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IZVJEŠTAJ	O	RADU	ZA	2015.	GODINU	

Foto	video	klub	"35mm"	Križ	je	osnovan	04.	11.	2005.	godine	i	danas	broji	40	članova	svih	dobnih	

skupina.	 U	 proteklih	 deset	 godina	 osim	 sudjelovanja	 na	 natjecanjima,	 klub	 svojim	 članovima	 pruža	

mogućnost	odlazaka	na	fotografske	izlete,	predavanja	iz	fotografije	i	filma,	posudbu	klupske	opreme,	rad	

u	tamnoj	komori,	te	redovito	druženje	i	razmjenu	iskustava	na	sastancima	petkom.	U	ovom	izvještaju	o	

radu	bit	će	navedeni	značajniji	događaji	za	klub	u	proteklih	godinu	dana.		

SIJEČANJ	

• 20.01.2015.	 Općina	 Križ	 je	 organizirala	 seminar	 o	 novom	 zakonu	 o	 udrugama	 i	 računovodstvu	

udruga	kojem	su	prisustvovali	i	predstavnici	FVK-a.	

VELJAČA	

• 13.2.2015.	 održano	 je	 Klupsko	 natjecanje	 u	 fototehnici.	 Učenici	 su	 rješavali	 test	 iz	 poznavanja	

tehničke	kulture	za	 razred	koji	 trenutno	pohađaju,	 te	 se	 fotografiralo	na	 temu	„Igra	na	 snijegu“.	

Konačni	redoslijed:	1.	Sven	Balen,	2.	Leon	Malinović,	3.	Inga	Herbst.	

• 16.2.2014.	održana	je	skupština	Hrvatskog	filmskog	saveza	u	Zagrebu.	

OŽUJAK	

• 13.3.2015.	 održano	 je	 županijsko	 natjecanje	 u	 fototehnici	 za	 učenike	 osnovnih	 škola	u	 osnovnoj	

školi	„Eugena	Kumičića“	u	Velikoj	Gorici.	FVK	„35mm“	Križ	predstavljao	 je	Sven	Balen	 i	osvojio	7.	

mjesto.	

• Mladi	članovi	FVK	sudjelovali	su	na	natječaju	„	Koja	je	vaša	vizija	znanosti?“	u	organizaciji	Europske	

komisije.	 Svaku	 ekipu	 čine	 3	 učenika,	 od	 kojih	 bar	 dvije	 moraju	 biti	 ženske	 osobe.	 FVK	 je	

predstavljala	 ekipa	 Smarties	 fotografijom	 epruvete	 s	 raznim	 bojama.	 Fotografija	 je	 osvojila	 14.	

mjesto	između	49	prijavljenih	radova	iz	cijele	Europe.			

• Održali	 smo	 radionicu	 na	 terenu	 na	 temu	 «Šuma»	 za	 učenike	 osnovnih	 škola.	 Prikupljene	 slike	

poslane	su	na	natječaj	eko-fotka	Ferdinandovac	2015.	

TRAVANJ	

• 24.4.2015.	održana	je	godišnja	skupština	Kluba	na	kojoj	je	iznesen	rezime	rada	i	rezultata	od	prošle	

skupštine,	te	je	donesen	plan	za	sljedeće	dvije	godine.	Osim	toga,	donesen	je	novi	statut,	usklađen	

s	novim	zakonima.		



SVIBANJ	

• 16.5.2015.	 održana	 je	 Video	 Liga	 «Moj	 film»	 u	 Križu.	 Radionicu	 animiranog	 filma	 održali	 su	

Miroslav	Klarić	i	Jadranko	Lopatić	iz	Foto	kino	video	kluba	Zaprešić.	Video	ligu	financira	Zajednica	

tehničke	 kulture	 Zagrebačke	 županije.	 Na	 radionici	 su	 sudjelovali	 učenici	 osnovnih	 škola	 i	 prvih	

razreda	srednjih	škola.	Učenici	su	snimali	stop-motion	film	«Ribolov».	

• Na	natječaju	 eko-fotka	 Ferdinandovac	 2015.	 za	 učenike	osnovnih	 škola	 fotografije	 Eme	 Sabljak	 i	

Inge	Herbst	su	uvrštene	na	izložbu.		

LIPANJ	

• Predstavnici	 FVK	 sudjelovali	 na	 Skupštini	 Zajednice	 tehničke	 kulture	 Zagrebačke	 županije	

(16.6.2015.)	

• 20.6.2015.	posjetili	smo	Foto	kino	video	klub	Zaprešić,	te	vidjeli	kako	se	montira	stop-motion	film.	

Posjeta	 je	 organizirana	 u	 okviru	 Video	 lige	 «Moj	 film».	 Nakon	 radionice,	 posjetili	 smo	 Desinić	 i	

dvorac	Veliki	tabor,	Kumrovec,	te	Sljeme.		

• 26.6.2015.	organizirali	smo	fotografski	izlet	u	Sloveniju:	rudnik	Podzemlje	Peče	i	panoramska	cesta	

prema	Logorskoj	dolini.	

