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Priloga I
Obrazložitev
Občina Izola nima sprejetega predpisa, ki bi podrobneje uredil varstvo javnega reda in miru na
območju občine. Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1, Uradni list RS, št.70/06 in
139/20), pa v 3. členu določa, da je vzdrževanje javnega reda in miru delovanje skupnosti, ki s
predpisi in ukrepi državnih in drugih organov, zagotavlja, da se prepreči ravnanja in nevarnosti,
ki ogrožajo varnost ter javni red in mir, kadar ta grozi skupnosti in posamezniku.
Občina mora v okviru svojih pristojnosti in na svojem območju poskrbeti za javni mir in red,
kar spada tudi med naloge občine, ki jih opredeljuje Statut občine Izola (14. točka 24. člena
Statuta občine Izola, Uradne objave Občine Izola, št. 5/18 - uradno prečiščeno besedilo). S
sprejetjem Odloka o javnem redu in miru v občini Izola se bo zagotovila pravna podlaga za
urejanje javnega reda in miru na območju občine, ter pravna podlaga za izrekanje glob v
primeru kršitev odloka.
Cilj predloga Odloka o javnem redu in miru v občini Izola, je zapolniti pravno praznino na
področju urejanja javnega reda in miru na območju občine. S sprejetjem odloka občina
izpolnjuje naloge, ki zanjo izhajajo iz zakonskih in občinskih predpisov. Pri urejanju
navedenega področja in odločanju o sankcioniranju določenih ravnanj je upoštevano, da gre za
specifično področje, kjer prihaja do nenehne kolizije javnega in zasebnega interesa, kjer je na
eni strani za sobivanje v lokalni skupnosti nujna vzpostavitev določenih pravil in omejitev, na
drugi strani pa se je potrebno zavedati tudi pravic posameznika, njegove pravice do zasebnosti
in varstva zasebne lastnine kot ustavne kategorije.
Ne gre zanemariti dejstva, da je občina Izola turistično naravnana občina in kot taka odprta za
obiskovalce različnih narodnosti, kultur, običajev in vedenjskih vzorcev. Zato je tudi na tem
področju v občini potrebno določiti in deležnike seznaniti z nedvoumnimi pravili javnega reda
in miru.
Finančne posledice
Sprejem predlaganega odloka ne bo imel finančnih obremenitev za občinski proračun, globe s
katerimi bodo kaznovani kršitelji pa bodo prihodek proračuna.

Zaključek
Na osnovi podane obrazložitve Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlog Odloka o
javnem redu in miru v Občini Izola, v prvi obravnavi.

Obrazložitev pripravila:
Višja svetovalka
mag. Irena Prodan

Župan
Danilo Markočič

Obrazložitev prejmejo:
1. člani OS,
2. Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj, tu,
3. zbirka dokumentarnega gradiva.
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PREDLOG

Številka: 007-4/2020
Datum:
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 30. in 101. člena Statuta Občine Izola
(Uradne objave Občine Izola, št. 5/2018 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine
Izola na svoji ….. redni seji, dne ......................., sprejel naslednji
S K L E P
1.
Sprejme se predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Izola v prvi obravnavi in se ga
posreduje v 20-dnevno obravnavo članom Občinskega sveta.
2.
Občinska uprava naj po zaključku obravnave pripravi predlog odloka za drugo obravnavo, in
sicer tako, da pri tem upošteva pripombe, predloge in mnenja, ki so bila podana na današnji seji
občinskega sveta, ter tiste predloge, pripombe in mnenja, ki bodo prispela v času obravnave.
Tako pripravljen predlog odloka se posreduje v obravnavo in sprejem članom Občinskega
sveta.
3.
Ta sklep velja takoj.
Župan
Danilo Markočič

Sklep prejmejo:
1) člani OS,
2) Župan,
3) v zbirko dokumentarnega gradiva,
4) arhiv – 2x.

Priloga III
PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda
in miru (Uradni list RS, št. 70/06 in 139/20), 5. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št.
38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg in 92/20), 7. in 3. odst. 38. člena Zakona o
vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14,
56/15 in 65/20), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US,
73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) ter 30. in 101. člena Statuta Občine
Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 5/2018 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Izola na svoji ….. redni seji dne ………. sprejel
ODLOK
O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI IZOLA
I.

