
Pravilnik o izboru Predavatelj/ica leta in Izobraževalne Agencija leta 

 
Skladno s sklepom vodstva Life Learning Academije (LLA), ki je bil sprejet na seji dne 24. 08. 2018, prične z dnem 

sprejetja sklepa veIjati ta Pravilnik o Predavatelju/ici leta in Izobraževalni agenciji leta. Pravilnik predstavlja 

osnovo odločanja in določa smernice ravnanja Komisije za izbor predavaelja/ice leta in Izobraževalne agencije 

leta, ki jo s sklepom vsako leto imenuje vodstvo LLA. Komisijo sestavljajo trije (3) člani, ki jih vsako leto določi 

vodstvo LLA in je sestavljeno iz 2 predstavnikov in 1 novinarja, ki deluje na področju izobraževanja. lmenovana 

komisija mora delovati skladno z načelom strokovnosti in preverja podatke, ki so oblikovani na podlagi IT 

analitičnih programov in preko zbiranja glasov, ko poteka ocenjevanje in glasovanje. 

 

PRAVILNIK O PRIZNANJIH LIFE LEARNING ACADEMIA ZA PREDAVATELJA LETA IN 

IZOBRAŽEVALNE AGENCIJE LETA 

 

1. člen 

 

Pravilnik o priznanjih Life Learning Academia (LLA) ureja in določa: 

a. pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat/ka za »Predavatelja/ico leta« 

b. pogoje, ki jih mora izpolnjevati Izobraževalna agencija leta. Pri tem pod termin Izobraževalna 

agencija leta štejemo vsak prijavljen zavod, klub, društvo ali druge oblike pravnih subjektov, ki 

se ukvarjajo z izobraževanji za priznanje za »Izobraževalno agencijo leta«. Med pravnimi 

subjekti so izvzete šole, fakultete in druge javne in zasebne institucije, ki ponujajo redne 

šolske izobraževalne vsebine),   

c. pogoje, ki jih mora izpolnjevati izobraževalna agencija ali posameznik, ki organizira 

izobraževalne dogodke. Pri tem se pod termin izobraževalni dogodki štejejo: konference, 

okrogle mize, strokovni posveti, kongresi, srečanja najvišjih vrhov izobraževalnih institucij 

              (Summit) in drugi z dogodki z izobraževalnimi ali osveščevalnimi vsebinami.  

d. smiselno uporabo vseh določb tega pravilnika za podelitev naziva Predavatelj/ica leta ali 

Izobraževalna agencija leta, 

e. vrste priznanj za posamezne kategorije kandidatov, 

f. način dela komisije in sklepanje o podelitvi priznanj, 

g. kdaj posameznik, ekipa, društvo nima pravice do priznanj. 

 

2. člen 

Kandidate za priznanja Iahko predlagajo klubi, društva, izobraževalne organizacije, podjetja, oz. druge 

pravne oblike in posamezniki. 

Pri obravnavi komisije v vseh kategorijah se za vse kandidate za priznanja upoštevajo pogoji kot jih     

določajo ta sprejeta in veljavna pravila.  Izbor mora biti izpeljan vedno skladno s tem sprejetim 

pravilnikom. V kolikor se pravilnik dopolni, veljajo pravila dopolnjenega pravilnika od datuma sprejetja 

in dopolnitve. 

3. Člen 

Za predavatelja/ico, agencijo leta oziroma izobraževalni dogodek (konferenca, summit, kongres) so 

izbrani vsi kandidati/ke, ki imajo objavljene seminarje, delavnice, treninge, usposabljanja (oz. različne 

vrste izobraževalnih vsebin) na strani Best Seminars ali so predlagani s strani obiskovalcev seminarjev 

(tudi tistih seminarjev oz. katerihkoli izobraževalnih vsebin in dogodkov, ki niso bile objavljene na 

strani Best Seminars). Ta člen določa nagrajevanje predavateljev/ic izobraževalnih agencij in 

organizatorjev izobraževalnih dogodkov, ki tekmujejo z izobraževalnimi vsebinami, ki so bile ali so še 
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objavljene na Best Seminars ali so bile organizirane v času od 1.januarja do 1. decembra 

tekočega/istega leta. 

V tekočem letu (1. 1. - 1. 12.) mora kandidat-ka ali agencija za priznanje doseči eno od uvrstitev v 

konkurenci: 

• eno od prvih desetih (10) mest pri predlaganih nominacijah v svoji državi oz., 

• eno od prvih desetih (10) mest pri predlaganih nominacijah v mednarodnem merilu (pomeni, 

da so za osebo ali agencijo glasovali predvem iz drugih držav in iz lastne države), 

• za izjemne dosežke v mednarodnem merilu na podlagi posebnega sklepa komisije.  

