pomeni, da je navedeno dejanje obvezno in da se njegovo 

neupoštevanje smatra kot odstopanje od tega Kodeksa; in  

b) pojma „naj bi“ ali »bi moral« pomenita, da se v normalnih okoliščinah pričakuje, da 

bo aktuar sledil  navedenemu dejanju, razen če bi to povzročilo rezultat ali izid, ki bi 

bil neprimeren ali potencialno zavajajoč. Če se pri izvedbi strokovnih 

storitev pričakovano dejanje ne upošteva, mora aktuar to dejstvo razkriti 

predvidenemu uporabniku strokovnih storitev ter navesti razloge za odstopanje od 

njih. 

1.2.3 Nobeno določilo tega Kodeksa od aktuarja ne zahteva, da ravna v nasprotju z 

zakonskimi oz. regulatornimi zahtevami. Če obstaja neskladje med tem Kodeksom in 

pravnimi oz. regulatornimi zahtevami, prevladajo zakonske in/ali regulatorne 

zahteve. Pojem »pravne zahteve« tukaj ne zajema določil dogovorjenih pogodb. 
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2  Definicije 

Spodnji izrazi so opredeljeni za uporabo v tem Kodeksu.  

2.1 Aktuar – polnopravni član (tj. polno usposobljen aktuar) katerega koli nacionalnega 

aktuarskega združenja, ki je polnopravni član AAE. 

2.2 Predvideni uporabnik – Vsaka pravna ali fizična oseba (naročnik), kateri 

aktuar zagotavlja rezultate strokovnih storitev. 

2.3 Naročnik – stranka, ki angažira ponudnika strokovnih storitev. Naročnik bo običajno 

klient ali delodajalec aktuarja. 

2.4 Strokovna presoja – presoja aktuarja, ki temelji na aktuarskem (ali drugem ustreznem) 

usposabljanju in izkušnjah. 

2.5 Strokovne  storitve – vse storitve, ki jih zagotavlja aktuar v zvezi s pokojninskim 

načrtom/skladom, zavarovalno/pozavarovalno/finančno entiteto ali finančno 

transakcijo; in vse druge storitve, ki jih izvaja aktuar in ki temeljijo na aktuarskih 

premislekih. 
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3  Načela 

A. Integriteta. Aktuar mora ravnati pošteno in z najvišjimi standardi integritete. 

 

B. Usposobljenost in skrbnost. Aktuar mora opravljati strokovne storitve kompetentno 

in z dolžno skrbnostjo. 

 

C. Skladnost. Aktuar mora izpolnjevati vse ustrezne pravne, regulatorne in strokovne 

zahteve. 

 

D. Nepristranskost. Aktuar ne sme dovoliti, da pristranskost, navzkrižje interesov ali 

nedopustni vpliv drugih preglasijo/izpodrinejo strokovno presojo. 

 

E. Komunikacija. Aktuar mora ustrezno komunicirati in izpolnjevati vse veljavne 

standarde poročanja. 

 

 



 
 

Aktuarski kodeks 7. decembra 2021  

 

 
  Stran 6 od 8 

 

4 Pojasnilo načel 

Naslednje informacije, ki so del Kodeksa, so vključene z namenom pojasnitve pričakovanj (ob 

upoštevanju odstavka 1.2.1)  glede razlage in uporabe načel. Te informacije niso izčrpne. Od 

aktuarjev se pričakuje, da bodo uporabljali strokovno presojo na način in takrat, ko je 

potrebno zagotoviti, da spoštujejo duh in namen Kodeksa, namesto njegove razlage na 

povsem dobeseden način. 

 

A. Integriteta 
 

A1. Aktuar mora opravljati delo z integriteto, znanjem in skrbnostjo ter (vedno ob 
upoštevanju vseh ustreznih pravnih, regulativnih in strokovnih zahtev) 
izpolnjevati aktuarsko odgovornost do naročnika. 
 

A2. Aktuar ne bi smel delovati na način, ki bi lahko škodil ugledu aktuarske stroke, bodisi 
pri opravljanju dela ali v drugih okoliščinah, v katerih bi se lahko ravnanje razumno 
obravnavalo kot odraz aktuarskega poklica. 
 

A3. Aktuar ne sme biti udeležen ali biti zavestno povezan z zagotavljanjem informacij 
(npr. se ukvarjati s poslovnim oglaševanjem ali nagovarjanjem), za katere aktuar ve 
ali bi moral vedeti, da so materialno neresnične ali zavajajoče, da vsebujejo izjave ali 
informacije, ki so podane brez dolžne skrbnosti. Prav tako ne sme izpustiti ali zakrivati 
informacij, ki jih je potrebno vključiti, da posledično ne pride do materialno 
zavajajočih rezultatov. Če se aktuar zaveda, da je bil aktuar povezan s takšnimi 
informacijami, bi moral aktuar sprejeti ukrepe, s katerimi se loči od vira informacij. Ta 
določba ne preprečuje aktuarju, da opravlja delo na podlagi: 
- predpostavk ali metodologij, ki jih predpiše naročnik ali druga stranka, pod 
pogojem, da v primeru, da aktuar ne podpira predpostavk ali metodologije, aktuar 
razkrije to dejstvo predvidenemu uporabniku; ali 
- predpostavk ali metodologij, predpisanih v zakonskih, regulativnih ali strokovnih 
zahtevah. 
 