Splošne določbe
1. člen
(namen in vsebina odloka)

(1) Odlok o javnem redu in miru (v nadaljnjem besedilu: odlok) določa ukrepe v občini Izola
(v nadaljnjem besedilu: občina) za varovanje javnega reda in miru ter ukrepe za varovanje
ljudi, premoženja, okolja, zdravja, čistoče in zunanje podobe kraja.
(2) Ta odlok določa tudi pravila ravnanja, ki jih morajo upoštevati posamezniki zaradi
varovanja javnega reda in miru, ljudi in premoženja ter vzdrževanja čistega okolja, zdravja
in zunanje podobe kraja ter obveznosti lastnikov in vodnikov živali.
(3) Odlok določa tudi prekrške in globe zanje.
2. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za
ženski in moški spol.
3. člen
(obveznost in odgovornost za javni red in mir)
(1) Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju občine, je dolžan ravnati tako, da ne
moti, vznemirja ali ovira drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža
njihovega zdravja ali premoženja, da spoštuje javni red, da skrbi za urejenost kraja ali
naselja, da ne opušča dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne opravlja dejanj, ki
so po tem odloku prepovedana.
(2) Za vse ostalo veljajo določila zakona, ki ureja varstvo javnega reda in miru ter določa
ravnanja, ki pomenijo njihovo kršitev.

4. člen
(obveznost in odgovornost za javni red in mir)
(1) Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorni storilci prekrškov.
(2) Za prekrške, storjene po tem odloku, so lahko odgovorne tudi pravne osebe in samostojni
podjetniki ter odgovorne osebe teh subjektov.
(3) Za prekrške, storjene po tem odloku, ki jih storijo otroci ali mladoletniki, so odgovorni
starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo, vzgoja in oskrba otroka
ali mladoletnika, če je storjeni prekršek posledica njihove opuščene dolžne skrbi ali
nadzorstva nad otrokom ali mladoletnikom.
(4) Opustitev dolžne skrbnosti ali nadzorstva nastopi zlasti tedaj, ko starši, posvojitelji,
skrbniki ali rejniki omogočijo, dopustijo ali dovolijo, da otrok ali mladoletnik ravna v
nasprotju z določbami tega odloka.
5. člen
(pomen izrazov)
Pomen posameznih izrazov, uporabljenih v tem odloku, je naveden v nadaljevanju:
− javni red in mir je stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in
dolžnosti po ustavi in veljavnih predpisih,
− javne površine so nepremičnine, ki so v lasti Občine oziroma ožjih delov občine ali imajo
status javnega dobrega in so brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopne vsakomur
(ceste, parki, ulice, igrišča in podobno),
− zasebne površine so nepremičnine, ki so v zasebni lasti in do katerih je dostop dovoljen
zgolj s soglasjem lastnika, posestnika ali druge upravičene osebe,
− nedostojno vedenje je vedenje posameznika ali skupine, s katerim ta povzroči vznemirjenje
ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali kadar z žaljivimi besedami in
dejanji škoduje ugledu posameznika ali skupine ali uradne osebe pri uradnem poslovanju.
II. Varovanje javnega reda in miru
6. člen
(kršitve javnega reda in miru ter vznemirjanje posameznikov ali skupin ljudi)
Z namenom varovati in vzdrževati javni red in mir je prepovedano:
− vstopati brez dovoljenja v javne prostore, zgradbe ali na javne površine, kjer je vstop
prepovedan in je prepoved vidno označena,
− imeti zakrit obraz ob identifikaciji v upravnih in prekrškovnih postopkih; če je oseba
zakrita ali zamaskirana, sme uradna oseba zahtevati, da se odkrije, zato da lahko
nedvoumno ugotovi njeno identiteto,
− prenočevati na tržnicah, plažah, parkih, avtobusnih postajah, v vozilih in v prostorih
objektov, ki temu niso namenjeni in drugih za to neprimernih prostorih in površinah,
− prosjačiti pred hišami, stanovanji in na javnih krajih, na javnih krajih vznemirjati, motiti
ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov, izjav ali na vsiljiv način prodajati artikle,
razen ko je to izrecno dovoljeno ali določeno,
− uživati alkoholne pijače na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje in
konzumiranje alkoholnih pijač,
− pripravljati hrano na javnih krajih, razen v času prireditev in na organiziranem prostoru, ki
je temu namenjen,
− izvajati piknike, kuriti in uporabljati odprti ogenj na javnih površinah,

