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"Međunarodni skup o konjičkom turizmu u  

Republici Hrvatskoj" 
 

 
 

 
Organizator:       Nacionalna udruga konjičkih turističkih vodiča Hrvatske 

Suorganizatori:   Povijesna postrojba Bjelovarski graničari - Husari 1756 i  

             Hrvatska udruga uzgajivača Gidran pasmine konja 

Domaćin:        Grad Bjelovar 

Pokrovitelji:         Ministarstvo turizma Republike Hrvatske i  

                           Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske 

 

Mjesto i vrijeme početka skupa:   Hotel Central, V. Lisinskog 2, 43000 Bjelovar 

           Subota, 25.5.2019. u 10.00 sati 
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Program: 

 

 09.00 sati - Okupljanje sudionika skupa i predstavljanje certificiranih konjičkih 

turističkih vodiča i dijela povijesne postrojbe Bjelovarskih graničara - Husara 1756. u 

bjelovarskom središnjem parku na Trgu Eugena Kvaternika  

 10.00 sati - Otvorenje skupa i pozdravni govori  

  - Pozdravni govor i uvodno izlaganje predsjednika ENGEA Hrvatske 

     gosp. Ivice Pirina,  

  - Gradonačelnik grada Bjelovara gosp. Dario Hrebak,  

  - Župan Bjelovarsko-bilogorske županije gosp. Damir Bajs 

 10.20 sati – obraćanje pokrovitelja skupa potpredsjednika Vlade RH i ministra 

                    poljoprivrede gosp. Tomislava Tolušića 

 10.30 sati – obraćanje pokrovitelja skupa ministra turizma gosp. Garija Cappellija 

 10.40 sati – "Konjički turizam u Europi - što možemo naučiti i    

                    primijeniti" - gosp. Renzo Tomi, talijanski međunarodni stručnjak za   

                    konjički turizam i viši tehničko-stručni suradnik ENGEA Hrvatske  

 10.50 sati – "Povijest konjaništva i razvoj konjaništva u    

                    turističke svrhe u Republici Mađarskoj"   puk. János Bosnyák,    

                    zapovjednik 3. Husarske  pukovnije F. Ferdinand, Kapošvar, i 

                    István Horvath, visoki časnik mađarske  carine, predavač hrvatskog    

                    jezika i hipolog 

 11.00 sati – "Uzgoj Gidrana u RH i njihova primjena u      

                    konjičkom turizmu" - Branko Kovačić, predsjednik Udruge uzgajivača    

                    Gidran pasmine konja  

 11.10 sati – "Konjaništvo na Bilogori kroz povijest -  

                    konjaništvo u razvoju  konjičkog turizma na Bilogori danas"  

                    - puk. Josip Trogrlić, zapovjednik Povijesne postrojbe Bjelovarski-  

                    graničari-husari 1756  

 11.20 sati – "Terensko jahanje i dobrobit konja" - prof.dr.sc.    

                    Ante Ivanković i izv. prof. dr.sc. Jelena Ramljak – Sveučilište u Zagrebu,   

                    Agronomski fakultet  

 11.30 sati – "Promocija konjičkog turizma - poticaj razvoju  turizma posebnih  

                           interesa" - Jasna Vaniček- Fila, dipl. bohem. et ital.,predavač, Libertas         

                           međunarodno sveučilište Zagreb  

 11.45 sati  -  stanka za kavu i kolače  

 12.00 sati  -  panel rasprava: "Perspektive razvoja konjičkog turizma u Hrvatskoj“  

 12.30 sati  -  završetak skupa 

 

 


