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I. Kaj je IBLCE? 
 
Mednarodna izpitna komisija za svetovalce za laktacijo IBLCE®, ali The International 
Board of Lactation Consultant Examiners®, je neodvisna mednarodna organizacija, ki 
podeljuje naziv Mednarodni svetovalec za laktacijo ali International Board Certified 
Lactation Consultant® (IBCLC®). 
 
A. Kontaktne informacije 

 
International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE)  
10301 Democracy Lane, Suite 400 
Fairfax, VA 22030-2545 
ZDA 
Telefon: +1 703-560-7330 
www.iblce.org 
 
IBLCE nudi storitve za stranke na več lokacijah. Za Slovenijo je pristojna evropska pisarna 
s sedežem v Avstriji. Kandidatom so kontaktne informacije na voljo na spletni strani 
IBLCE. 
 
OPOMBA: IBLCE zaradi covida-19 na svoji spletni strani zagotavlja dodatne vire glede 
prijave za certificiranje in opravljanja izpita IBCLC. To spletno stran redno spremljajte 
med pripravami na prijavo, tj. zaradi izpolnjevanja pogojev ali za opravljanje izpita IBCLC 
v letu 2022. 
 
B. Pomembni datumi 

 
Roki za prijavo in drugi pomembni datumi so objavljeni na spletni strani IBLCE. 
  

II. Namen certifikacije 
 
Namen certifikata IBCLC je certificiranje oseb, ki izpolnjujejo vzpostavljena merila, 
spoštujejo standardne prakse in tako spodbujajo varstvo javnega zdravja. 
 
Certificirane osebe: Svetovalec IBCLC je strokovni član zdravstvene ekipe, ki pridobi in 
ohranja kvalifikacijo, s katero so opredeljena znanja in strokovnost pri vodenje in oskrba pri 
dojenju. Imetnik certifikata izpolnjuje opredeljene zahteve in je opravil temeljit, 
psihometrično zanesljiv izpit. Certifikat IBCLC od leta 1985 zagotavlja dokaz, da ima 
svetovalec IBCLC kot izvajalec potrebno znanje za:  

• podpiranje dojenja in osveščanje o njem kot nuji za javno zdravje po svetu,  

http://www.iblce.org/
http://www.iblce.org/
https://iblce.org/covid-19-resource-centre-slovenian/
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• zagotavljanje vodstva družbi, od skupnosti do snovalcev politike,  
• spodbujanje okolij, ki podpirajo dojenje,  
• omogočanje optimalne izkušnje z dojenjem za družine,  
• prepoznavanje in obvladovanje izzivov pri zahtevnejših problemih na področju 

laktacije. 
 

Svetovalec IBCLC neodvisno in v sodelovanju z drugimi omogoča materam, otrokom in 
družinam, da dosežejo svoje cilje pri dojenju. 
 
Podeljeni naziv: Podeljeni naziv International Board Certified Lactation Consultant® ali 
mednarodno certificirani svetovalec za laktacijo pomeni tako International Board Certified 
Lactation Consultant® kot tudi naziv v skrajšani obliki IBCLC®. 
 
Certifikacijski program IBCLC nudi prostovoljni naziv, ne pa tudi nujno pravice do 
opravljanja dela. Svetovalci IBCLC morajo spoštovati zakonodajo države, v kateri 
opravljajo ali želijo opravljati poklic. Kandidati morajo za pridobitev certifikata IBCLC 
izpolnjevati kriterije, povzete v tem priročniku, se ravnati po Kodeksu profesionalnega 
ravnanja mednarodno certificiranih svetovalcev za laktacijo IBLCE® in uspešno opraviti 
izpit.  
 