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

zadrževati na območju pokopališč z namenom druženja, zabave, kajenja, ležanja, uživanja
hrane in alkoholne pijače,
ovirati ali motiti organizirane sprevode ter vznemirjati udeležence sprevodov,
onesnaževati ali naslanjati se na spominska obeležja v parkih in spominskih območjih,
postavljati nanje predmete, ki kazijo njihov videz,
prestaviti, odstraniti, prevračati, uničiti, poškodovati, popisati ali kako drugače onesnažiti
napisne table, žive meje, zidove, škarpe, poštne nabiralnike, zaščitne ograje, klopi, ograje,
posode za odpadke, cvetlične posode, stojala za kolesa, igrala na otroških igriščih in druge
naprave ali predmete za splošno rabo in drugo urbano opremo na javnih površinah,
poškodovati naprave na javnih športnih igriščih ter napisne table, oznake ali druge naprave,
ki služijo javnemu namenu,
urinirati ali opravljati veliko potrebo na ulicah, cestah, pločnikih, parkiriščih, igriščih,
rekreacijskih poteh ali drugih javnih površinah, namenjenih sprostitvi ter rekreaciji
občanov ali igri otrok,
gibati se v kopalkah, brez oblačil ali dela oblačil nad pasom ali pod njim na javnih
površinah, razen na območjih kopalnih voda,
odlagati hrano oziroma hraniti domače, prostoživeče, zapuščene ali divje živali (golobe,
galebe, mačke, pse, divjačino), na vseh javnih površinah, ki za to niso namenjene,
pisati in risati po zidovih, ograjah, na prometnih površinah in na javnih površinah,
jahati po javnih zelenih površinah urbanega okolja, razen uradne osebe pri opravljanju
službenih dolžnosti,
uporabljati urbano ali drugo opremo za prodajo blaga ali storitev na javnih površinah,
voziti vse vrste koles in motornih koles, koles s pomožnim motorjem, električnih skirojev,
rolk in podobnih prevoznih sredstev po površinah namenjenih pešcem,
uporabljati brezpilotne zrakoplove na območju občine v nasprotju z določili uredbe, ki
določa geografska območja sistemov brezpilotnih zrakoplovov,
uporabljati pirotehnična sredstva, razen v obdobjih določenih z zakonom,
vzgajati ali posedovati živali, ki niso »hišne živali«, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja
zaščito živali,
odmetavati trde in tekoče odpadke in druge predmete v morje, stoječe ali tekoče vode,
odkopavati, odnašati ali premeščati kamnine, žive ali odmrle školjke in polže iz
priobalnega pasu,
na vodnem ali priobalnem zemljišču puščati ali zasedati javno površino s kakršnimikoli
predmeti z namenom rezervirati prostor v času ko oseba na javni površini ni prisotna.
7. člen
(javni shodi in prireditve)

(1) Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi veljavnega Zakona o javnih zbiranjih.
(2) Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu ali prireditvi na javnih površinah je
odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator.
(3) Organizator je dolžan v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem gospodarske javne službe:
− poskrbeti za red, čistočo in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru,
− zagotoviti zadostno število parkirnih mest za obiskovalce javnega shoda oziroma
prireditve; v primeru, da poteka na obstoječih javnih parkiriščih, mora ta nadomestiti na
drugem mestu,
− poskrbeti, da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oziroma prireditve opremljen z
ustreznimi posodami za odpadke in s prenosnimi stranišči,

−

po končani prireditvi očistiti prireditveni prostor, odstraniti postavljene objekte in ostale
naprave ter zapustiti prireditveni prostor v takem stanju, kot je bil pred prireditvijo,
− najkasneje 15 dni pred nameravano prireditvijo zaprositi za soglasje upravljavca javnih
površin, ki določi pogoje uporabe javne površine,
− elaborat zagotavljanja javnega reda in miru v kolikor je to zahtevano,
− elaborat morebitne začasne prometne ureditve v kolikor je to zahtevano.
(4) Uporabnik mora po prenehanju uporabe javne površine vzpostaviti prvotno stanje na svoje
stroške. Če tega ne stori, opravi to na njegove stroške pooblaščeni izvajalec gospodarske
javne službe.
8. člen
(spontani ulični nastopi)

