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1) Uvod 

FILMSKA NAGRADA LUX izraža predanost Evropskega parlamenta kulturi in spodbuja kulturno 

raznolikost v tesni povezavi z drugimi evropskimi politikami. Evropski parlament lahko na podlagi 

večjih zakonodajnih pristojnosti, ki mu jih podeljuje Lizbonska pogodba, sprejema tudi pobude z 

veliko simbolično sporočilnostjo. 

Ena od teh pobud je filmska nagrada Evropskega parlamenta, ki je bila prvič podeljena leta 2007 – ob 

50. obletnici Rimske pogodbe. 

FILMSKA NAGRADA LUX pod žaromete postavlja filme, ki segajo v srž evropske javne razprave. 

Film je kot kulturni množični medij lahko idealno sredstvo za razpravo in razmislek o Evropi in njeni 

prihodnosti. Filmi, ki so izbrani oziroma se potegujejo za FILMSKO NAGRADO LUX, poleg zgodb, 

ki jih pripovedujejo, raziskujejo in analizirajo skupne evropske vrednote in obravnavajo čezmejna 

vprašanja, kot so gospodarska in socialna kriza, priseljevanje, pravica, solidarnost, državljanske 

svoboščine in temeljne pravice. Vsak od njih nam omogoči, da pokukamo v življenja Evropejcev, 

njihova prepričanja in dvome ter iskanje identitete. Izražajo različna stališča o osrednjih družbenih in 

političnih vprašanjih današnjega časa ter tako prispevajo k širši razpravi o evropski identiteti in njeni 

raznolikosti.  

S podpiranjem evropske kinematografije in podelitvijo FILMSKE NAGRADE LUX skuša Evropski 

parlament poiskati nove oblike komuniciranja z državljani EU in prispevati k temu, da bo evropski 

film postal eno najbolj jasnih ogledal razprave med tisoči obrazov pluralistične Evrope. 

V sedanji gospodarski, politični in socialni krizi, ki ogroža umetnost, kulturo in kinematografijo, želi 

Evropski parlament s FILMSKO NAGRADO LUX podpreti evropsko ustvarjalnost in raznolikost. S 

podporo evropski kinematografiji si prizadeva premagati tudi vse večje pregrade, tako fizične kot 

psihološke, ki delijo Evropo.  

Film je eden od najbogatejših in najmočnejših kulturnih izrazov, ki zmore podreti zidove strahu in 

negotovosti, ki obkrožajo naša življenja. Je ogledalo, v katerem lahko prepoznamo, koliko skupnega 

imamo ter kako zanimiva in nenavadna je naša raznolikost. 

 

2) Temeljna načela 

Evropski parlament in kulturna raznolikost 

Kultura in njen specifični izraz skozi kinematografijo sta področji, na kateri lahko Evropski parlament 

umesti in mora umestiti komuniciranje z državljani Evropske unije, da bi ga ti bolje spoznali in 

razumeli. FILMSKA NAGRADA LUX je kot oprijemljivi izraz njegove izvirne pobude samo eden 

od načinov, kako lahko ta cilj uresniči. 
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Evropski parlament je zavezan kulturi 

Čeprav ima Evropska unija na kulturnem področju samo pristojnosti za podporo in usklajevanje, je 

Parlament kulturo že od nekdaj umeščal na pomembno mesto v zakonodaji Skupnosti.  

To dokazujeta javna predstavitev na temo kinematografije in evropskih identitet, ki je na pobudo 

Odbora za kulturo in izobraževanje potekala 27. oktobra 2010, ter zadnja predstavitev 

(10. oktobra 2016), ki je bila organizirana ob udeležbi Kena Loacha, Céline Sciamma in Andree 

Segreja in je naslovljena „Vloga evropske kinematografije v Evropi jutrišnjega dne“. 