Za obnovitev certifikata IBCLC se morajo certificiranci recertificirati vsakih pet let. 
Certificiranci IBCLC se lahko recertificirajo, če opravijo samoocenjevanje nadaljnjega 
izobraževanja (samoocenjevanje NI) in zahtevanih 75 točk usmerjenega nadaljnjega 
izobraževanja – CERP (Continuing Education Recognition Points) ali z individualnimi 
točkami CERP ALI s ponovnim izpitom. V tem časovnem okviru morajo svetovalci 
IBCLC tudi zaključiti izobraževanje o temeljnih postopkih oživljanja in opraviti 250 ur 
prakse svetovanja o laktaciji. Za več informacij o zahtevah za recertifikacijo glejte 
Priročnik za recertifikacijo na spletni strani IBLCE. 
 
Certificiranci IBCLC, ki se niso pravočasno recertificirali in jim je licenca potekla, bodo 
imeli možnost enega opravljanja izpita samo v naslednjem letu po izteku licence, brez 
dokazila klinične prakse in izobrazbe. V tem primeru plačajo polno ceno za izpit. Po 
preteku enega leta morajo imeti za vsako dodatno opravljanje izpita vsa dokazila, ki so 
zahtevana v času prijave na izpit, in plačajo polno ceno za izpit. 
 

III. Pogoji za pristop k izpitu IBCLC 
 
IBLCE zahteva, da vsi kandidati IBCLC ne glede na izbrano kvalifikacijsko pot 
izpolnjujejo naslednje ključne kriterije IBCLC. 
 

http://www.iblce.org/
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/code-of-professional-conduct-slovenian.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/code-of-professional-conduct-slovenian.pdf
https://iblce.org/slovenian-2/
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Čeprav je IBLCE že uvedel več pobud Kodeksa SZO, o čemer bomo več informacij z vami 
delili v naslednjem obvestilu IBLCE, zaradi časa in sredstev, ki jih je do zdaj terjala 
pandemija covida-19, uvedba obveznega usposabljanja certificirancev o Kodeksu SZO in 
revidiran Kodeks profesionalnega ravnanja mednarodno certificiranih svetovalcev za 
laktacijo IBLCE® v letu 2022 še ne prideta v poštev za splošno skupnost certificirancev. 
Politiko obveznega usposabljanja o Kodeksu SZO je IBLCE doslej uvedel za upravni odbor 
in osebje IBLCE. Za spremenjen časovni načrt izvajanja glejte prihodnja obvestila IBLCE 
in posodobljen priročnik.  
 

 

A. Izobrazba na področju zdravstvenih ved 
 
Vsi kandidati morajo imeti znanje iz določenih zdravstvenih predmetov, ki jih zdravstveni 
delavci opravijo že v času izobraževanja.  
 
Kandidati morajo imeti opravljenih vseh 14 predmetov, ki so opisani v dokumentu 
Informacije o izobrazbi na področju zdravstvenih ved. Ta pogoj izpolnjujete, če je vaš 
poklic na seznamu priznanih zdravstvenih poklicev na Seznamu priznanih zdravstvenih 
poklicev. Izpolnjujete ga tudi, če lahko predložite uradno potrdilo organa, ki priznava vaš 
poklic kot zdravstveni poklic. 
 

B. Izobrazba na področju laktacije 
 
Celostno izobraževanje s področja laktacije in dojenja je pomemben del priprave za 
pridobitev naziva IBCLC. Kandidatom priporočamo, da si zagotovijo izobraževanje, ki 
vključuje vse teme in razvojna obdobja, ki so v dokumentu Podrobno kazalo IBCLC. Nov 
oris podrobne vsebine IBCLC začne veljati leta 2023. Ta vodnik vključuje trenutni oris 
podrobne vsebine za izpite do leta 2022 in oris podrobne vsebine, ki velja leta 2023 in 
pozneje. 
 
IBLCE trenutno ne ponuja, odobri ali akreditira izobraževanj o laktaciji, ki bi bila namenjena 
pripravi kandidatov na izpit za certifikacijo. Prav tako IBLCE ne podpira ali promovira 
določenih programov ali tečajev za izobraževanje s področja laktacije. 
 
