
Obrazec za pritožbo zoper rezultat izpita   Posodobljeno avgusta 2018 1 

 

Obrazec za pritožbo zoper rezultat izpita 

IBLCE bo obravnaval pritožbe izpitnih kandidatov zoper negativne odločitve o certificiranju. 
Pritožbo glede negativne odločitve je mogoče vložiti iz naslednjih razlogov: (1) domnevno 
neustrezni izpitno-administrativni postopki in (2) tehtne okoliščine v prostoru za opravljanje 
izpita, ki naj bi ovirale izpit oz. druge nepravilnosti. Pritožba zoper rezultat izpita mora biti čim 
bolj specifična in podrobno utemeljena.  

Pritožbo zoper rezultat izpita je treba vložiti v roku 30 dni od datuma objave izpitnih rezultatov. 
IBLCE ne bo obravnaval pritožb glede: (1) določanja števila točk za uspešno opravljen izpit, (2) 
izpita ali posameznih postavk iz izpita, ali (3) umestnosti izpitne vsebine.   

 
Ime kandidata (velike črke)    

 
Identifikacijska številka kandidata L -      

 
 

Naslov    
 

  
 

  
 

Tel. št.   
 

E-poštni naslov   
 

Kraj izpita   
 

 Mesto Občina Država 
 
 
Na kratko navedite razlog za pritožbo s čim več podrobnostmi:  
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Pogoji: S podpisom tega obrazca potrjujem in razumem, da je odločitev Komisije za 
pritožbe IBLCE dokončna. Poleg tega potrjujem, da bo v okviru ugodno rešene pritožbe 
prišlo zgolj do preložitve prijavnine za izpit na naslednji izpitni rok, dogovorjene na 
podlagi predhodnega obvestila. 
 
 

 
 
 
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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