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Obrazec za pritožbo zoper rezultat izpita 

IBLCE® bo obravnaval pritožbe izpitnih kandidatov zoper negativne odločitve o certificiranju. 
Pritožbo glede negativne odločitve je mogoče vložiti SAMO 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 rezultatov izpita. 

Odbor za pritožbe IBLCE ne bo obravnaval pritožb glede: (1) določanja števila točk za uspešno 
opravljen izpit, (2) izpita ali posameznih izpitnih vprašanj ali (3) umestnosti izpitne vsebine. 

 
Ime kandidata (velike črke)   

 
Identifikacijska številka kandidata 
(ne L-številka) 

        

 
Naslov    
 
Tel. št.    

 
E-poštni naslov (e-poštni naslov v vašem računu IBLCE)   

 
Datum izpita     Datum prejema rezultatov izpita 
 
Kraj izpita      

Mesto Občina/pokrajina Država 
 
 

Ali ste izpitni center obvestili o incidentu? Da  Ne 
 
Če ste ga, imate za incident številko zadeve? 
 
Ali ste IBLCE obvestili o incidentu? Da  Ne 

 
Ali se ta pritožba nanaša na vsebino izpita, izpitna vprašanja ali umestnost izpita? Da  Ne  
 
Ali se ta pritožba nanaša na določanje števila točk za uspešno opravljen izpit? Da  Ne 
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Natančno navedite dejansko podlago za pritožbo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spremni dokumenti 
 

Predložite spremne dokumente, ki utemeljujejo vaše okoljske preskusne pogoje. Vse spremne dokumente 
navedite kronološko in dodajte kratek opis vsakega dokumenta: 

 
 
 
 
 
Pogoji: S podpisom tega obrazca potrjujem in razumem, da je odločitev Odbora za 
pritožbe IBLCE dokončna in zaupna. Potrjujem, da so po mojem najboljšem vedenju in 
prepričanju vsi podatki v zgornjem obrazcu točni in popolni. Poleg tega potrjujem, da bo v 
okviru ugodno rešene pritožbe prišlo zgolj do preložitve prijavnine za izpit na naslednji 
izpitni rok, dogovorjene na podlagi ustreznega predhodnega obvestila. 

 
 
 
   Podpis Datum 

 
 
Če želite pritožbo predložiti Odboru za pritožbe IBLCE, naložite izpolnjen obrazec za pritožbo skupaj s 
spremnimi dokumenti na naslednjo povezavo. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Če imate vprašanja glede pritožbenega postopka, se obrnite na pisarno IBLCE v svoji regiji. Kontaktne informacije so 
objavljene tukaj: https://iblce.org/contact-2/  

Naloži in oddaj 

https://iblce.org/contact-2/
https://iblce.sharefile.com/share/filedrop/dxf89121-b8ef-4df7-bcc8-6517507ee786
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