Drugi primeri, če jih naštejemo samo nekaj, so sočasno predvajanje, organizirano na mednarodni dan 

spomina na žrtve holokavsta z nekdanjim predsednikom Parlamenta Martinom Schulzem in Gézo 

Rohrigom (oskar za tujejezični film za leto 2016 in izbor Lux), ali sočasno predvajanje filma in 

razprava o njem, ki sta potekala v 28 državah članicah v okviru FILMSKIH DNI LUX, ter 

sodelovanje poslancev Evropskega parlamenta na okrogli mizi in razpravah o kulturi, digitalni agendi 

itd. na pomembnih mednarodnih filmskih festivalih.  

Nadaljnji razvoj filmske nagrade LUX  

Parlament in Evropska komisija sta leta 2015 želela pritegniti več občinstva in izboljšati razmerje 

med stroški in gledalci, zato sta v neformalnih pogovorih podprla zamisel o združevanju virov, da bi 

povečala seznanjenost s filmsko nagrado LUX. 

Cilj partnerstva med institucijama je utrditi prepoznavnost FILMSKE NAGRADE LUX v evropski 

filmski industriji in javnosti. 

Sodelovanje se je začelo leta 2016 in nadaljevalo v letih 2017 in 2018, ko sta se običajnim 

predvajanjem filmov za FILMSKO NAGRADO LUX, ki potekajo v vseh evropskih državah, dodali 

še dve sočasni predvajanji. To sodelovanje naj bi se leta 2019 nadaljevalo in okrepilo. 

Evropski parlament bi moral v okviru evropskih volitev leta 2019 in ob upoštevanju novega 

Parlamenta, ki bo izvoljen, dodatno izkoristiti obstoječe sinergije s Komisijo. Zaželeno bi bilo, da se 

sodelovanje razširi na več področij. V nadaljevanju je nekaj predlogov za sodelovanje med 

Parlamentom in Komisijo, ki bi jih lahko obravnavali leta 2019: 

– še naprej naj se izvajajo sočasna predvajanja, ki so se izkazala za inovativno orodje v evropskem 

duhu, ki doseže mlado občinstvo;  

– instituciji naj sodelujeta pri krepitvi prepoznavnosti filmov LUX na spletnih platformah;  

– skupaj naj skrbita, da bodo podnapisi, ki jih za filme LUX pripravi Parlament, na voljo v evropski 

zbirki filmskih podnapisov;  

– sodelujeta naj na področju kulturne diplomacije z vključevanjem filmov LUX v evropski sveženj 

filmov, ki predstavljajo EU v svetu; 

– na institucionalni ravni naj sodelujeta pri evropskih volitvah leta 2019. 

Cilj sodelovanja bi moral biti povečati prepoznavnost Evropskega parlamenta in medijsko poročanje 

o njem. V prihodnje bi se bilo treba usmeriti predvsem v doseganje novega občinstva, zlasti mladih in 

oblikovalcev javnega mnenja, podelitev nagrade LUX pa bi morala ostati v Evropskem parlamentu. 

Filmska nagrada LUX in evropska javnost 

Filmi, ki se potegujejo za filmsko nagrado LUX, so zahvaljujoč FILMSKIM DNEVOM LUX vsako 

leto predvajani več kot 240-krat, v več kot 50 evropskih mestih, v kinodvoranah ali na festivalih, s 
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tem pa se širi mreža deležnikov in oblikovalcev javnega mnenja. Predvajanj, ki se pogosto končajo z 

razpravo, se udeleži skoraj 40.000 kinoobiskovalcev, na Facebooku pa ima filmska nagrada LUX že 

več kot 27.000 sledilcev.  

