
 

 
 
 

Pravila IBCLC® glede odjave/odstopa od izpita 
 
Pri odjavi od izpita IBCLC®, na katerega ste se prijavili in ste bili nanj sprejeti, oz. pri odstopu od 
izpita IBCLC morate IBLCE pisno obvestiti v objavljenem roku, sicer do delnega povračila ne 
boste upravičeni. Pisno obvestilo o odjavi/odstopu lahko pošljete po pošti, e-pošti ali faksu, 
IBLCE pa ga mora prejeti najpozneje v predpisanem roku, da boste upravičeni do delnega 
povračila vplačane prijavnine za izpit. Podrobnejše informacije o znesku delnega povračila najdete 
v Priročniku za kandidate ali Priročniku za recertifikacijo. IBLCE v primeru smrti ali poznega 
stadija neozdravljive bolezni kandidatu v celoti povrne prijavnino za izpit. 

 
Kandidati, ki se bodo od izpita IBCLC odjavili ali od izpita odstopili po objavljenih rokih, do 
delnega povračila ne bodo upravičeni. IBLCE bo prošnjo za preložitev vplačane prijavnine na 
naslednji izpitni rok priznal le na osnovi dokumentirane izredne okoliščine. Prošnja za preložitev 
prijavnine ne pomeni jamstva, da bo slednja tudi odobrena. Odobrena preložitev bo veljala za en 
izpit v obdobju enega leta. Po tem se mora kandidat znova prijaviti na izpit in izpolnjevati 
najaktualnejše pogoje. 

 
Trenutni svetovalci IBCLC naj dobro razmislijo o posledicah odjave/odstopa od izpita. Če kandidat 
certifikata ne obnovi ali mu komisija ne odobri preložitve izpita zaradi izrednih okoliščin, se mu 
31. decembra certifikat odvzame. IBLCE bo prošnjo za preložitev vplačane prijavnine na naslednji 
izpitni rok in podaljšanje certifikata priznal le na osnovi dokumentirane izredne okoliščine. 

 
Vložitev prošnje za preložitev prijavnine in enoletno podaljšanje certifikata ne pomeni jamstva, da 
bo slednja tudi odobrena. Poleg prošnje morate pred tem vložiti še izpolnjeno prijavo na izpit in 
vplačati prijavnino na dan ali pred objavljenimi roki za prijavo ter priložiti dokumente o 
zaključenem nadaljnjem izobraževanju, ki je enakovredno vsaj 15 točkam L-CERP in ste jih 
pridobili v letu pred potekom certifikata, ter dokumente tretjih oseb kot dokazilo o izrednih 
okoliščinah. Če komisija odobri preložitev prijavnine in podaljšanje certifikata, mora 
svetovalec IBCLC v naslednjem letu uspešno opraviti izpit IBCLC, da obdrži naziv; obnovitev 
certifikata s točkami CERP v naslednjem letu ni mogoča. 
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