Izobraževanja na področju komuniciranja 
 
Poleg 90-urnega izobraževanja na področju laktacije je potrebnih še pet (5) ur izobraževanja s 
poudarkom na komunikacijskih veščinah. Po možnosti naj bo teh pet ur neposredno 
povezanih z laktacijo in dojenjem, vendar pa to ni obvezno. 
 
Komunikacija je ključno področje v Podrobnem kazalu IBCLC (do leta 2022) (2023 in 

http://www.iblce.org/
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/code-of-professional-conduct-slovenian.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/code-of-professional-conduct-slovenian.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2021/07/IBCLC-Detailed-Content-Outline_SLOVENIAN.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2022/02/2023_IBCLC_DCO_SLOVENIAN.pdf


Avtorsko zaščiteno © 2019–2022, International Board of Lactation Consultant Examiners. Vse pravice pridržane. 

Priročnik za kandidate www.iblce.org 
 Posodobljeno avgust 2022 

 

  
7 

 

pozneje), saj morajo svetovalci IBCLC v praksi stranko razumeti, ji zagotoviti najustreznejši 
načrt oskrbe, se posluževati aktivnega poslušanja in nuditi čustveno podporo ter pomoč pri 
sprejemanju ozaveščenih odločitev. 
 
V Podrobnem kazalu vsebin IBCLC je na kratko opisano, da naj se kandidati in 
certificiranci osredotočijo na področja komuniciranja, kot so:  
 

• aktivno poslušanje,  
• smernice na podlagi predvidevanj,  
• razvoj in delitev načrta nege, 
• dokumentacija,  
• izobraževanje mater in družin,  
• izobraževanje poklicnih strokovnjakov, kolegov in študentov,  
• podaljševanje dojenja,  
• čustvena podpora,  
• opolnomočenje,  
• podpora v skupini. 

 
Različni splošni tečaji komuniciranja (če niso izrecno povezani z nego na področju 
laktacije) so tudi sprejemljivi, recimo: 

• Osnove medosebne komunikacije:  
o Teorije in načela medosebne komunikacije s poudarkom na 

modelih komuniciranja, sistemih besednega in nebesednega 
sporočanja ter analizi komunikacijskih odnosov.  

• Komuniciranje v zdravstvu:  
o Obravnava postopke medosebnega komuniciranja, ki so povezani z 

zdravjem in razmerjem uporabnik–ponudnik in družino, ter v 
okviru komuniciranja v kampanjah na področju zdravja. S 
posebnim poudarkom na razumevanju kulturnih razlik pri 
njihovem dojemanju ter komuniciranju o zdravju in bolezni.  

• Komuniciranje v zdravstvu na ravni uporabnik–ponudnik:  
o Obravnava relacijske raziskave in prakso na področju 

zdravstvenega komuniciranja. Obravnava vlogo medosebnega 
komuniciranja pri zdravstveni oskrbi, promociji zdravja, 
preprečevanju bolezni, obveščanju o tveganjih ter spodbujanju 
osebnega in psihosocialnega dobrega počutja. 

 
Tečajev iz dokumenta Informacije o izobrazbi področju zdravstvenih ved ni mogoče hkrati 
prišteti k zahtevanemu izobraževanju na področju zdravstvenih ved in zahtevanemu 
izobraževanju na področju komuniciranja. Morali se boste odločiti, na kakšen način želite 
uporabiti tečaj komuniciranja. Če se lahko prišteje k 14 tečajem na področju zdravstvenih 
ved, boste morali opraviti še en tečaj komuniciranja, da boste zadostili zahtevam. 

http://www.iblce.org/
https://iblce.org/wp-content/uploads/2022/02/2023_IBCLC_DCO_SLOVENIAN.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2017/05/ibclc-detailed-content-outline-for-2016-for-publication.pdf
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Pomembno obvestilo: Tečaji javnega nastopanja, o medijskem komuniciranju, trženju ter 
industrijski psihologiji oziroma psihologiji dela te zahteve ne izpolnjujejo. 
 
