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Pravila IBCLC® glede odjave/odstopa od izpita 
 

IBCLC® Examination Withdrawal/Cancellation Policy (Slovenian) 

 

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. IBLCE je zaradi pandemije covida-19 v 

letu 2021 uvedel možnost polnega povračila na osnovi dokumentiranih izrednih okoliščin. Več 

informacij o možnostih, ki so izpitnim kandidatom na razpolago v letu 2021, najdete v 

Informacijskem centru IBLCE o covidu-19. 

 

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. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

Zaradi pandemije covida-19 je IBLCE dopolnil ta pravila, da lahko v letu 2021 kandidati zaprosijo za 

preložitev prijavnine do največ dve zaporedni leti in svetovalci IBCLC zaprosijo za podaljšanje 

certifikata za eno leto do največ dve zaporedni let, če so v preteklem letu pridobili 15 točk L-CERP in 

lahko za to predložijo dokazila. Novosti glede možnosti v letu 2021 spremljajte v Informacijskem 

centru IBLCE o covidu-19. 