• Po	četvrti	puta	smo	organizirali	multidisciplinarnu	ljetnu	školu	«Ljetna	igraonica	znanja»	za	učenike	

osnovnih	 škola	 u	 Ivanić-Gradu	 od	 30.6.-05.7.2015.	 Jedna	 od	 radionica	 je	 bila	 i	 fotografska	

radionica.	Tema	je	bila:	Sjena.	Na	početku	smo	kroz	kratku	prezentaciju	predstavili	kakve	sve	igre	

svjetla	i	sjene	mogu	biti	na	fotografiji:	sjena	koja	napada	čovjeka,	sjena	nastala	igrom	ruku	i	prstiju,	

sjena	na	igralištu.	Najuspješnije	fotografije	su	izložene	na	završnoj	radionici,	te	na	izložbi	povodom	

Dana	općine	Križ.	

SRPANJ	

• Tijekom	lipnja	u	prostorijama	galerije	ZTKOK	i	FVK-a	obavljeni	su	veliki	radovi:	desni	zid	je	obojan	u	

sivu	boju,	stupovi	u	žutu,	skinuta	su	ogledala	sa	zida,	sjedala	u	separeima	su	pretapicirana	u	sivi	

materijal.	Ovo	uređenje	sponzorirala	 je	 INA	(oko	15.000,00	kn).	Predstavnici	 INE,	medija	 i	općine	

Križ	posjetili	su	novouređeni	prostor	1.7.2015.	

• Predstavnici	FVK	sudjelovali	na	Skupštini	Zajednice	tehničke	kulture	općine	Križ	(11.7.2015.).	

• Dvije	članice	kluba	(Inga	Herbst	i	Allena	Marie	Gašparović)	sudjelovale	su	na	Ljetnoj	fotoradionici	

Hrvatskog	fotosaveza	u	Puli	i	Istri.	

KOLOVOZ	

• Uz	pomoć	kapitalnih	sredstava	Zajednice	tehničke	kulture	Zagrebačke	županije	kupljen	je	objektiv	

Sigma	150-600	mm.	

• U	petak	29.08.2015.	u	Galeriji	ZTKOK	otvorena	je	izložba	“Svjetlo	i	sjena”.	Na	izložbi	su	izložene	32	

fotografije	23	autora,	članova	Foto	video	kluba	“35mm”	Križ	i	polaznika	«Ljetne	igraonice	znanja»,	

većinom	učenici	osnovne	ili	srednjih	škola	(Sven	Balen,	Leon	Malinović,	Luna	Šiletić,	Ema	Sabljak,	

Lara	Sekulić,	Inga	Herbst,	Nika	Crnković,	Dominik	Mutvar,	Emma	Mihalić,	Ana	Marija	Kuntić,	Stella	

Škvorc,	 Allena	Marie	Gašparović,	 Viktorija	 Vinceljak,	 Fran	Vidaković,	 Ana	Marija	 Petrec,	Nikolina	

Zekić,	 Petra	 Pugar,	 Antonio	 Belčić,	 Jasenko	 Forić,	 Elena	 Ledinščak,	 Lovro	 Injić,	 Iva	 Mlakić,	 Nika	

Barišec).	Dio	fotografija	prikazuje	crteže	nastale	crtanjem	svjetlom	po	mraku,	a	dio	interakciju	ljudi	



i	sjena.	Kako	ove	godine	obilježavamo	10.	godišnjicu	Kluba,	za	vrijeme	trajanja	izložbe	organizirali	

smo	izbor	najbolje	fotografije.	Svi	posjetitelji	mogli	su	glasati.	Najviše	glasova	i	prigodnu	nagradu	

(USB	 stick,	 gumene	 bombone	 i	 žarulju)	 osvojili	 su	 Emma	Mihalić	 i	 Leon	Malinović.	 Izvučen	 je	 i	

sretni	dobitnik	među	posjetiteljima.		

RUJAN		

• Snimili	smo	kratki	film	o	dobitniku	nagrade	Priznanje	Općine	Križ	za	2015.	godinu.	

• Od	30.9.	do	3.10.2015.	sudjelovali	smo	na	53.	reviji	hrvatskog	filmskog	stvaralaštva	djece	u	Rijeci	s	

filmom	«Ribolov».	 Film	 je	ušao	u	 službenu	konkurenciju	među	90	 filmova.	 ZTKZŽ	 je	 sponzorirala	

sudjelovanje	 dva	 autora	 (Svena	 Balena	 i	 Leona	 Malinovića)	 i	 jednog	 mentora	 (Lena	 Balen)	 na	

festivalu.		