A4. Aktuar naj bi kazal spoštovanje in naj bi sodeloval z drugimi, ki delujejo v korist 
naročnika. 
 

A5. Aktuar mora ob upoštevanju kakršnih koli zakonskih, regulatornih ali strokovnih 
obveznosti poročanja spoštovati zaupnost prejetih zaupnih informacij. 
 

A6. Ko je aktuar pozvan, da opravi delo, ki ga je prej opravljala druga oseba, mora 
aktuar  preučiti, ali je primerno, da se posvetuje s prejšnjim ponudnikom strokovnih 
storitev, da ugotovi, ali morda obstaja kakšen strokovni razlog, da ne prevzame nove 
odgovornosti. 
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B. Usposobljenost in skrbnost 
 

B1. Aktuar mora opravljati strokovne storitve skrbno, temeljito in pravočasno. 
 

B2. Aktuar sme izvajati posebne strokovne storitve samo, če:  
- je aktuar za to usposobljen in ustrezno izkušen, ali  
- aktuar deluje po nasvetu posameznika, ki ima ustrezno raven ustreznega znanja in 
veščin, in se naročnik zaveda, da je temu tako, ali  
- aktuar deluje pod neposrednim nadzorom druge osebe, ki prevzema strokovno 
odgovornost za delo. 

 
B3. Pred sporočanjem rezultatov opravljenih strokovnih storitev naj bi aktuar zagotovil, 

da so po najboljšem aktuarjevem znanju in razumno utemeljenem prepričanju 
rezultati brez materialnih napak. 

 
B4. Aktuar bi se moral pred začetkom zagotavljanja strokovnih storitev z naročnikom 

dogovoriti o naravi in obsegu odgovornosti aktuarja. 
 

C. Skladnost 
 

C1. Aktuar mora delovati na način, ki izpolnjuje odgovornost aktuarske stroke do javnosti 
ob upoštevanju veljavnih tehničnih in strokovnih standardov. Aktuar mora upoštevati 
vse ustrezne kodekse, standarde, navodila in podobne dokumente, ki jih je uradno 
izdalo ali potrdilo aktuarsko združenje, katerega član je aktuar, ob upoštevanju 
njihovega obsega in statusa (na primer obvezna ali priporočeno praksa itd.). 

C2. Za aktuarja veljajo disciplinski postopki, predpisani v pravilniku aktuarskega 
združenja, katerih član je aktuar, in mora ob upoštevanju pravice do pritožbe v okviru 
teh pravil sprejeti vsako izdano sodbo ali odločitev v katerem koli pritožbenem 
postopku. 

 
D. Nepristranskost 

 
D1. Aktuar ne sme opravljati strokovnih storitev, ki vključujejo dejansko ali potencialno 

navzkrižje interesov ali vključujejo pristranskost ali videz pristranskosti aktuarja, 
razen če je sposobnost aktuarja za nepristransko delovanje neokrnjena in je 
naročniku v celoti razkrito dejansko ali morebitno navzkrižje ali pristranskost.  

D2. Aktuar mora naročniku razkriti v pisni obliki in pravočasno vse vire dohodka v zvezi s 
katero koli nalogo, opravljeno za naročnika (razen v primeru, ko je 
naročnik delodajalec aktuarja, kjer ni treba razkriti izplačanih prejemkov s strani 
delodajalca). 

 
E. Komunikacija 

 
E1. Aktuar mora poročati rezultate strokovnih storitev pravočasno, na način in v obliki, ki 

ustreza določenim okoliščinam. To mora početi (ob upoštevanju potrebe po 
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sporočanju posledic vseh analiz in nasvetov, vključenih v komunikacijo) na način, ki je 
razumljiv za predvidene uporabnike . 

 
E2. Razen če aktuar presodi, da je nesorazmerno (v tem primeru odstopanje od teh 

zahteve ne ustvarja zahteve po razkritju v skladu z odstavkom 1.2.2 (b)), bi 
aktuar moral pri sporočanju rezultatov strokovnih storitev: 

- ugotoviti, da je aktuar vir sporočanja;  
- ugotoviti, da aktuar prevzema odgovornost za rezultate znotraj (če je 

primerno) vseh navedenih omejitev; 
- navesti, v kateri funkciji deluje aktuar; 
- opredeliti predvidene uporabnike vseh analiz in nasvetov, vključenih v 

sporočanje; 
- navesti obseg in namen dela;  
- navesti, v kakšnem obsegu in kako je mogoče pridobiti dodatne informacije in 

pojasnila od aktuarja ali druge stranke. 
 
 


