
 

 

 

 

  

Kulturna strategija Istarske županije za razdoblje 2014. – 2020. godine je dokument u kojem će 
biti definirani ciljevi kulturnog razvitka i strategije, odnosno način njihovog ostvarivanja. Sama 
strategija bit će operacionalizirana u zadatke koje je potrebno ostvariti u petogodišnjem razdoblju 
da bi se postigli zadani ciljevi.  

Polazišne osnove za izradu IKS-a 2 su stupanj implementacije prethodnog strateškog plana, IKS-
a za razdoblje 2009. – 2014., sadašnji stupanj razvitka Istarske županije i osnovne smjernice 
razvoja, osobito kulturnog sektora u Istarskoj županiji, zatim širi okvir razvoja kulturnog sektora 
definiran od relevantnih državnih institucija, Ministarstva kulture, Ministarstva turizma, Hrvatskog 
audiovizualnog centra i Zaklade Kultura nova, te osnovne smjernice Europske komisije za razvoj 
kulturnog sektora.  

IKS 2 izradit će se u suradnji s kulturnim vijećima Istarske županije, a prilikom izrade konzultirat će 
se desetak stručnjaka iz područja kulturne politike i voditelja relevantnih državnih institucija.  

Nacrt IKS-a 2 bit će predstavljen na 5 – 7 okruglih stolova u istarskim gradovima (Buje, Poreč, 
Rovinj, Pazin, Labin, Pula) da bi se i šira javnost uključila u njegovu izradu. Osim toga, građani će 
imati uvid u proces izrade Kulturne strategije putem objave njenog nacrta na internetskoj stranici 
Istarske županije (istra-istria.hr). 

Završni dokument IKS-a 2 sadržavat će sintetizirani prikaz strateškog plana u kojem će biti vidljivi 
ciljevi, zadaci, očekivani rezultati, indikatori i nositelji implementacije zadataka. Pored 
sintetiziranog prikaza, ovaj dokument će imati i tekstualni dio u kojem će biti argumentirana vizija 
kulturnog razvitka Istarske županije. Sintetizirani prikaz i tekstualni dio zajedno čine Kulturnu 
strategiju koja se dostavlja na prihvaćanje županu i Županijskoj skupštini.  

 

 

 

 

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 
- svima -  

Izrada Istarske kulturne strategije 2014. ‒ 2020., strateškog razvojnog dokumenta u 

području kulture Istarske županije ‒ Regione Istriana 



 

 

Terminski hodogram aktivnosti: 

OŽUJAK 

Razgovori sa stručnjacima i voditeljima državnih institucija čiji djelokrug rada spada u područje 

koje će biti definirano Istarskom kulturnom strategijom 2014. ‒ 2020. vodit će se do konca ožujka 

2014. godine. 

 

TRAVANJ 

Prvi krug konzultacija s kulturnim vijećima Istarske županije ‒ Regione Istriana planiran je do 5. 

travnja 2014. godine. Slijedi izrada teksta prvog nacrta Istarske kulturne strategije 2014. ‒ 2020. 

do 15. travnja 2014. godine. Okrugli stolovi i javna rasprava održavat će se do 30. travnja 2014. 

godine. 

 

SVIBANJ 

Drugi krug konzultacija s kulturnim vijećima Istarske županije ‒ Regione Istriana održavat će se 

do 5. svibnja 2014. godine, nakon čega bi se pristupilo izradi teksta drugog nacrta Istarske 

kulturne strategije. 

Održavanje sjednice Vijeća za kulturu Istarske županije ‒ Regione Istriana i usvajanje teksta 

konačnog nacrta Istarske kulturne strategije 2014. ‒ 2020. planirani su sredinom svibnja, a 

početkom lipnja i objava teksta u tiskanom i elektronskom izdanju.  

 

          pročelnik 

                    Vladimir Torbica 

 

U Puli, 17. ožujka 2014.  