 

Mladi Evropejci 

Ena od strateških smernic nagrade LUX je posvečanje mladim Evropejcem. Leta 2010 je zaživel 

projekt 28-krat film, ki ga promovira filmska nagrada LUX s partnerji, kot sta Avtorski dnevi 

(Beneški festival) in mednarodna filmska mreža Europa Cinemas. Ta pobuda temelji na 10-dnevnem 

intenzivnem usposabljanju v Benetkah za 28 mladih evropskih poznavalcev filma. V tem času se 

srečajo s poslanci Evropskega parlamenta, filmskimi režiserji in člani žirije ter so najmlajša žirija 

Beneškega festivala. Ob vrnitvi v svojo državo postanejo „ambasadorji LUX“, ki promovirajo filme 

in dejavnosti LUX v svojem omrežju in okolju. Mreža več kot 200 podpornikov, navdušenih 

ambasadorjev LUX in oblikovalcev javnega mnenja je vsako leto večja. 

Filmska nagrada LUX vstopa tudi v izobraževalne ustanove. Na voljo so izobraževalni kompleti o 

filmih v tekmovalnem programu, ki niso v pomoč le pri razpravah in študijah o filmu, temveč tudi pri 

razpravah o Evropi.  

Kinematografija je v osrčju evropskega kulturnega modela 

Film s kristaliziranjem razlag kulturne raznolikosti dokazuje svojo kulturno in industrijsko vrednost 

prav vsaki družbi, ki želi biti vplivna tako znotraj kot zunaj svojih meja. Je ena od oblik kulturnega 

izražanja, ki lahko zelo dobro vzbudi občutek pripadnosti skupnemu prostoru, tako pa lahko ustvarja 

evropski duh. Kultura je človeška in politična konstrukcija, kinematografija pa njen ključni del. 

FILMSKA NAGRADA LUX je del komunikacijske strategije Evropskega parlamenta.  

FILMSKA NAGRADA LUX je orodje, ki prispeva k izvajanju komunikacijske politike Evropskega 

parlamenta. 

Ta za uradni izbor in tekmovanje pooblasti komisijo strokovnjakov iz filmske industrije, da bi 

FILMSKI NAGRADI LUX zagotovili umetniško in kinematografsko legitimnost. 

3) Cilji 

 Prispevati k javni razpravi o Evropski uniji in njenih politikah  

 Podpreti kroženje evropskih (ko)produkcij v Uniji 

Evropska kulturna pokrajina je razdrobljena. Le nekaj umetnikov in njihovih del prestopi meje in 

najde občinstvo v tujih državah. Filmi pri tem niso izjema. Jezik, v katerem so posneti, je namreč 

ovira za njihov prodor na večjezični trg. 

FILMSKA NAGRADA LUX stalno dopolnjuje katalog visokokakovostnih evropskih filmov, ki so na 

voljo v vseh jezikih EU, vključno z izobraževalnim gradivom. 

4) Izbirni postopek 

Kako so filmi izbrani – žirija 

21-članska žirija, ki jo sestavljajo predstavniki evropske filmske industrije, izbere filme, ki se uvrstijo 

v uradni izbor in med finaliste za FILMSKO NAGRADO LUX. V žiriji so producenti, distributerji, 

kinematografski operaterji, direktorji festivalov in filmski kritiki ter predstavnik sklada Eurimages. 

Kot opazovalec sodeluje tudi predstavnik Evropske komisije in programa Ustvarjalna Evropa. 

https://luxprize.eu/news/lux-film-prize-unveils-selection-panel-2019
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Člane žirije imenuje Odbor Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje. Uradni član žirije je 

tudi predstavnik filma, ki je nagrado prejel prejšnje leto. 

Člani žirije izberejo filme za uradni izbor in finaliste za nagrado LUX. Ne smejo predlagati več kot 

treh filmov. Filme lahko predlagajo tudi poslanci Evropskega parlamenta in filmski strokovnjaki. 

Člani žirije, ki so sodelovali pri produkciji ali komercialni uporabi filma v tekmovalnem programu, 

lahko filme predlagajo, vendar ne smejo glasovati za tiste, za katere imajo poslovni interes. 

Žirija odloča  z absolutno večino glasov, če te ni mogoče doseči, pa z relativno večino. Člani se 

morajo s prisego zavezati tajnosti do uradne razglasitve izbora (julija) in finalistov (konec julija). 