 

Upošteva se najboljši dosežek oz. uvrstitev na letni ravni (1. 1. - 1. 12.)  Komisija razvrsti dosežke na 

naslednji način:  

1) Analitika platforme Best Seminars 

Pregledi mesečnih analitik za »Predavatelja/ico« leta, ki potekajo samodejno na podlagi števila 

ogledov posameznih seminarjev/delavnic/urjenj (izobraž. dogodkov), ki jih opravijo obiskovalci  oz. 

uporabniki platforme Best Seminars. Analitiko kreira program samodejno.  

Pregledi mesečnih analitik za »Izobraževalno agencijo leta«, ki potekajo samodejno  na podlagi 

ogledov posameznih seminarjev/delavnic/urjenj (izobraž. dogodkov), ki jih opravijo obiskovalci oz. 

uporabniki platforme Best Seminars. Analitiko kreira program samodejno. 

Pregledi mesečnih analitik za »Organizatorja izobraževalnih dogodkov leta«, ki potekajo samodejno na 

podlagi ogledov posameznih seminarjev/delavnic/urjenj (izobraž. dogodkov), ki jih opravijo 

obiskovalci oz. uporabniki platforme Best Seminars. Analitiko kreira program samodejno. 

2) Zbir prejetih predlogov  

Izvaja se pregled predlogov za Predavatelja/ico leta, ki so podani s strani različnih predlagateljev 

(različne institucije ali posamezniki), ki so predloge posredovali preko izpolnjevanja ankete. Predlogi 

se zbirajo vsak mesec med datumi 20. in 30. v tekočem mesecu. Vsi predlogi, ki so posredovani pred 

ali po tem terminu, se štejejo kot neveljavni.  

Izvaja se pregled predlogov za Izobraževalno agencijo leta, ki so podani s strani različnih 

predlagateljev (različne institucije ali posamezniki), ki so predloge posredovali preko izpolnjevanja 

ankete.  Predlogi se zbirajo vsak mesec med datumi 20. in 30. v tekočem mesecu. Vsi predlogi, ki so 

posredovani pred ali po tem terminu, se štejejo kot neveljavni.  

Izvaja se pregled predlogov za Organizatorja izobraževalnih dogodkov leta, ki so podani s strani 

različnih predlagateljev (različne institucije ali posamezniki), ki so predloge posredovali pisno na 

elektronski naslov: voting@thebestseminars.com.  Predlogi se zbirajo vsak mesec med datumi 20. in 

30. v tekočem mesecu. Vsi predlogi, ki so posredovani pred ali po tem terminu, se štejejo kot 

neveljavni. 

 

Za izredne dosežke lahko komisija za izbor dodeli višji rang priznanja na podlagi posebnega sklepa,  ki 

vsebinsko utemeljuje odločitev. Odločitev lahko utemelji tudi na podlagi naslednjih kriterijev:  

• najmanj desetletno organizacijsko delo pri razvijanju množičnosti izobraževanja in ustvarjanju 

novih in boljših možnosti za delo, 

• pomembne dosežke svojih slušateljev, 
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• pomembne dosežke v strokovnem in raziskovalnem delu na podlagi utemeljenega sklepa 

komisije, 

• že prejeta mednarodna priznanja, 

• različne predhodno pridobljene reference. 

 

4. člen 

Izbran/a je tista Predavatelj/ica leta, Agencija leta ali Organizator leta, ki s sodelovanjem in dosežki 

zbere največje število točk po upoštevanju tega pravilnika. Pri izboru gre za dva kriterija, ki se na koncu 

združita. Prvi kriterij predstavlja točke prejete s sodelovanjem in dosežki na podlagi pregleda 

mesečnih analitik za Predavatelja/ico ali Izobraževalno agencijo leta, ki potekajo samodejno na 

podlagi ogledov obiskovalcev/uporabnikov seminarjev objavljenih na platformi/strani Best Seminars. 

Drugi kriterij predstavljajo predlogi zbrani na podlagi povabila LLA za glasovanje »Predavatelj/ico leta« 

in »Izobraževalno agencijo leta« preko izpolnjevanja ankete. 

 

5. Člen 

 

Life Learning Academia lahko samostojno ali v sodelovanju z drugimi pravnimi subjekti podeljuje tudi 

druga priznanja:  

• jubilejna priznanja za posebne dosežke,  

• priznanja za življensko delo itd.  

