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Knjiga je izšla sredi koronskega leta 2021, v tiskani 
obliki. Ima 456 strani. Je lepo in pregledno obliko‑
vana. Zaznamuje jo značilen jezikovni izraz prvega 

med avtorji. Poseben način izra‑
žanja, skupaj s kakšnim rahlo hu‑
domušnim primerom, pripomore 
k temu, da bralec vsebino osvoji 
lažje in hitreje. 

Iz uvodnih besed razberemo, da 
je knjiga namenjena zlasti dodi‑
plomskim in podiplomskim štu‑
dentom ekonomije, prometnih 
in logističnih znanosti, pomor‑
stva in drugih ved ter tudi štu‑
dentom prava. V osnovi gre torej 
za učbenik. Vsebina je razdeljena 
na sedem poglavij: O zavaroval‑
nem pravu, Statusno zavarovalno 
pravo, Splošna ureditev zavaro‑
valne pogodbe, Obvezna zavaro‑
vanja, Pomorska zavarovanja, Le‑
talska zavarovanja, Pozavarovalne 
pogodbe. Vsako poglavje se zač‑
ne s kazalom in zaključi s povzet‑
kom, seznamom ključnih besed 
ter vprašanji za ponavljanje sno‑
vi. Na koncu knjige najdemo še 
obsežen seznam uporabljene in 
priporočene literature ter stvar‑
no kazalo. 

Knjiga obravnava statusno zavaro‑
valno pravo in pogodbeno zavaro‑
valno pravo. Tak pristop ni neobi‑

čajen. Je pa statusnemu pravu namenjen le manjši del, 
to je eno od poglavij (Statusno zavarovalno pravo). 
V tem poglavju je strnjeno prikazana vsebina trenu‑
tno veljavnega Zakona o zavarovalništvu. Zanimivo? 
Gotovo. Zakon o zavarovalništvu je namreč zelo zah‑
teven, in sicer tako po vsebini (implementacija pred‑
pisov Evropske unije) kot tudi tehnično (velik obseg, 
sistem pravil s številnimi izjemami, navzkrižno sklice‑
vanje). Poglavje Statusno zavarovalno pravo bo bralcu 
pomagalo, da se seznani s pravili, ki urejajo organiza‑
cijo in poslovanje zavarovalnic ter zavarovalni nadzor. 

Za vsakodnevno delo odvetnika je verjetno bolj za‑
nimivo pogodbeno zavarovalno pravo (zavaroval‑
no pravo v ožjem smislu). Poglavje Splošna uredi‑
tev zavarovalne pogodbe nas popelje skozi pravila 

Obligacijskega zakonika o zavarovalni pogodbi. Po‑
glavje zaključujeta prikaz pogodbe o dopolnilnem 
zdravstvenem zavarovanju in predstavitev prava, ki 
se uporabi za zavarovalno pogodbo (kolizijska pravi‑
la). Poglavje Obvezna zavarovanja nam najprej pribli‑
ža pojem, pomen in značilnosti obveznih zavarovanj, 
nato se posveti obravnavi posameznih vrst obveznih 
zavarovanj, začenši z obveznimi zavarovanji v pro‑
metu in zavarovanjem avtomobilske odgovornosti, ki 
ostaja najpomembnejše in najbolj množično zavaro‑
vanje. Posebni poglavji sta posvečeni pomorskim in 
letalskim zavarovanjem. Pogodba o pomorskem za‑
varovanju je na dispozitiven način urejena v Pomor‑
skem zakoniku. Tudi letalska zavarovanja ureja po‑
seben pravni vir: Zakon o obligacijskih in stvarno‑
pravnih razmerjih v letalstvu. Kreditna zavarovanja 
in pozavarovalne pogodbe niso zakonsko urejene. V 
knjigi je pozavarovalni pogodbi posvečeno posebno 
poglavje, kreditno zavarovanje pa je kratko predsta‑
vljeno v poglavju o pomorskih zavarovanjih.

Knjiga nam odpre vrata v sicer dokaj skrivnostno živ‑
ljenje zavarovalnic in zavarovalnih pogodb. Razlo‑
ži nam različne strokovne izraze, ki jih v zakonih ne 
bomo našli, uporabljajo pa se v zavarovalniškem poslo‑
vanju. Avtorji predstavijo svoja videnja oziroma stali‑
šča glede posameznih pravnih tem, ki so ta čas v zava‑
rovalnicah aktualne. Delo vsebuje tudi zanimive opise 
zgodovine in razvoja nekaterih zavarovalniških insti‑
tutov in institucij, v nekem delu praktično kar iz prve 
roke. Za prof. dr. Marka Pavliho zavarovalništvo in za‑
varovalno pravo namreč nista le predmet akademskega 
proučevanja, temveč je bil vrsto let tudi aktiven zava‑
rovalničar in soustvarjalec zavarovalništva, kot ga po‑
znamo zdaj. Deloval je na Pozavarovalnici Sava, so‑
deloval je tudi pri ustanavljanju slovenskega jedrskega 
poola (Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih 
nevarnosti GIZ) in bil njegov prvi direktor.

Zakon o zavarovalništvu kot temeljni predpis s 
področja zavarovalništva, ki je bil v prvi različici 
sprejet leta 2000, za zdaj še ni doživel niti 
knjižne izdaje niti komentarja. V knjižni izdaji 
in s komentarjem pa je bil predstavljen njegov 
predhodnik, Zakon o zavarovalnicah iz leta 1994.

Knjiga Zavarovalno pravo je zanimiva za vse, ki se 
ukvarjamo z zavarovalnim pravom, in za tudi tiste, ki 
bi se s tem področjem želeli seznaniti. 

Renata Jakopanec Levart
odvetnica v Ljubljani

Zavarovalno pravo 
V tokratni, že tretji, izdaji knjige Zavarovalno pravo je prof. dr. Marko Pavliha združil moči s tremi 
novimi soavtorji. Jernej Veberič, Dejan Srše in Milan Gobec imajo bogate in dolgoletne izkušnje z 
delom v zavarovalnicah. Prekaljeni pravniki in raziskovalci, kot jih imenuje sam Pavliha. Svoje izkušnje 
so prelili v knjigo, ki je pred nami. 
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