(1) Spontani ulični nastop kulturnega značaja na javni površini je dovoljen, če se z njim ne
ovira raba javne površine zaradi števila nastopajočih ali gledalcev.
(2) Spontani ulični nastopi se smejo izvajati med 9.00 in 22.00 uro.
(3) Uporaba opreme za ozvočenje priključene na električni vir ali na generatorski vir, ni
dovoljena.
(4) Dovoljeno je le ozvočenje za akustične instrumente in vokal, ki deluje s pomočjo
baterijskega napajanja in ne presega 30 W moči.
9. člen
(kampiranje)
Z namenom bivanja in kampiranja je prepovedano postavljati avtomobilske prikolice,
avtodome, šotore ali drugače taboriti na zemljiščih, ki temu niso namenjena.
III. Varovanje ljudi in premoženja
10. člen
(uporaba premoženja občine)
Prepovedana so dejanja, opustitve in dopustitve, s katerimi se ogroža, poškoduje ali onemogoča
nemoteno uporabo premoženja občine in ožjih delov občine ali premoženja, ki predstavlja javno
dobro.
11. člen
(varovanje ljudi in premoženja)
(1) Z namenom varovati ljudi in premoženje je prepovedano:
− saditi ali gojiti rastline oziroma postavljati predmete ali material na način, da povzročajo
škodo na javni komunalni infrastrukturi, javni površini ali javni zgradbi ali motijo njihovo
uporabo,
− odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in površine, ki so javnega pomena,
− na ograje in zidove ob javnih poteh postavljati nevarne predmete, ki lahko ogrožajo zdravje
mimoidočih,
− nepravilno uporabljati igrala na igriščih ali naprave v parkih in na rekreacijskih poteh, kar
ima lahko za posledico poškodbe ali uničenje igral in naprav oziroma ogrožanje ljudi,
− v urbanem naselju in naravnem okolju brez ustrezne prijave kurjenja netiti in prenašati
ogenj ter sežigati materiale,

−

imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, jame, jaške, vhode v kleti, jarke ali druge
odprtine, izkope ali prekope, ter poškodovati ali odstraniti ograje in druge naprave,
postavljene za preprečevanje nesreč tako, da to ogroža varnost ljudi,
− onemogočati dostop do objektov in naprav javne komunalne infrastrukture,
− iztepati, izlivati ali metati iz večstanovanjskih objektov in objektov, ki mejijo na javno
površino, karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje ljudi,
− na javnih površinah streljati z zračnim orožjem, s fračo, lokom ali drugimi napravami, pri
čemer je lahko ogrožena varnost ljudi, živali in premoženja.
(2) Z namenom varovati ljudi in premoženje morajo lastniki ali upravniki stanovanjskih,
poslovnih ali drugih prostorov oziroma zemljišč:
− odstraniti objekte, ki ogrožajo varnost ljudi na javnih površinah,
− odstraniti drevesa in grmovje po predhodno pridobljenem strokovnem mnenju
pooblaščenega izvajalca gospodarske javne službe oziroma odstraniti suhe veje dreves,
plodove in listje ter predmete, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo na javne površine in
s tem ogrožajo varnost mimoidočih.
(3) Če v primeru kršitve kršitelji iz prejšnjega odstavka ugotovljenih nepravilnosti oziroma
kršitev ne odpravijo v času, ki ga odredi pristojni občinski nadzorni organ, lahko
nepravilnosti iz prejšnjega odstavka po naročilu pristojnega občinskega nadzornega organa
odpravi pooblaščeni izvajalec na stroške kršitelja.
IV. Varovanje okolja, zdravja, čistoče in zunanje podobe kraja
12. člen
(obveznosti lastnikov, najemnikov in uporabnikov stanovanjskih, poslovnih in drugih zgradb
ter zemljišč)
Z namenom varovati okolje, zdravje, čistočo in zunanjo podobo kraja je prepovedano:
− metati, puščati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke v naravno okolje ali druge prostore,
ki niso za to določeni ali da s tem onesnažuje okolico ali moti okolico,
− odlagati kakršenkoli material na javno površino, ob ali na ekološke otoke, na kanalizacijsko
ali vodovodno omrežje ali drug objekt za splošno rabo,
− speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi ali meteornih voda na javno površino, vodne
vire ali v morje,
− metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko povzročijo njihovo zamašitev,
− postavljati montažne ali druge objekte na javnih površinah brez ustreznih soglasij,
− metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, človeške in živalske iztrebke, izbljuvke,
žvečilne gumije, izpljunke ter injekcijske igle in brizgalke na javne površine,
− trgati in uničevati cvetje na zelenicah, cvetličnih koritih in gredah, uničiti ali poškodovati
drevje in okrasne rastline v parkih in javnih nasadih,
− v urbanih naseljih škropiti rastline z motornimi škropilnicami ali ročnimi škropilnicami
tako, da škropivo odnaša na sosednje zemljišče v skladu z Zakonom o fitofarmacevtskih
sredstvih in Pravilnikom o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev,
− prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na
javne površine, v naravno okolje ali mesta, ki niso za to določena,
− kakorkoli ovirati ukrepe dezinfekcije, dezinsekcije ali deratizacije,
− vgrajevati hladilne, grelne, svetlobne in druge naprave na drevesa na javnih površinah, na
fasade objektov in na druge objekte s statusom naravne ali kulturne dediščine, brez
ustreznih dovoljenj,
− onesnažiti vodo namenjeno ljudem, živini in živalim.

