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PODRUŽNICA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 

Povijest UHBDDR-a - ogranak Peteranec 

Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca domovinskog rata osnovana je na 

inicijativu branitelja iz Općine Peteranec 2007. godine. Prije osnivanja na 

području Općine Peteranec djelovala je udruga PODRAVINA od 1993. do 2007. 

godine. Kako nije bilo mogućnosti financiranja iz općinskog proračuna, prišlo se 

traženju udruge koja ima pravni status a i koja je po imenu i po radu povoljnija. 

Tako u proljeće 2007. godine donosi se odluka o formiranju nove udruge  te svi 

članovi, njih 11, podržavaju prijedlog predsjednika Turi Stjepana da se priđe 

osnivanju nove udruge. U prosincu formira se inicijativni odbor te se nakon 

razgovora sa središnjicom UHBDDR-a  dana 10. prosinca 2007. godine u 

Hrvatskom Vatrogasnom domu u Peterancu održava osnivačka skupština 

UHBDDR-a Ogranak Peteranec. Na osnivačkoj skupštini sudjeluje dvadesetak 

branitelja gdje se bira predsjednik i članovi predsjedništva, nadzorni odbor i 

povjerenstvo za članstvo. Za predsjednika izabran je Stjepan Turi, a za 

dopredsjednika Branislav Blažek, tajnik Nino Blažotić te članovi predsjedništva: 

Stjepan Dukarić - rizničar, Tomislav Kukec, Ivan Šestak, Čanji Stjepan i Zdravko  

Mihac. 

Gosti na osnivačkoj Skupštini su tajnik središnjeg odbora g-din Franjo Pavičić 

tajnik i koordinator g-din Mirko Rukavina. 

Na osnivačkoj skupštini donosi se plan i program rada UHBDDR-a ogranak 

Peteranec te financijski plan. 

Od 2008. godine udruga ulazi u općinski proračun te 2009. godine dobiva na 

korištenje podrumske prostorije koje sama uređuje, a 2013.  seli se u nove. 

Ciljevi programa udruge su vrednovanje digniteta domovinskog rata te svakog 

branitelja . 



Iz godine u godinu UHBDDR-a  ogranak Peteranec povećava članstvo i surađuje 

sa udrugama branitelja i civilnim udrugama. Sudjeluje na sportskim druženjima 

gdje ima zapažene rezultate te postaje jedna od aktivnijih braniteljskih udruga 

na području Koprivničko-križevačke županije. 

Najveći uspjeh udruge je održavanje MEMORIJALNOG SUSRETA 

DRAGOVOLJACA I BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA, a u spomen na poginulog 

Miroslava Blažeka te nestale hrv.branitelje Željka Hojsaka i Dražena Takaća. Do 

sada održana su tri memorijala na kojem sudjeluje sve više braniteljskih udruga 

sa područje cijele Republike Hrvatske od Vukovara, Virovitice, Zagreba,  

Karlovca. . . 

UHBDDR - ogranak Peteranec 2013. godine dobiva nove prostorije u kojima 

djeluje. Svake godine stvara i njeguje vrijednosti domovinskog rata i svakog 

člana udruge . 

U 2014. godini udruga broji više od 50 članova, također pozivamo sve branitelje 

da se uključe u rad udruge koji to žele. 

Predsjedništvo UHBDDR-a Ogranak Peteranec 

 Predsjednik: 

 Stjepan Turi 

 