 
C. Klinične izkušnje na področju laktacije 

 
Vsi kandidati morajo pridobiti ustrezne klinične izkušnje. Klinična znanja so v ključnem 
področju znanj in pomembna za uspešno delo svetovalca za laktacijo.  
 
Klinične izkušnje na področju laktacije so opredeljene kot oskrba matere in otroka, ki se 
uporabljajo v podporo doječim družinam, vključno s svetovanjem nosečnicam in doječim 
ženskam ter poučevanjem družin oz. strokovnjakov o laktaciji. 
 
Vse prijavljene klinične izkušnje na področju laktacije morajo biti nadzorovane. Odvisno 
od usposobljenosti za kvalifikacijsko pot, ki jo kandidat izbere, morajo biti klinične 
izkušnje morebiti opravljene pod neposrednim nadzorom. Za začasne smernice v zvezi s 
covidom-19 glejte stran 24 v tem priročniku. 
 
Priporočamo, da imajo kandidati veliko izkušenj na področju laktacije in dojenja od 
nosečnosti do odstavljanja ter veliko kliničnih veščin. Na IBCLC izpitu se preverja 
znanje, ki je opredeljeno v dokumentu Podrobno kazalo IBCLC (do leta 2022) (2023 in 
pozneje).  
 
Potrebno je dejansko izvajanje in zagotavljanje svetovanja o laktaciji in dojenju. 
Opazovanje in spremljanje na področju laktacije ne šteje za pridobivanje kliničnih ur na 
področju laktacije. 
 
Med klinične izkušnje štejejo osebno svetovanje, telefonsko svetovanje ali spletne storitve 
na področju dojenja in laktacije. 
 
 

D. Spoštovanje Kodeksa profesionalnega ravnanja  mednarodno 
certificiranih svetovalcev za laktacijo IBLCE® 

 
Kodeks profesionalnega ravnanja mednarodno certificiranih svetovalcev za laktacijo 
IBLCE® in z njim povezani postopki so javno dostopni na spletni strani IBLCE. Namena 
kodeksa sta opredelitev profesionalnega ravnanja svetovalcev IBCLC in varstvo javnega 
zdravja. 
 
Kandidat IBCLC (brez certifikata IBLCE), ki ima nerešeno disciplinsko zadevo zaradi 
domnevne kršitve Kodeksa profesionalnega ravnanja mednarodno certificiranih svetovalcev 

http://www.iblce.org/
https://iblce.org/wp-content/uploads/2021/07/IBCLC-Detailed-Content-Outline_SLOVENIAN.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2022/02/2023_IBCLC_DCO_SLOVENIAN.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2022/02/2023_IBCLC_DCO_SLOVENIAN.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/code-of-professional-conduct-slovenian.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/code-of-professional-conduct-slovenian.pdf
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za laktacijo IBLCE®, se ne sme prijaviti na izpit in ga opravljati, dokler zadeva ni rešena. Po 
rešitvi etično-disciplinske zadeve in pregledu prednostne etično-disciplinske zadeve ter 
končni sankciji bo IBLCE po lastni presoji odločil, ali lahko tak kandidat opravlja izpit. 
 

IV. Načini prijave na izpit IBCLC 
 
Za opravljanje izpita IBCLC morate izbrati enega izmed treh načinov prijave, da bi izpolnili 
ključne kriterije, ki so določeni zgoraj. Izpolnjevati morate merila za enega izmed naslednjih 
načinov prijave na izpit IBCLC. Načini prijave so oblikovani tako, da imajo vsi kandidati 
izobrazbo s področja zdravstvenih ved, opravljenih najmanj 95 ur usposabljanja na področju 
laktacije, od tega pet (5) ur izobraževanja na področju komuniciranja, in ustrezne klinične 
izkušnje ter spoštujejo Kodeks profesionalnega ravnanja mednarodno certificiranih 
svetovalcev za laktacijo IBLCE®, kar izkažejo s potrdili. Tako lahko osebe različnih 
poklicnih profilov na te tri načine pridobijo znanja in spretnosti, ki jih bodo v praksi 
potrebovali kot svetovalci IBCLC. Več podrobnosti najdete na spletni strani IBLCE. 
 