13. člen
(oglaševanje in plakatiranje)
(1) Oglaševanje oziroma plakatiranje je dovoljeno na mestih, ki so določena z veljavnim
občinskim prostorskim načrtom ali občinskim odlokom.
(2) Za oglaševanje se skladno z občinskim odlokom, ki ureja občinske takse, plačuje takso.
V. Obveznosti lastnikov in vodnikov živali
14. člen
(nadzor živali)
(1) Skrbnik živali je dolžan skrbeti, da se žival ne giblje brez nadzora, v skladu z zakonom, ki
ureja zaščito živali.
(2) Prepovedano je pustiti brez ustreznega nadzora žival, ki lahko ogroža varnost ljudi,
premoženje in druge živali ali utegne onesnaževati javne površine.
(3) Na javnih površinah, na območju mesta in vasi, ter na drugih gosto naseljenih območjih
občine, se lahko žival vodi le na povodcu. Nevarne živali morajo nositi ustrezen nagobčnik.
15. člen
(obveznosti skrbnikov)
(1) Prepovedano je voditi pse in ostale živali na vse javne površine, ki so označene z ustreznimi
oznakami.
(2) Občina Izola v roku dveh mesecev od uveljavitve tega odloka, označi z ustreznimi
oznakami vse javne površine, po katerih je prepovedano voditi pse in ostale živali.
(3) Prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu uporabljajo in vodijo pooblaščene osebe
ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči (policija, vojska, civilna zaščita, slepe osebe).
16. člen
(obveznosti skrbnikov)
(1) Skrbnik živali mora iz vseh javnih površin sproti in takoj odstraniti živalske iztrebke živali,
ki jo vodi.
(2) Ob sprehodih z živaljo mora skrbnik živali imeti s seboj ustrezno papirnato, biorazgradljivo
ali PVC vrečko za začasno shranjevanje iztrebkov, ki jih nato odloži v za to namenjene
zabojnike, oziroma, kjer le teh ni, v zabojnike za mešane ali biološke komunalne odpadke.
Imetnik živali mora ob pozivu pristojnega organa pokazati ustrezno vrečko za začasno
shranjevanje živalskih iztrebkov.
V. Nadzor nad izvajanjem tega odloka
17. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Občinski inšpektorat in redarstvo Občine
Izola.
(2) Občinski nadzorni organ ima pristojnost, da pri opravljanju nalog nadzora odredi odpravo
nepravilnosti v času, ki ga določi sam. Za odpravo nepravilnosti lahko odredi tudi druge
ukrepe.

VI. Kazenske določbe
18. člen
(kaznovanje pravne osebe ter odgovorne osebe pravne osebe, samostojnega podjetnika
posameznika, ter fizične osebe)
(1) Z globo 400 EUR se kaznuje fizična osebo - posameznika, ki ravna v nasprotju z določili:
− 6. člena,
− 3. in 4. odst. 7.člena,
− 1. in 2. odst. 8. člena,
− 9., 10., 11., 12., 14. člena,
− 1. odst. 15. člena,
− 16. člena tega odloka.
(2) Z globo 2.000 EUR se kaznuje pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, ki
ravna v nasprotju z določili:
− 6. člena,
− 3. in 4. odst. 7.člena,
− 1. in 2. odst. 8. člena,
− 9., 10., 11., 12., 14. člena,
− 1. odst. 15. člena,
− 16. člena tega odloka.
(3) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekrške iz prejšnjega odstavka tudi odgovorno osebo
pravne osebe.
(4) Plačilo globe ne izključuje odgovornosti za povrnitev povzročene škode.
VII. Prehodne in končne določbe
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadzoru in obveznostih skrbnikov
živali pri vzdrževanju čistoče javnih površin v Občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št.
10/12).
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Izola.