• 43.	međunarodna	izložba	dječjeg	likovnog	stvaralaštva	„Lidice	2015“	–	na	natječaju	je	sudjelovala	

71	 država	 sa	 21380	 dječjih	 radova.	 Od	 toga	 je	 bilo	 1411	 fotografija.	 Ukupno	 je	 dodijeljeno	 134	

medalja,	1093	pohvala	i	53	medalje	školama.	Iz	Hrvatske	je	pristiglo	374	dječjih	radova,	a	osvojene	

su	2	medalje	i	13	pohvala.	U	FVK	«35mm»	su	stigle	4	pohvale:	Ana	Marija	Kuntić,	Fran	Vidaković,	

Luna	Šiletić	i	Ema	Sabljak.	

LISTOPAD	

• Za	vrijeme	Bučijade	17.10.-18.10.2015.	organizirali	smo	fotografski	natječaj	za	djecu	i	mlade.	Tema	

natječaja	 je	bila	„Igra“.	Fotografiralo	se	dva	sata.	Na	natječaju	 je	sudjelovalo	14	učenika	 iz	Križa	 i	

Ivanić-Grada.	 Drugog	 dana	 Bučijade	 na	 pozornici	 su	 proglašeni	 pobjednici:	 1.	 Fran	 Vidaković,	 2.	

Inga	Herbst,	3.	Ema	Gašparović.		

• 23.10.2015.	 održana	 je	 Smotra	 tehničke	 kulture	 u	 Ivanić-Gradu.	 ZTK	 općine	 Križ	 predstavljao	 je	

Foto	video	klub	„35mm“	Križ	s	fotografijama	sa	izložbe	„Svjetlo	i	sjena“.		

• Održali	smo	prigodno	maskiranje	i	fotografiranje	povodom	Noći	vještica	30.10.2015.		

STUDENI		

• 6.11.2015.	smo	proslavili	10.	rođendan	kluba	uz	„Palačinka	dan“.	Između	13	vrsta	palačinki,	tajnim	

glasanjem	izabran	je	Palačinka-majstor:	1.	Luna	Šiletić,	2.	Fran	Vidaković,	3.	Emma	Mihalić,	Lara	 i	

Lucija	 Jareš.	 Poslije	 degustacije	 palačinki	 održan	 je	 fotografski	 kviz.	 Natjecale	 su	 se	 četiri	 ekipe:	

Pastosi,	Iluminati,	Krejzi	kul	klub,	Crna	žena.	Pobijedila	je	ekipa	Pastosi	(Fran	Vidaković,	Sven	Balen,	

Fran	 Šimunović	 i	 Fran	 Jesih).	 Pobjednička	 ekipa	 je	 za	 nagradu	 dobila	 jumbo	 pizzu	 na	 sljedećem	

sastanku.	 Proslava	 se	 nastavila	 i	 u	 petak	 13.11.	 kada	 smo	 pregledali	 izbor	 fotografija	 nastalih	 u	

proteklih	 10	 godina	 za	 vrijeme	 klupskih	 izleta,	 uređivanja	 klupskih	 prostorija,	 otvorenja	 izložbi,	

osvajanja	nagrada,	obilježavanja	Dana	kluba	i	drugih	važnih	događaja	vezanih	u	FVK.	

• Dio	 fotografija	 izložbe	 «Svjetlo	 i	 sjena»	 predstavljen	 je	 u	 knjižnici	 Jelkovec,	 Sesvete	 (23.11.-

14.12.2015.)	

• 14.	 i	15.11.2015.	u	Karlovcu	je	održana	1.	konferencija	udruga	članica	Hrvatskog	filmskog	saveza.	

FVK	 su	 predstavljale	 Petra	 Pugar	 i	 Nikolina	 Zekić.	 U	 okviru	 konferencije	 sve	 udruge	 su	 se	

predstavile,	 a	 predstavnici	 su	 sudjelovali	 u	 nekoliko	 okruglih	 stolova	 i	 projekcijama	 47.	 Revije	

hrvatskog	filmskog	stvaralaštva.	

	



	PROSINAC	

• Predstavnici	 FVK	 sudjelovali	 na	 Skupštini	 Zajednice	 tehničke	 kulture	 Zagrebačke	 županije	

(21.12.2015.)	te	Skupštini	Hrvatskog	filmskog	saveza	(21.12.2015.).	

• Hrvatski	 fotosavez	 je	 organizirao	 Stručni	 skup	 –	 radionicu	 u	 Krapju,	 10.-13.12.2015.	 FVK	 su	 na	

stručnom	skupu	predstavljali	Antonio	Belčić	i	Nikolina	Zekić.	U	okviru	stručnog	skupa	predstavljen	

je	Normativni	okvir	za	financiranje	udruga	u	Republici	Hrvatskoj,	te	je	održana	Skupština	Hrvatskog	

fotosaveza.	

	

Izvršni	odbor	je	na	svojim	redoviti	sjednicama	uživo	ili	elektroničkim	putem	donosio	odluke	o	Klubu.	

Nadamo	se	da	će	se	i	sljedeće	godine	nastaviti	ovako	uspješan	niz	nagrada	i	suradnji.	

	

Križ,	12.2.2016.	 	 	 	 Predsjednica	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 M.P.	 	 	

	 	 	 	 dr.	sc.	Ana	Sović	Kržić	

	