 

A. Prvi način prijave: Priznani zdravstveni poklici in priznani 
svetovalci za podporo pri dojenju  

 
Prvi način prijave je namenjen kandidatom IBCLC, ki opravljajo priznan zdravstveni poklic, 
ali kandidatom, ki delujejo v okviru priznanih organizacij za svetovanje in podporo pri 
dojenju. Kandidati, ki nudijo podporo pri dojenju v okviru priznane organizacije za 
svetovanje in podporo pri dojenju, morajo imeti opravljenih vseh 14 predmetov, ki so opisani 
v dokumentu Informacije o izobrazbi na področju zdravstvenih ved. Poleg tega morajo vsi 
kandidati, ki se prijavljajo na 1. način, opraviti: 

1. Vsaj 95-urno izobraževanje na področju laktacije v zadnjih petih letih pred 
prijavo na izpit; 
o Pet (5) ur tega izobraževanja mora biti s poudarkom na komunikacijskih 

veščinah – po možnosti naj bo teh pet ur neposredno povezanih z laktacijo 
in dojenjem, vendar pa to ni obvezno. 

2. Vsaj 1.000 ur klinične prakse na področju laktacije v ustrezno nadzorovanem 
okolju v zadnjih petih letih pred prijavo na izpit. * 

3. Klinično prakso morajo pridobiti v ustrezno nadzorovanem okolju, ki je lahko:  

o bolnišnica, 
o porodnišnica, 
o zdravstveni dom, 
o posvetovalnica za dojenje,  
o ambulanta/ordinacija izvajalca primarnega zdravstvenega varstva. 

http://www.iblce.org/
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/code-of-professional-conduct-slovenian.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/code-of-professional-conduct-slovenian.pdf
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4. Ure klinične prakse lahko pridobijo z neodvisnim opravljanjem poklica 
licenciranega/registriranega zdravstvenega delavca v nezdravstvenem okolju. 

5. Svetovalci za podporo pri dojenju morajo v priznani organizaciji za svetovanje in 
podporo pri dojenju klinične izkušnje pridobiti v okolju, ki izpolnjuje naslednja 
merila: 

o svojim svetovalcem nudi strukturirane programe usposabljanja, vključno s 
celostnim izobraževanjem na področju vodenja dojenja in laktacije, 

o ima etični kodeks ali kodeks profesionalnega ravnanja, 
o nudi strukturiran nadzor za svetovalce z ustrezno stopnjo usposobljenosti, 
o svetovalcem omogoča program stalnega izobraževanja. 

6. Pomembno obvestilo: kandidatom, ki so povezani z IBLCE priznano 
organizacijo za svetovanje in podporo pri dojenju, se mora klinična praksa, 
pridobljena po 1. 1. 2022, šteti po urah – za podrobnejše informacije o izvajanju 
glejte dokument IBLCE priznane organizacije za svetovanje in podporo pri 
dojenju na spletni strani IBLCE. 

7. Pri kandidatih s priznanim zdravstvenim poklicem ali svetovalcih za podporo pri 
dojenju v priznani organizaciji za svetovanje in podporo pri dojenju nadzor nad 
1.000 urami klinične prakse ni nujno neposreden. 

8. Spoštovanje Kodeksa profesionalnega ravnanja mednarodno certificiranih 
svetovalcev za laktacijo IBLCE® s potrdili. 
 

* Za začasne smernice v zvezi s covidom-19 glejte stran 24 v tem priročniku. 
 

