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Pravila IBLCE® glede prošenj za podaljšanje s točkami CERP 
 

IBLCE® Recertification by CERPs Extension Request Policy (Slovenian) 

 

Certificiranci IBCLC®, ki obnavljajo certifikat, naj dobro razmislijo o posledicah, če ne izpolnijo 

pogojev za obnovitev certifikata, saj jim bo komisija v nasprotnem odvzela certifikat. IBLCE bo 

priznal le dokumentirane izredne okoliščine kot razlog, da obravnava prošnjo za podaljšanje 

certifikata do naslednjega leta. IBLCE bo v primeru smrti ali poznega stadija neozdravljive bolezni 

kandidatu v celoti povrnil prijavnino za izpit. 

 

Pomembno obvestilo: Izredne okoliščine so izključno resna bolezen ali huda poškodba 

kandidata/certificiranca ali ožjega družinskega člana, smrt ožjega družinskega člana, neizogibna 

naravna nesreča ali spremembe v zvezi z aktivno vojaško obveznostjo. V letu 2021 izredne 

okoliščine vključujejo tudi s covidom-19 povezane zadeve, na primer če je kandidat in/ali 

partner/zakonec izgubil delovno mesto, ima kandidat ali ožji družinski član zdravstvene težave 

zaradi covida-19 in/ali čuti strah pred stikom z javnostjo zaradi covida-19. 

 

Če kot certificiranec IBCLC niste izpolnili pogojev s točkami CERP zaradi izrednih okoliščin: 

 

Če kot certificiranec IBCLC niste izpolnili vseh pogojev za obnovitev certifikata s točkami CERP 

zaradi dokumentiranih izrednih okoliščin, bo IBLCE preučil možnost enoletnega podaljšanja 

certifikata. Prošnjo za podaljšanje certifikata morate vložiti v 30-dnevnem roku za obnovitev 

certifikata s točkami CERP, kar pa ne pomeni jamstva, da bo prošnja tudi odobrena. 

 

Poleg prošnje za podaljšanje certifikata morate vplačati prijavnino za obnovitev certifikata ter 

priložiti dokumente o zaključenem nadaljnjem izobraževanju, ki je enakovredno vsaj 

15 točkam L-CERP in ste ga pridobili v letu pred potekom certifikata, ter dokumente tretjih 

oseb kot dokazilo o izrednih okoliščinah. Če komisija prošnji ugodi, morate v naslednjem letu 

uspešno opraviti izpit, da obdržite naziv; obnovitev certifikata s točkami CERP v naslednjem 

letu ni mogoča. 
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Zaradi pandemije covida-19 je IBLCE dopolnil ta pravila, da lahko v letu 2021 vsi, ki so v 

preteklem letu pridobili 15 točk L-CERP in lahko za to predložijo dokazila, zaprosijo za preložitev 

prijavnine in podaljšanje certifikata za eno leto do največ dve zaporedni leti. Novosti glede 

možnosti v letu 2021 spremljajte v Informacijskem centru IBLCE o covidu-19. 

 

Če ste kot certificiranec IBCLC, ki izpolnjuje pogoje s točkami CERP, zamudili rok 

za prijavo zaradi izrednih okoliščin: 

 

Če ste kot certificiranec IBCLC do objavljenega roka za prijavo v celoti izpolnili vse pogoje za 

obnovitev certifikata s točkami CERP, vendar prijave do določenega roka niste vložili zaradi 

dokumentiranih izrednih okoliščin, bo IBLCE preučil možnost podaljšanja roka za vložitev vlog 

za sprejetje. 

 

IBLCE mora vašo prošnjo prejeti v 60-dnevnem roku za obnovitev certifikata s točkami CERP, ki ji 

morate priložiti naslednje: 

 

1. v celoti poravnano prijavnino za obnovitev certifikata, 

2. dokazilo o izrednih okoliščinah in 

3. dokazilo o izpolnjevanju pogojev za obnovitev certifikata s točkami CERP. 

 

Vložitev prošnje ne pomeni jamstva, da bo slednja tudi odobrena. Če komisija podaljšanje odobri, 

bo določila dodatno zamudnino glede na skupino držav. 

 

Če podaljšanje certifikata ali prošnjo za podaljšanje roka zavrne, delno povrne prijavnino za 

obnovitev certifikata, kot je navedeno na ceniku IBLCE. 

https://iblce.org/covid-19-resource-centre-slovenian

