
ŽUPANIJSKI TIM ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA  U OBITELJI 

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 

 

Voditeljica Županijskog tima: Sanja Fucak  

Zamjenica voditeljice Županijskog tima: Kornelija Adamec 

Tajnica Županijskog tima: Dubravka Martić  

 

Institucija  Ime i prezime Radno mjesto Telefon 

Centar za socijalnu skrb 

Dugo Selo  

Jelena Van Gemeren - članica socijalna radnica u Stručnoj cjelini za djecu, 

mlade, obitelj i udomiteljstvo za djecu 

01/2753-209 

Ivana Vladić – zamjenica članice 

 

socijalna radnica u Stručnoj cjelini za djecu, 

mlade, obitelj i udomiteljstvo za djecu 

01/2753-209 

Centar za socijalnu skrb 

Ivanić Grad 

Anita Džombić – članica  socijalna radnica u Odjelu za djecu, brak i 

obitelj   

01/2882-300 

Ana Puček Sesan – zamjenica člana  pravnica u Odjelu za djecu, brak i obitelj   

 

01/2882-300 

Centar za socijalnu skrb 

Jastrebarsko  

Nikolina Vidić - članica pravnica u Odjelu za djecu, brak i obitelj   

 

01/6281-482 

Katarina Kolić – zamjenica članice socijalna radnica u Odjelu novčanih davanja 

i zaštite odraslih 

01/6281-482 

Centar za socijalnu skrb 

Samobor  

Sanja Helfrih – članica  socijalna radnica u Odjelu za djecu, mlade i 

obitelj 

01/3362-702 

Anita Crnković-Penić – zamjenica članice socijalna radnica u Odjelu za djecu, mlade i 

obitelj 

01/3362-702 

Centar za socijalnu skrb 

Sveti Ivan Zelina  

Martina Jelečki – članica  socijalna radnica u Odjelu za djecu, mlade i 

obitelj 

01/2060-114 



Sanja Puhelek – zamjenica članice  psihologinja u Odjelu za djecu, mlade i 

obitelj 

01/2060-114 

Centar za socijalnu skrb 

Velika Gorica 

Lidija Čivrak – članica  psihologinja u Odjelu za djecu, mlade, brak  

i obitelj 

01/6222-216 

01/6222-666 

Marina Rajčević – zamjenica članice  socijalna radnica u Odjelu za djecu, mlade, 

brak i obitelj 

01/6222-216 

01/6222-666 

Centar za socijalnu skrb 

Vrbovec 

Slobodanka Jelača - članica pravnica u Odjelu za obitelj, djecu i mlade 

 

01/2791-259 

Mirela Tepavac Matijašić – zamjenica članice  socijalna radnica u Odjelu za obitelj, djecu i 

mlade 

01/2791-259 

Centar za socijalnu skrb 

Zaprešić  

Vesna Čizmić – članica  socijalna radnica u Odjelu za zaštitu djece, 

braka i mladeži  

01/3310-399 

01/3310-450 

Krešimir Hojsak – zamjenik članice pravnik, voditelj Odjela za zaštitu djece, 

braka i mladeži 

01/3310-399 

01/3310-450 

Policijska uprava 

Zagrebačka   

Tatjana Batušić Korade - članica vođa grupe za kazneno-pravnu zaštitu djece 

i obitelji u Odjelu maloljetničke 

delinkvencije   

099/2727-545 

spec. 86-378 

Kristina Krnic – zamjenica članice  vođa grupe za kazneno-pravnu zaštitu djece 

i obitelji u Odjelu maloljetničke 

delinkvencije   

01/6333-335 

Dom zdravlja Zagrebačke 

županije   

Sanja Fucak – članica – voditeljica Županijskog 

tima 

pomoćnica ravnatelja za pravne i kadrovske 

poslove u Ravnateljstvu  

099/6040-263 

Ivkica Halinčić – zamjenica članice  

 

zamjenica ravnatelja  099/6040-205 

Županijski sud u  

Velikoj Gorici   

Vitomir Boić - član predsjednik Suda 01/6370-202 

 

Zinka Bulka – zamjenica člana  

 

sutkinja u Građanskom odjelu  01/6370-202 

Općinski sud u Velikoj 

Gorici  

Drago Klasnić – član  sudac u Prekršajnom odjelu 01/6227-501 

 

Kornelija Ivanušić – zamjenica člana sutkinja Kaznenog odjela, voditeljica 

Kaznenog odjela i Odjela za mladež  

01/6269-504 



Općinski sud u Novom 

Zagrebu 

Kornelija Adamec – članica – zamjenica 

voditeljice Županijskog tima 

 

sutkinja u Prekršajnom odjelu  01/2356-800 

 

Vera Matijaščić – zamjenica članice  

 

sutkinja u Prekršajnom odjelu 01/2356-800 

Ured državne uprave u 

Zagrebačkoj županiji  

Dubravka Martić – članica  - tajnica Županijskog 

tima  

 

voditeljica Službe za društvene djelatnosti  01/6345-138 

Mirela Uroić-Štefanko – zamjenica članice  voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti i 

voditeljica Ispostave Velika Gorica 

01/6224-970 

Caritas Zagrebačke 

nadbiskupije   

Ljiljana Karlović – članica  stručna voditeljica Caritasove kuće za žrtve 

obiteljskog nasilja  

01/3364-771 

Natalija Novak – zamjenica članice socijalna radnica Caritasove kuće za žrtve 

obiteljskog nasilja 

01/3364-771 

 

 

 