 

B. Drugi način prijave: Akreditirani študijski programi za 
laktacijo 

 
Kandidati IBCLC, ki se želijo prijaviti na drugi način, morajo zaključiti celovit študijski 
program na področju človeške laktacije in dojenja, ki ga je akreditirala Komisija za 
akreditacijo sorodnih programov zdravstvenega izobraževanja (Commission on 
Accreditation of Allied Health Education Programs ali CAAHEP) ali drugi akreditacijski 
organ z enakovrednimi akreditacijskimi standardi za študijske programe o laktaciji. 
Program mora biti akreditiran v času kandidatovega zaključka izobraževanja. 
 
Ti celostni študijski programi o laktaciji so na univerzitetni ali visokošolski ravni, 
vključujejo didaktične in klinične discipline ter zahtevajo izobrazbo na področju 
zdravstvenih ved, bodisi kot predpogoj bodisi kot izobrazbo, ki jo mora kandidat pridobiti 
sočasno pred zaključkom študijskega programa. 

Vsi kandidati, ki se prijavljajo na 2. način, morajo v okviru študijskega programa na 

http://www.iblce.org/
https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/code-of-professional-conduct-slovenian.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/code-of-professional-conduct-slovenian.pdf
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področju laktacije opraviti še: 
1. Vsaj 95-urno izobraževanje na področju laktacije v zadnjih petih letih pred 

prijavo na izpit; 
o Pet (5) ur tega izobraževanja mora biti s poudarkom na komunikacijskih 

veščinah – po možnosti naj bo teh pet ur neposredno povezanih z laktacijo 
in dojenjem, vendar pa to ni obvezno. 

2. Vsaj 300 ur klinične prakse na področju laktacije pod neposrednim nadzorom* 
mentorja v zadnjih petih letih pred prijavo na izpit IBCLC;  

o Mentorji za neposredni nadzor morajo biti ugledni svetovalci IBCLC z 
veljavnim certifikatom. 

3. Spoštovanje Kodeksa profesionalnega ravnanja mednarodno certificiranih 
svetovalcev za laktacijo IBLCE® s potrdili. 

*Za začasne smernice zaradi covida-19 glejte stran 24 v tem priročniku. 
 

Kandidati, ki se želijo na izpit IBCLC prijaviti na 2. način, morajo zaključiti 
akreditiran študijski program v zadnjih petih letih pred prijavo na izpit. Več informacij 
o tem, kje najdete trenutni seznam programov za izpolnjevanje zahtev pri 2. načinu 
prijave, je objavljenih na spletni strani IBLCE. Pri vprašanjih o stanju akreditacije 
programa se obrnite na ponudnika programa. 
 
 
C. Tretji način prijave: Pod mentorstvom svetovalca IBCLC 

 
Mentorstvo pri tretjem načinu prijave predstavlja strukturiran, določen odnos med 
kandidatom in svetovalcem ali svetovalci IBCLC, ki mora biti predhodno odobren. Razvoj 
mentorstva mora biti skladen s specifičnimi navodili v Priročniku za načrtovanje 3. načina 
prijave, certifikacijski status svetovalcev IBCLC, ki opravljajo nalogo mentorjev, pa mora 
IBLCE preveriti pred začetkom mentorstva. Vse načrte za tretji način prijave mora 
IBLCE potrditi prek prijavnega postopka (ki vključuje prijavnino) pred 
pridobivanjem kliničnim izkušenj za ta način prijave.  
 
Poleg predpisanih tečajev na področju zdravstvenih ved morajo kandidati, ki se prijavljajo 
na 3. način, opraviti še: 

1. Vsaj 95-urno izobraževanje na področju laktacije v zadnjih petih letih pred 
prijavo na izpit; 

o Pet (5) ur tega izobraževanja mora biti s poudarkom na komunikacijskih 
veščinah pri prijavi na izpit aprila 2021 ali pozneje – po možnosti naj bo 
teh pet ur neposredno povezanih z laktacijo in dojenjem, vendar pa to ni 
obvezno; 

2. Vsaj 500 ur klinične prakse na področju laktacije pod neposrednim nadzorom* 
mentorja, kot je opisano v Priročniku za načrtovanje 3. načina prijave, 

http://www.iblce.org/
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/code-of-professional-conduct-slovenian.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/code-of-professional-conduct-slovenian.pdf
https://iblce.org/slovenian-2/
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pridobljene v zadnjih petih letih pred prijavo na izpit; 
o Mentorji IBCLC za neposredni nadzor morajo biti ugledni svetovalci IBCLC 

z veljavnim certifikatom. 
3. Spoštovanje Kodeksa profesionalnega ravnanja mednarodno certificiranih 

svetovalcev za laktacijo IBLCE® s potrdili. 
 

