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Pravilnik o uporabi blagovne znamke IBCLC 
 

Mednarodna izpitna komisija za svetovalce za laktacijo® (IBLCE®) je lastnik določenih nazivov, 
blagovnih znamk in logotipov, vključno s certifikacijskimi oznakami mednarodnih certificiranih 
svetovalcev za laktacijo (International Board Certified Lactation Consultant®, IBCLC® in 
logotipom IBCLC, prikazanim na priloženem »Priročniku za uporabo logotipa IBCLC« 
(»znamke«). Znamke lahko uporabljajo samo osebe, ki izpolnjujejo zahteve Mednarodne 
izpitne komisije za svetovalce za laktacijo IBLCE, in so uspešno opravile izpit IBLCE ali 
obnovile certifikat IBCLC. Uporaba znamk je dovoljena izključno v skladu s pogoji, 
opredeljenimi v tem Pravilniku. 

1. Uporaba znamk 
Znamke so v izključni lasti IBLCE in so zaščitene z veljavnimi zakoni o blagovnih znamkah. 
Vsakršna uporaba znamk je lahko predmet kontrole in odobritve s strani IBLCE. IBLCE si 
pridržuje pravico, da sprejme kakršne koli in vse potrebne ukrepe, vključno s pravnimi ali 
drugimi ukrepi, za katere meni, da so primerni za zaščito svojih pravic v primeru 
nepooblaščene, nepravilne ali nedopustne uporabe znamk. 

2. Upravičenost 
 

Uporaba znamk je omejena na osebe, ki imajo v času uporabe znamk veljavni certifikat ali 
so veljavnost svojega certifikata obnovile z izpolnjevanjem vseh relevantnih zahtev IBLCE. 

3. Način in omejitev uporabe 
Znamke smejo biti nameščene, locirane, vtisnjene ali pritrjene na katerem koli dokumentu, 
spletnem mestu, oblačilu, nakitu ali podobnem mediju z namenom identifikacije imetnika 
certifikata IBCLC kot pooblaščenega uporabnika. Znamke so lahko uporabljene v različnih 
dimenzijah, vendar jih ni dovoljeno kakorkoli spreminjati, preurejati, preoblikovati ali 
predrugačiti. Uporaba znamk, kot je določena v nadaljevanju, se razume kot osebna 
uporaba s strani certificiranega uporabnika; znamk ni dovoljeno prodati, licencirati, 
podlicencirati, prenašati ali dovoliti uporabe tretjim osebam. Znamk ni dovoljeno 
kombinirati ali spreminjati s pomočjo drugih oblikovalskih elementov. Prav tako ni 
dovoljena uporaba znamk kot dokazila ali namiga o tem, da IBLCE priporoča kateregakoli 
posameznika, izdelek ali storitev. 

4. Rok, prenehanje uporabe in spremembe pogojev uporabe 
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Znamke se lahko uporabljajo samo ob upoštevanju predpisanih zahtev Pravilnika in vseh 
relevantnih pravil in postopkov IBLCE; v primeru kršitve pogojev in pravila pravilnikov in 
postopkov, dovoljenje za uporabo oznak nemudoma preneha. V primeru kakršnega koli 
prenehanja tega dovoljenja je treba z uporabo oznak nemudoma prenehati. Ne glede na 
zgoraj navedeno si IBLCE pridržuje pravico, da kadar koli in komurkoli odpove pravico do 
uporabe oznak, in da kadarkoli in brez predhodnega obvestila po lastni presoji spremeni ta 
Pravilnik. Zloraba znamk predstavlja razlog za disciplinsko ukrepanje, vključno s 
prekinitvijo ali preklicem certifikata s strani IBLCE v skladu s Kodeksom profesionalnega 
ravnanja in zadevnimi disciplinskimi postopki. 

5. Omejitev odgovornosti 
IBLCE ne prevzema nobene odgovornosti in se izrecno odpoveduje odgovornosti za 
natančnost, zanesljivost, strokovno ali medicinsko prakso ali uspešnost katere koli osebe, ki 
uporablja znamke. IBLCE v nobenem primeru in nikomur ne odgovarja za izgubljeni 
dobiček, prekinitev poslovanja, izgubljeni prihranek ter neposredno ali posredno škodo 
katere koli druge vrste, povezane z znamkami ali njihovo uporabo. 

6. Odškodnina 
Uporabniki znamk se zavezujejo, da bodo branili, povrnili škodo in IBLCE ter njene  
direktorje, agente in zaposlene ščitili pred vsako morebitno tožbo, odškodninsko 
odgovornostjo, stroški in izdatki, vključno z odvetniškimi honorarji, kot posledica opustitve ali 
kršitve določb tega Pravilnika. 



Priročnik za uporabo logotipa IBCLC 

Barve CGP
Rumena:
Pantone 115
CMYK 0, 9, 80, 0
RGB 255, 225, 79 

Modra:
Pantone 300
CMYK 100, 44, 0, 0
RGB 0, 121, 193

Vijolična:
Pantone 254
CMYK 47, 90, 0, 0
RGB 162, 84, 152 

Sivi barvni odtenki
Globus gradient K 70% K 20%  
Globus mreža W 50% 
Številke K 85%  
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