 

Priznanje ob jubileju Iahko prejme predavetlj/ica ali posameznik, ki je s svojim delom ali dosedanjimi 

referencami in priznanji v daljšem časovnem obdobju prispeval k razvoju Izobraževanj na 

posameznem strokovnem področju in v posameznem geografskem prostoru (nacionalnem ali 

mednarodnem).  

 

Priznanja ob jubilejih so naslednja: 

 

Za Izobraževalne agencije: 

1. za 15-letno delovanje - bronasta plaketa 

2. za 25-letno delovanje - srebrna plaketa 

3. za 50-letno delovanje - zlata plaketa 

 

Za posameznike za delo v izobraževanju: 

1. za 15-letno delo - bronasta plaketa 

2. za 25-letno delo - srebrna plaketa 

3. za 30- in več letno delo - zlata plaketa 

4. za življenjsko delo 

 

Organizatorji pomembnih izobraževanj oz. izobraževalnih prireditev lahko prejmejo posebno priznanje 

za   dobro organizacijo: 

• velikih mednarodnih izobraževalnih prireditev in dogodkov, 

• množičnih prireditev, ki so pomembne z vidika napredka izobraževanja v lastni državi in v 

mednarodnem okolju.   

 

Za tradicionalne izobraževalne prireditve, najmanj državnega pomena: 

1. za 5. zaporedno letno ali periodično prireditev — pisno priznanje 

2. za 10. zaporedno letno ali periodično prireditev - bronasta plaketa 
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3. za 15. zaporedno letno ali periodično prireditev - srebrna plaketa 

4. za 20. zaporedno letno ali periodično prireditev — zlata plaketa 

 

 

6.  člen 

Priznanje Iahko prejme tudi predavatelj, ki s svojim ustvarjalnim delom ali prizadevnostjo prispeva k 

uspehu prireditve.   

Priznanja so: 

1. pisno priznanje, 

2. bronasta plaketa, 

3. srebrna plaketa, 

4. zlata plaketa. 

 

7.  člen 

 

Life Learning Academia podeljuje priznanja za uspešno medsebojno sodelovanje pri razvoju in 

prepoznavnosti pomembnosti pridobivanja in nadgrajevanja znanj. 

Priznanja Iahko prejmejo: 

• organizacije, organi ali posamezniki s strani izobraževanja in drugih področij dejavnosti, 

• občine, ki pomembno prispevajo k ustvarjanju ustreznih pogojev za razvoj znanja znotraj 

lastne občine.  

• podjetja, ki pomembno prispevajo k ustvarjanju ustreznih pogojev za razvoj znanja v  

posamezni občini. 

 

Priznanja ki se podelijo so: 

1. pisno priznanje, 

2. bronasta plaketa, 

3. srebrna plaketa, 

4. zlata plaketa. 

 

      8.  člen 

 

O predlogih za podeljevanje priznanj Life Learning Academije odloča komisija, ki jo vsako leto imenuje 

Vodstvo Life Learning Academie. 

Komisija pripravi (na podlagi analitike in prejetih predlogov preko izpolnjenih anket) pisni predlog 

kandidatov in ga z obrazložitvijo predloži v pregled in potrditev organizatorju Life Learning Academia 

(LLA).  

 

9.  člen 

 

Podeljevanje priznanj poteka enkrat na leto. Podelitev je javna, sklep o kraju, času in načinu slovesne 

podelitve sprejme vodstvo Life Learning Academije.  
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10.   člen 

 

Sredstva za nakup priznanj ter stroškovnik prireditve določi Life Learning Academia v svojem letnem 

finančnem načrtu, na podlagi sklepa. Sprejeti sklep se lahko v času izrednih razmer razveljavi ali 

popravi.  

 

11.   člen 

 

Pravice do podelitve priznanja nima predavatelj, izobraževalna agencija ali organizator izobraževalnih 

dogodkov, ki sicer izpolnjuje pogoje za pridobitev priznanja, a je zaradi kršenja pravnih pravil, etičnih 

ali moralnih norm škodoval-a ugledu izobraževanja, družbe, Life Learning Academiji ali občini, regiji, 

državi, o čemer odloči “Komisija za izbor Predavetelj/ice,  Izobraževalne agencije ali Organizatorja 

izobraževalnih dogodkov  leta. 

 

11. člen 

 

Pravilnik o priznanjih Predavetelj/ica, Izobraževalna agencija leta in Organizator izobraževalnih 

dogodkov je bil sprejet na redni seji Life Learning Academije (LLA), ki je potekala dne 03.08.2021 in 

začne veljati naslednji dan po sprejetju. Z začetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati prejšnji 

pravilnik o priznanjih LLA, ki je veljal od 07. 02. 2018. 

 

 

Life Learning Academia,               

Marjetka Kastner, direktorica 

 

  

 

 