*Za začasne smernice zaradi covida-19 glejte stran 24 v tem priročniku. 
 
Priročnik za načrtovanje 3. načina prijave je dostopen na spletni strani IBLCE. 
 

V. Pomembni dokumenti za izpitne kandidate 
 
Kandidati, ki pristopajo k izpitu IBCLC, se naj seznanijo z naslednjimi publikacijami, ki so 
objavljene na spletni strani mednarodnega urada www.iblce.org: 
 

 Podrobno kazalo IBCLC (do leta 2022) (2023 in pozneje), 
 Klinične kompetence za delo mednarodno certificiranih svetovalcev za 

laktacijo (IBCLC), 
 Obseg dejavnosti mednarodno certificiranih svetovalcev za laktacijo (IBCLC), 
 Disciplinski postopki IBLCE, 
 Pravila glede pritožb IBLCE (v Priročniku za kandidate in Priročniku za 

recertifikacijo) in obrazci, 
 Kodeksa profesionalnega ravnanja mednarodno certificiranih svetovalcev za 

laktacijo IBLCE®. 
 

 
 

VI. Prijava na izpita 
 

A. Izbira načina prijave 
 
Ko s kontrolnim seznamom na koncu tega dokumenta izberete ustrezni način prijave na 
izpit, preverite, ali izpolnjujete vse pogoje za prijavo na izpit, in shranite vso 
dokumentacijo, ki jo boste morali predložiti kot dokaz o izpolnjevanju pogojev za prijavo, 
če boste izbrani za preverjanje. 
 
B. Izpolnite elektronsko prijavnico  

 
Elektronska prijava je mogoča v vseh jezikih, v katerih IBLCE nudi opravljanje izpita. 
Obiščite spletno stran IBLCE in izberite jezik. 
 
 

C. Plačilo izpita 
 
Vse informacije o ceni izpita in načinih plačila najdete na koncu tega priročnika. 

http://www.iblce.org/
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/code-of-professional-conduct-slovenian.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/code-of-professional-conduct-slovenian.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/06/2020_05_18_Pathway-3-Plan-Guide_SLOVENIAN.pdf
http://www.iblce.org/
https://iblce.org/wp-content/uploads/2021/07/IBCLC-Detailed-Content-Outline_SLOVENIAN.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2022/02/2023_IBCLC_DCO_SLOVENIAN.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/01/Clinical_Competencies_2018_Slovenian.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/01/Clinical_Competencies_2018_Slovenian.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/01/Scope_of_Practice_2018_Slovenian.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/07/NEW-Disciplinary-Procedures_SLOVENIAN.pdf
https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/code-of-professional-conduct-slovenian.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/code-of-professional-conduct-slovenian.pdf


Avtorsko zaščiteno © 2019–2022, International Board of Lactation Consultant Examiners. Vse pravice pridržane. 

