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Obrazec za pritožbo: izpolnjevanje pogojev in recertifikacija 
 
IBLCE bo obravnaval pritožbe certificirancev in kandidatov IBCLC zoper negativne odločitve 
IBLCE o izpolnjevanju pogojev za certifikacijo ali recertifikacijo. Pritožbo glede negativne 
odločitve je mogoče vložiti iz naslednjih razlogov: (1) IBCLC ni pravilno uporabil kriterijev za 
certificiranje ali recertificiranje ali (2) zaradi stvarne napake, ki je vplivala na odločitev. 
Pritožba zaradi zamujenega roka je možna le zaradi utemeljenih in potrjenih izrednih okoliščin.  
 
Pritožbo je treba vložiti v roku 30 dni od datuma obvestila o neizpolnjevanju pogojev.  
 
Poleg informacij v nadaljevanju predložite tudi ustrezno podporno dokumentacijo. 

 
Ime (velike črke)  

 
 

Identifikacijska številka IBLCE L .      

 
Naslov 

 
 
 
 

Telefonska številka 
 
 

E-poštni naslov 
 
 

Navedite okoliščine v zvezi z neizpolnjevanjem pogojev, ustrezno označite: 
 

IBLCE ni pravilno uporabil kriterijev za certificiranje ali recertificiranje.  
Na odločitev je vplivala stvarna napaka.  
Rok je bil zamujen zaradi izredne okoliščine.  

Na kratko navedite razlog za pritožbo: 
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Podporna dokumentacija 
 
Pritožba mora vključevati podporno dokumentacijo. Navedite vrsto priložene 
podporne dokumentacije: 

 

Izpolnjevanje zahtev IBLCE (npr. potrdila o končani izobrazbi). 
Izredne okoliščine (dokumenti tretjih oseb).  
Drugi dokumenti za podporo pritožbi. 

 

Pogoji: S podpisom tega obrazca potrjujem in razumem, da je odločitev Komisije za 
pritožbe IBLCE dokončna. 

 

 
Podpis   Datum 

Pritožbo pošljite po pošti, faksu ali e-pošti, in sicer: 

Če živite v Severni, Srednji in Južni Ameriki ali v Izraelu: 
IBLCE v Ameriki 
10301 Democracy Lane, Suite 400 
Fairfax, Virginia 
22030 ZDA 
Faks: 703-560-7332 
E-pošta: iblce@iblce.org 

 
Če živite v Evropi, na Bližnjem vzhodu (razen Izraela) ali v državah severne Afrike: 
IBLCE v Evropi in na Bližnjem vzhodu  
Theresiengasse 5/1/30 
2500 Baden 
Avstrija 
Faks: +43 (0) 2252 20 64 87 
E-pošta: eumeoffice@iblce.org 

 
Če živite v Aziji, Avstraliji ali državah severne Afrike, za katere ni pristojna evropska pisarna: 
IBLCE v Aziji, na Pacifiku in v Afriki 
PO Box 1533 
Oxenford, Queensland 4210 
Avstralija 
Faks: 07 5529 8922 (v Avstraliji) ali +61 7 5529 8922 (izven Avstralije) 

  E-pošta: apaadmin@iblce.org 
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