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Ponudniki: Točk CERP ni mogoče priznati za programe, ki jih sponzorirajo organizacije 
oziroma so povezani z organizacijami, ki kršijo Mednarodni kodeks za trženje nadomestkov za 
materino mleko (»Kodeks SZO«) in nadaljnje resolucije, vključno s programi, pri katerih 
predavatelj ugotovi povezavo z organizacijo, ki spada v to področje uporabe. Ponudnik 
programa mora razdeliti, zbrati in hraniti izpolnjene obrazce o razkritju za predavatelje in izjavi 
o navzkrižju interesov vsakega predavatelja, ki sodeluje v programski shemi ponudnika. Poleg
tega mora ponudnik programa predložiti kopijo obrazca o razkritju za predavatelje, ki ga mora
izpolniti vsak predavatelj v izobraževalni dejavnosti skupaj z vlogo za kratkoročne ponudnike
(STP).

Ime ponudnika:  

Ime programa: Datum/-i programa:  

V skladu s pravilnikom si IBLCE po svojih najboljših močeh prizadeva zagotoviti 
uravnotežene, neodvisne, objektivne in znanstveno zanesljive izobraževalne dejavnosti, ki jih 
IBLCE priznava za točke nadaljnjega izobraževanja (CERP). Od vseh 
predavateljev/govornikov, ki sodelujejo v katerem koli programu, ki jih je IBLCE odobril za 
točke CERP, pričakujemo, da občinstvu v programu razkrijejo vse povezave, ki bi lahko 
vplivale na vsebino njihove predstavitve. Tovrstne povezave med drugim vključujejo: 

• podjetja in gospodarske subjekte, kot so opredeljeni v Politiki za zmanjševanje
komercialnega vpliva na izobraževanje IBLCE;

• vse druge osebe ali subjekti, ki so povezani s predstavljeno temo ali splošno
temo programa kot celote.

Če se ugotovi nasprotujoč interes, pri čemer je nasprotujoč interes povezan z organizacijami, 
ki spadajo v področje uporabe Kodeksa SZO, mora ponudnik točk CERP skrbno pretehtati 
povezavo, preden se prijavi za točke CERP. IBLCE bo preveril vsa razkrita navzkrižja in 
obravnaval vsak primer posebej. IBLCE si pridržuje izključno pristojnost, da dokončno 
odloči, ali ima določen predavatelj pravico predavati v programih CERP.  

Primeri nasprotujočih interesov med drugim vključujejo: 

• dodelitev subvencij/financiranje raziskav;

• prejemanje honorarjev, potnih stroškov ali drugih ugodnosti;
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• delujem kot svetovalec/zunanji izvajalec, zaposleni, funkcionar ali direktor oziroma
imam finančni interes; sodelujem v okviru skupine predavateljev ali kot redni pisec
za publikacijo;

• moj tesni prijatelj ali družinski član je funkcionar, direktor ali zaposleni oziroma
ima finančni interes; ter kakršna koli druga finančna ali materialna pomoč.

Individualna izjava predavatelja o nasprotujočem interesu ali povezavi 

Predavatelji: Preberite zgornji pravilnik in navedite naslednje podatke. Izpolnjen obrazec 
brez odlašanja vrnite ponudniku programa. 

Ime: 

V zvezi s tem programom ne želim podati nobene dejanske ali morebitne izjave. 
Imam nasprotujoč interes ali povezavo, za katero bi se lahko razumelo, da vpliva na 

mojo predstavitev. Spodaj navajam vse trenutne nasprotujoče interese ali povezave. 

Nasprotujoč interes ali 
povezava* 

Ime osebe/organizacije 

Soglašam, da lahko IBLCE obdeluje informacije o meni, kar vključuje informacije, ki jih pridobi 
od ponudnika točk CERP, za namene preverjanja mojih predavanj in stanja mojih povezav. 
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