Sestanki žirije potekajo aprila in maja v Evropskem parlamentu v Bruslju, kjer njeni člani razpravljajo 

in izberejo 10 filmov za uradni izbor. Ti se razglasijo začetek julija na mednarodnem filmskem 

festivalu v Karlovih Varih. Od 10 izbranih filmov bodo trije filmi, ki izpolnjujejo tekmovalne pogoje, 

podnaslovljeni v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije. 

5) Postopek glasovanja in podelitev FILMSKE NAGRADE LUX v Strasbourgu 

Prejemnika FILMSKE NAGRADE LUX izberejo poslanci Evropskega parlamenta in ga razglasijo na 

novembrskem plenarnem zasedanju. 

Vsak poslanec lahko glasuje samo za en film, glasovanje pa traja en mesec. 

Poslanci si lahko filme ogledajo na štiri načine: 

v kinodvorani LUX, ki dva tedna deluje v poslopju Evropskega parlamenta (2 projekciji dnevno);  

v svoji državi članici na filmskih projekcijah za nagrado LUX, ki jih organizirajo pisarne EP za stike 

(FILMSKI DNEVI LUX); 

kot video na zahtevo (zaprositi morajo za geslo); 

na DVD-ju z vodnim znakom (njihovo število je zelo omejeno, namenjeni pa so zlasti članom Odbora 

za kulturo in podpredsednikom). 

Glasovanje se konča na dan pred podelitvijo nagrade. Izid glasovanja je razglašen šele na podelitvi. 

Pred podelitvijo nagrade poteka seminar za novinarje, kjer poslanci Evropskega parlamenta, 

strokovnjaki in režiserji razpravljajo o kinematografiji in Evropi. Podelitev poteka v plenarni dvorani 

v Strasbourgu, običajno po razpravi in pred časom za glasovanje. 

Režiserji vseh treh filmov, ki so se uvrstili v finale, so povabljeni na podelitev in v plenarno dvorano. 

Predsednik Evropskega parlamenta razglasi zmagovalca.  

Predstavnik zmagovalnega filma nato navzoče na kratko nagovori. 

Od leta 2012, ko so bili prvič organizirani FILMSKI DNEVI LUX, se podeljuje posebna nagrada 

občinstva, ki se razglasi julija na mednarodnem filmskem festivalu v Karlovih Varih , ko se razglasi 

tudi uradni izbor filmov za naslednje leto. 

6) Pogoji za sodelovanje na tekmovanju 

Za nagrado LUX se lahko potegujejo filmi, ki izpolnjujejo ta merila: 

1. So igrani filmi ali ustvarjalni dokumentarci (lahko so tudi animirani). 

2. Trajajo najmanj 60 minut. 
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3. Nastali so v produkciji ali koprodukciji, ki izpolnjuje pogoje programa USTVARJALNA EVROPA 

(MEDIA), v državi članici Evropske unije oziroma na Islandiji, v Lihtenštajnu ali na Norveškem. 

4. Ti filmi slavijo splošno veljavnost evropskih vrednot, izražajo raznolikost evropskih tradicij ter 

prikazujejo evropsko povezovanje in nudijo vpogled v izgradnjo Evrope. 

5. Filmi, ki se lahko potegujejo za FILMSKO NAGRADO LUX za leto 2019, so na festivalu 

premierno oziroma prvič predvajani med 30. majem 2018 in 15. aprilom 2019. 

6. Filmi, ki so prejeli prvo nagrado na največjih filmskih festivalih (v Benetkah, San Sebastianu, 

Berlinu, Cannesu, Karlovih Varih in Locarnu), ne morejo sodelovati. 

7) Kaj zajema nagrada LUX? 

Trije filmi finalisti se v okviru FILMSKIH DNI LUX podnaslovijo v vseh uradnih jezikih EU in 

pretvorijo v digitalne filmske pakete (DCP) za vse države članice EU. Tudi izobraževalni kompleti se 

pripravijo v vseh uradnih jezikih in razdeljujejo na predvajanjih po vsej Evropi. 

