
Svet Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IPP-PF) je na podlagi 54.a člena Statuta 
IPP-PF na seji dne 10. 1. 2014 sprejel 
 
 
 

Pravilnik o izdajanju znanstvene revije Pravni letopis 

 

1. člen 

(1) Inštitut izdaja znanstveno revijo z naslovom Pravni letopis, ki izhaja najmanj enkrat letno. 
 
(2) Pravni letopis objavlja znanstvene članke in razprave ter poglobljene strokovne prispevke z različnih 
področij prava, napisane v slovenskem ali angleškem jeziku, ki poprej še niso bili objavljeni. O objavi prispe-
vkov odloča uredniški odbor na podlagi mnenja recenzenta.  
 
(3) Svet Inštituta na predlog direktorja Inštituta in na podlagi mnenja Zbora raziskovalcev sprejme program-
sko zasnovo, v kateri opredeli temeljna vsebinska izhodišča za izhajanje Pravnega letopisa. 
 

2. člen 

(1) Inštitut skrbi za založniško dejavnost ter organizira prodajo Pravnega letopisa stalnim naročnikom in 
drugim osebam na območju Republike Slovenije ter v tujini. Za izvajanje založništva in prodaje Pravnega 
letopisa lahko direktor Inštituta s pogodbo pooblasti drugo pravno osebo, ki se profesionalno ukvarja s to 
dejavnostjo. 
 
(2) Stroški izdajanja Pravnega letopisa se krijejo iz sredstev Inštituta za raziskovalno dejavnost, iz naročnin 
in prihodkov od prodaje izvodov Pravnega letopisa ter iz prejetih subvencij za izdajanje periodičnih znans-
tvenih publikacij. 
 
(3) Za redno mednarodno izmenjavo Pravnega letopisa z univerzitetnimi in drugimi znanstvenimi oziroma 
strokovnimi institucijami v tujini skrbi knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani. 
 
(4) Pravni letopis ima lahko poleg tiskane tudi elektronsko izdajo. Direktor Inštituta lahko s soglasjem ure-
dniškega odbora odloči, da revija izhaja samo v elektronski obliki. 
 

3. člen 

(1) Uredniški odbor Pravnega letopisa ima odgovornega urednika, sekretarja in vsaj pet članov, ki so priz-
nani pravni strokovnjaki jih imenuje direktor Inštituta skladno s statutom Inštituta. Več kot polovica članov 
uredniškega odbora mora imeti naslov doktor pravnih znanosti. 
 
(2) Uredniški odbor odloča na rednih ali korespondenčnih sejah, ki jih sklicuje odgovorni urednik po lastni 
presoji, mora pa sklicati sejo, če tako zahteva najmanj tretjina članov uredniškega odbora. 
 
(3) Uredniški odbor sprejema odločitve na predlog odgovornega urednika ali posameznih članov z večino 
glasov vseh članov. 
 
(4) Sekretar uredniškega odbora po dogovoru z odgovornim urednikom opravlja tehnične in organizacijske 
naloge v zvezi z urejanjem revije. Odgovorni urednik lahko sekretarja pooblasti za opravljanje posameznih 
nalog iz pristojnosti odgovornega urednika. 



4. člen 

(1) Uredniški odbor na podlagi programske zasnove samostojno sprejema uredniško politiko, ureja vsebino 
Pravnega letopisa in odloča o objavi prejetih prispevkov.  
 
(2) Uredniški odbor odloča o skladnosti prejetih prispevkov s programsko zasnovo in o njihovi razvrstitvi na 
ustrezno mesto v posamezni številki Pravnega letopisa. Ustrezno raven znanstvenosti oziroma strokovnosti 
vsakega prispevka presoja uredniški odbor na podlagi mnenja pristojnega recenzenta, ki ga izbere odgovorni 
urednik. Objavljeni prispevki so opremljeni z oznako UDK (univerzalna decimalna klasifikacija), klasifikacija 
prispevkov pa je določena v skladu s tipologijo COBISS.  
 
(3) Uredniški odbor oblikuje navodila za avtorje prispevkov glede oblikovanja besedila ter načina navajanja 
uporabljenih virov in literature.  Za vsak prispevek morata biti pripravljena tudi kratek povzetek vsebine in 
seznam ključnih besed, oboje v slovenskem in angleškem jeziku. 
 

5. člen 

(1) Prispevke, ki jih avtorji oddajo za objavo v Pravnem letopisu, odgovorni urednik posreduje v recenzijo 
izbranemu recenzentu, ki je strokovnjak za področje, na katerega posega tema članka. Recenzent mora imeti 
praviloma enako ali višjo stopnjo izobrazbe ali  akademski naziv kot avtor prispevka na določenem strokov-
nem področju. Recenzentski postopek je anonimen. Recenzent prejme prispevek brez navedbe avtorja, 
avtor prispevka pa recenzijo brez navedbe recenzenta.  

 
(2) Recenzent oceni, ali je prispevek primeren za objavo in predlaga klasifikacijo zvrsti prispevka v skladu s 
tipologijo COBISS. Recenzent lahko avtorju predlaga popravek ali dopolnitev prispevka kot pogoj za njegovo 
objavo. Če je recenzentovo mnenje negativno ali če avtor ne sledi recenzentovim predlogom glede popravka 
ali dopolnitve prispevka, lahko uredniški odbor zavrne objavo prispevka. 
 
(3) Če urednik presodi, da prejeti prispevek očitno ne izpolnjuje meril za objavo v Pravnem letopisu, ga ne 
posreduje recenzentu, ampak avtorja povabi k izboljšavi oziroma ustrezni prilagoditvi prispevka ali pa s 
soglasjem uredniškega odbora neposredno zavrne objavo prispevka. 
 

6. člen 

(1) Mednarodni uredniški svet je svetovalno telo uredniškega odbora, ki pomaga pri oblikovanju uredniške 
politike, spremlja njeno uresničevanje ter doseganje postavljenih ciljev in programov dela ter načrtov izdaj 
publikacije. 
 
(2) Mednarodni uredniški svet ima najmanj tri člane, ki jih imenuje direktor Inštituta skladno s statutom 
Inštituta. Za člane mednarodnega uredniškega odbora se imenujejo priznani pravni strokovnjaki, ki poklicno 
delujejo zunaj Republike Slovenije. Več kot polovica članov mednarodnega uredniškega sveta mora imeti 
naslov doktor pravnih znanosti. 
 
(3) Mednarodni uredniški svet vodi odgovorni urednik Pravnega letopisa, ki najmanj enkratno letno skliče 
korespondenčno sejo sveta. 
 

7. člen 

(1) Razmerja med uredniškim odborom ter izdajateljem in založnikom se urejajo sporazumno in v neposred-
nih stikih odgovornega urednika in sekretarja uredniškega odbora z direktorjem Inštituta oziroma odgovor-



no osebo založnika. 
 
(2) O spornih vprašanjih med uredniškim odborom in izdajateljem odloča na predlog odgovornega urednika 
ali direktorja Svet inštituta. 
 

8. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave na spletni strani inštituta. 
 
 
 
 

Predsednik Sveta inštituta 
Lojze Janko 

 
 

 
 
 
 

Objavljeno na spletni strani http://www.ipp-pf.si/pravni-letopis-ipp dne 20. 1. 2014. 


