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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o kontroli cen /ZKC/ 
   
1.1 Pravna podlaga 
 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 
     
1 Ustava Republike Slovenije 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 
– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 
68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 
75/16 – UZ70a 

  

     
tč. predpis določba pojasnilo 

    
1.1 Zakon o kontroli cen /ZKC/ 

Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo 
  

 
1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta po Zakonu o kontroli cen /ZKC/ 
   

tč. pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 
    

1  V aktih, s katerimi določajo podjetjem pogoje za pridobitev 
pravic, pooblastil in koristi ter za sklenitev pogodb, določi tudi 
pogoj, da so podjetja uskladila cene z ukrepi kontrole cen v 
obdobju zadnjih treh let. 

1/12. člen 3, 4 

2  Določi primeren ukrep kontrole cen za cene storitev javnih služb 
iz pristojnosti lokalne skupnosti. 

9/13. člen 5 

 
2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o kontroli cen /ZKC/ 
 
Izvajanje določil Zakona o kontroli cen /ZKC/ ima finančne posledice za državni proračun v okviru 
prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi 
pristojnostmi. 
 
Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o kontroli cen /ZKC/ 
znaša … EUR.  
 
3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine 
 
1 Zakon o kontroli cen /ZKC/ ureja kontrolo nad cenami blaga in storitev na območju Republike 

Slovenije, ki jo izvajajo državni organi (1. člen ZKC).  
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3.1 Kontrola cen 
 
2 Po ZKC kontrola cen obsega spremljanje in analizirajne gibanja cen, pripravo, predlaganje in 

predpisovanje ukrepov kontrole cen ter izvajanje teh ukrepov s strani državnih organov (2. člen 
ZKC). 

 
3 V skladu z ZKC organi lokalnih skupnosti (pokrajinski svet, predsednik pokrajine) v aktih, s katerimi 

določajo podjetjem pogoje za pridobitev pravic, pooblastil in koristi za sklenitev pogodb, določijo 
tudi pogoj, da so podjetja uskladila cene z ukrepi kontrole cen v obdobju zadnjih treh let. S temi akti 
še določijo, da smejo tudi preklicati odločitve o pridobitvi pravic, pooblastil in koristi, ki še niso v 
celoti realizirane, ter razdreti pogodbe, in sicer v primeru, da podjetje cen ne uskladi z ukrepi 
kontrole cen, uveljavljenjimi po sprejetju navedenih odločitev oz. sklenitvi pogodb. 

 
4 Z navedenimi akti so mišljeni predvsem akti, ki urejajo podeljevanje koncesij, nakup blaga in 

uporabo storitev za opravljanje nalog in dejavnosti pokrajine itn. Osebe, ki pridobijo pravice ali 
pooblastila oziroma sklenejo pogodbe, morajo organi porajine (predsednik pokrajine) pisno sporočiti 
pristojnemu organu tržne inšpekcije (12. člen ZKC). 

 
5 Pristojni organ pokrajine (pokrajinski svet) lahko določi primeren ukrep kontrole cen za cene storitev 

javnih služb iz pristojnosti lokalne skupnosti. Primeren ukrep kontrole cen določi na predlog enega 
ali več podjetij ali potrošnikov, ki so redni kupci blaga, ene ali več organizacij potrošnikov ali Urada 
Republike Slovenije za varstvo potrošnikov, če ugotovi, da je dosedanja cena blaga enega ali več 
podjetij previsoka ali da je zvišanje nesorazmerno glede na mednarodni razvoj cen, splošni indeks 
cen gospodarske panoge ali splošno zvišanje cen v tej gospodarski panogi (13. člen ZKC). 

 
 
Uporabljene kratice 
 
ZKC - Zakon o kontroli cen /ZKC/ (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo). 
 
Viri 
 
Ustava in zakoni 
 
Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).  

Zakon o kontroli cen /ZKC/ (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo). 
 
 