Izvirne jezikovne različice se prilagodijo tudi za slepe, slabovidne in slušno prizadete, s čimer se 

izboljša njihova promocija v državah članicah. 

FILMSKA NAGRADA LUX ima vse večji vpliv pri podpori evropske filmske produkcije. Mnogim 

filmom je omogočila, da so prodrli na trg in dosegli široko občinstvo, kar jim brez te nagrade morda 

ne bi uspelo. 

8) Časovni razpored za izbor za FILMSKO NAGRADO LUX za leto 2019  

Januar  

31/1: Konec glasovanja za nagrado občinstva v okviru izbora leta 2018. 

Februar 

04/2: Seja odbora CULT: potrditev nove žirije. 

07-17/2: Filmski festival v Berlinu, pogovor s strokovnjaki o filmski nagradi LUX. (prireditev za 

navezovanje stikov v partnerstvu z mrežo Europa Distribution, sestanek z Europa Cinemas, EFA, 

ARTE...). 

Začetek izbirnega postopka za FILMSKO NAGRADO LUX 2019. 

Marec 

FILMSKA NAGRADA LUX & ARTE – spletni film meseca (predvajanje izbranih filmov LUX na 

kanalu ARTE). 

7-17/3: Filmski festival v Sofiji (Bolgarija, Sofija in Plovdiv – kot evropska prestolnica kulture, 

retrospektiva filmov LUX in razprave). 

April 

FILMSKA NAGRADA LUX & ARTE – spletni film meseca (predvajanje izbranih filmov LUX na 

kanalu ARTE). 

11-13/04: Festival TEXEL Democracy Alive, na katerem zbere več kot 5000 mladih in odločevalcev, 

organizacij civilne družbe, podjetij, sindikatov, oblikovalcev javnega mnenja, aktivistov in 

državljanov, ki želijo spodbuditi državljansko udeležbo in povečati zanimanje za evropsko 

demokracijo pred evropskimi volitvami. Predvajanje filmov LUX in razprave. 
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15/04: Rok za oddajo vlog na lastno pobudo za FILMSKO NAGRADO LUX. 

Konec aprila/začetek maja: Sestanek žirije v Bruslju za razpravo in izbor 10 filmov za uradni izbor 

za FILMSKO NAGRADO LUX 2019 ter 3 filmov za uvrstitev med finaliste. 

Maj 

FILMSKA NAGRADA LUX & ARTE – spletni film meseca (predvajanje izbranih filmov LUX na 

kanalu ARTE). 

09/05: Dejavnosti ob dnevu Evrope po vsej Evropi 

14-25/5: Filmski festival v Cannesu (17.–20. maj – poziv k glasovanju). 

Junij  

28/06 - 06/07: Filmski festival v Karlovih Varih (javna razglasitev 10 filmov uradnega izbora in 

nagrade občinstva 2018). 

Julij 

Razglasitev 3 filmov finalistov na tiskovni konferenci Beneških dnevov v Rimu in žirije 28-krat film. 

Avgust–september 

Beneški dnevi – 10. prireditev 28-krat film , predvajanje 3 filmov finalistov za nagrado LUX. 

Oktober 

Otvoritev filmskih dnevov LUX 2019 (pisarne Parlamenta za stike in centri programa Ustvarjalna 

Evropa) v državah članicah. 

Notranji natečaj v Evropskem parlamentu  

Dan kinematografske umetnosti (v partnerstvu s CICAE). Skupno sporočilo, vključno s predvajanji. 

November 

Sočasna predvajanja po vsej Evropi. 

11- 22: Predvajanja v kinematografih LUX 

27. november: Podelitev nagrade LUX in seminar za novinarje v Strasbourgu. 

December 

7. 12. podelitev nagrad Evropske filmske agencije 

 


