
Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko-kriţevačke ţupanije ("Sluţbeni 

glasnik Koprivničko-kriţevačke ţupanije" broj 8/09, 12/09, 10/10., 7/11. i 6/12-

pročišćeni tekst)  Ţupan Koprivničko-kriţevačke ţupanije 29. siječnja 2013. donio je 

 

 

RJEŠENJE 
 

o izmjenama Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva  

za suzbijanje zlouporabe droga  

 

 

I. 

U Rješenju o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za suzbijanje 

zlouporabe droga („Sluţbeni glasnik Koprivničko-kriţevačke ţupanije“ broj 1/05, 

11/07, 10/08, 14/09, 12/10, 13/10 i 16/10) u točki 4. podtočki 2. riječi: „Sandra Orošić- 

Jukić, Obrtnička škola Koprivnica, za zamjenicu predsjednika“, zamjenjuju se 

riječima: „Viktorija Erjavec, Obrtnička škola Koprivnica, za članicu“. 

U podtočki 4. riječi: „Alen Tarle“ zamjenjuju se riječima: „Igor Bukovčan“. 

U podtočki 12. riječi: „za članicu“ zamjenjuju se riječima: „za zamjenicu 

predsjednika“. 

 

                                                         II. 

Ovo Rješenje objavit će se u „Sluţbenom glasniku Koprivničko-kriţevačke 

ţupanije“. 

 

 

KLASA: 530-08/13-01/2 

URBROJ: 2137/1-07/03-13-4 

Koprivnica, 29. siječnja 2013. 

         

          ŢUPAN: 

        Darko Koren, ing. građ.,v.r. 



Obrazloţenje 

 

Od sredine siječnja ove godine Sandra Orošić-Jukić, zamjenica predsjednika 

Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, više nije zaposlena u Obrtničkoj školi 

Koprivnica, odnosno promjenila je radno mjesto i zaposlila se u Privatnoj gimnaziji i 

ekonomskoj školi Katarina Zrinski u Zagrebu. Zbog spomenutog, zatraţila je da je se 

razriješi duţnosti zamjenice predsjednika ţupanijskog Povjerenstva za suzbijanje 

zlouporabe droga, te inicira postupak i za razrješenje duţnosti ţupanijskog 

koordinatora za provođenje Nacionalnog programa prevencije ovisnosti za djecu i 

mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za 

razdoblje od 2010.-2014 godine .  

Iz dopisa Policijske uprave koprivničko-kriţevačke ţupanije Broj: 511-06-11/1-

VI-58/13 od 28.1.2013. godine proizlazi da je unutar ove Policijske uprave došlo do 

kadrovskih promjena, te da je na radno mjesto vođe grupe kriminaliteta droga 

umjesto Alena Tarlea, člana Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, izabran 

Igor Bukovčan. 

Rješenjem o izmjenama Rješenja o osnivanju i imenovanju članova 

Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, čije se donošenje predlaţe Ţupanu, 

predviđeno je da se za zamjenicu predsjednika Povjerenstva imenuje Jasna Horvat 

Vlahović, dosadašnja članica Povjerenstva (i Ministarstvu znanosti obrazovanja i 

sporta predloţena za novog ţupanijskog koordinatora za provođenje Nacionalnog 

programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, te 

djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010.-2014 godine), da se 

umjesto Alena Tarlea, za člana Povjerenstva, kao predstavnika Policijske uprave 

koprivničko-kriţevačke ţupanije, imenuje Igor Bukovčan, te da se upraţnjeno mjesto 

u Povjerenstvu, nastalo promjenom radnog mjesta Sandre Orošić-Jukić, „popuni“ 

socijalnom pedagoginjom Obrtničke škole Koprivnica, Viktorijom Erjavec. 

 

                                                       UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO  

                                                                 I SOCIJALNU SKRB 


