
PROGRAMSKA ZASNOVA ZNANSTVENE REVIJE PRAVNI LETOPIS* 

 

1. Pravni letopis objavlja nove znanstvene članke in razprave ter poglobljene strokovne prispevke, ki 

obravnavajo problematiko z različnih pravnih področij, zlasti s področij civilnega, gospodarskega, delov-

nega, upravnega in ustavnega prava, s posebnim poudarkom na upoštevanju primerjalnopravnih vidi-

kov. Namen revije je spodbujanje razvoja slovenske in evropske pravne znanosti ter krepitev izmenjave 

ugotovitev med pravno teorijo in pravno prakso, torej prenos teoretičnih dognanj v prakso in identifika-

cija aktualnih pravnih vprašanj iz prakse kot predmeta nadaljnje znanstvene obdelave.  

 

2. Pravni letopis sprejema v objavo vse prispevke, ki so po presoji uredniškega odbora skladni s program-

sko zasnovo in na ustrezni znanstveni oziroma strokovni ravni. Kakovost objavljenih prispevkov se zago-

tavlja z anonimnimi recenzijami. Praviloma se objavljajo samo prispevki, ki še niso bili objavljeni oziroma 

poslani v objavo v drugi publikaciji. Izjemoma je mogoča tudi objava že prej objavljanega prispevka, če 

pisec izkaže, da za to obstajajo posebej utemeljeni razlogi in uredi avtorske pravice potrebne za ponovno 

objavo. 

 

3. Vsako številko revije sestavlja več tematskih sklopov, ki jih določi uredniški odbor. Praviloma je vsaj en 

sklop posvečen tematiki iz tekočih raziskav Inštituta za primerjalno pravo. Uredniški odbor skuša vsebin-

ske sklope oblikovati tako, da združujejo prispevke pravnih teoretikov in pravnih praktikov iz pravosodja, 

javne uprave in gospodarstva ter tako omogočijo celovito obravnavanje problematike z različnih zornih 

kotov in na ustrezni znanstveni ravni.  

 

4. Pravni letopis sprejema v objavo in objavlja prispevke v slovenskem ali angleškem jeziku, prispevke tujih 

avtorjev pa po dogovoru z uredniškim odborom izjemoma tudi v drugih tujih jezikih. Prispevku morata 

biti priložena kratek povzetek vsebine in seznam ključnih besed, oboje v slovenski in v angleški jezikovni 

različici. 

 

5. Pravni letopis izhaja enkrat letno, praviloma v decembru tekočega leta. Zadnji rok za oddajo prispevkov 

je 15. september, če uredništvo za posamezno leto izrecno ne določi drugače. Prispevki morajo biti jezi-

kovno neoporečni ter morajo upoštevati navodila za oblikovanje prispevka, sicer se besedilo avtorju vr-

ne v popravo oziroma se objava prispevka zavrne. Uporabljeni viri in literatura morajo biti ustrezno na-

vedeni. Prispevek skupaj s sprotnimi opombami in seznamom literature lahko praviloma obsega največ 

dve avtorski poli.  

 

6. Ustrezno raven znanstvene oziroma strokovne kakovosti prispevkov presoja uredniški odbor, ki pri tem 

upošteva mnenje pristojnega recenzenta. Vsi prispevki so vsebinsko recenzirani, pri čemer imajo recen-

zenti praviloma enako ali višjo stopnjo izobrazbe ali akademski naziv kot avtor prispevka na določenem 

strokovnem področju. Uredništvo neodvisno izbere recenzenta in si pridržuje pravico do razvrstitve po-

sameznega prispevka po veljavni tipologiji za vodenje bibliografij v sistemu COBISS in na ustrezno mesto 

v posamezni številki. 

                                                           
* Programsko zasnovo je sprejel Svet Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani dne 10. januarja 2014. 