Priročnik za kandidate www.iblce.org 
 Posodobljeno avgust 2022 

 

  
13 

 

 
D. Pregled izpita IBCLC 

 
Izpit je sestavljen iz 175 vprašanj izbirnega tipa. Vsako vprašanje ima le en pravilen odgovor, 
za napačne odgovore pa se ne odbijajo točke. V korist vam bo, če odgovorite na vsa 
vprašanja. Izpit poteka v dveh delih, večina vprašanj v drugem delu pa je povezanih s 
slikovnim gradivom. Standardni izpit IBLCE traja štiri (4) ure, pri čemer je med prvim in 
drugim delom izpita predviden petminutni (5) odmor. Dodatnih trideset minut imajo na voljo 
kandidati, ki so dokazali, da njihovega prvega jezika ni med ponujenimi jeziki za opravljanje 
izpita. Izpit IBCLC je sestavljen iz vsebin, ki se nanašajo na strokovna področja, opisana v 
dokumentu Podrobno kazalo IBCLC (do leta 2022) (2023 in pozneje). 
 
E. Kraj opravljanja izpita 

 
IBLCE nudi računalniško podprto opravljanje izpita (RPI) po vsem svetu. Zaradi še 
trajajoče svetovne pandemije je IBLCE odobril možnost neposrednega izpitnega nadzora na 
daljavo Live Remote Proctoring (LRP) za opravljanje izpita IBCLC v obdobju 2020–2022. 
O možnosti LRP za opravljanje izpita IBCLC v letu 2023 in pozneje bo komisija presojala 
naknadno. Možnost LRP je na voljo samo v angleščini, saj je pri organizatorju izpita 
trenutno na voljo samo ta jezik. Za informacije in novosti o načinih preverjanja v letu 2022 
glejte spletno stran IBLCE. V državah, v katerih centri RPI še niso geografsko razpoložljivi, 
bo IBLCE na začasnih lokacijah omogočil preverjanje v centrih RPI. Lokacije izpitnih 
centrov lahko preverite pred prijavo na izpit. Upoštevajte, da se seznam razpoložljivih 
izpitnih centrov IBLCE občasno spreminja. Razpoložljivost izpitnega centra bo 
najnatančnejša v času prijave in ob izbiri izpitnega termina. IBLCE vas bo po e-pošti 
obvestil, ko boste lahko izbrali termin. Ko prejmete obvestilo, boste s čim prejšnji izbiro 
termina lažje našli ustrezni izpitni center. 
 
F. Protokoli za preprečevanje goljufij in obravnavo incidentov  

 
Izpit IBCLC poteka v varovanem izpitnem okolju zato, da se vzdržuje pošteno opravljanje 
izpita in neoporečnost programa certificiranja IBCLC. Pristojni za izpit IBLCE spoštujejo 
varnostne protokole in protokole za zaupnost. 
 
IBLCE obravnava incidente med izvajanjem izpita in po izpitu, da po potrebi naknadno 
ugotovi vrsto incidenta in poišče ustrezno rešitev.  
 

G. Upravičene prilagoditve 
 
IBLCE med izpitom omogoča upravičene prilagoditve kandidatom, ki zaradi zdravstvenega 
stanja in invalidnosti to potrebujejo. Na prijavnici za izpit IBCLC lahko kandidat označi, ali 

http://www.iblce.org/
https://iblce.org/wp-content/uploads/2021/07/IBCLC-Detailed-Content-Outline_SLOVENIAN.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2022/02/2023_IBCLC_DCO_SLOVENIAN.pdf
https://iblce.org/slovenian-2/
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med opravljanjem izpita potrebuje kakšno upravičeno prilagoditev ali če bo med izpitom 
moral imeti pri sebi kakšen medicinski izdelek. IBLCE bo v sodelovanju s kandidatom 
poskusil zagotoviti upravičene prilagoditve zaradi zdravstvenih stanj in posebnih potreb v 
skladu z veljavno zakonodajo. 
 
Osebje IBLCE bo kandidata prosilo, da pošlje potrebno dokumentacijo. Kandidate 
prosimo, da dokumentacijo pošljejo v 30 delovnih dneh. Prej ko bodo poslali 
dokumentacijo, več časa bo imel zunanji organizator izpita za obravnavo prošenj in bo 
lahko čim bolj prilagodljiv pri načrtovanju termina izpita. 

 
H. Posebno obvestilo za nosečnice 

 
Če pričakujete zdravstvene težave, ki bi lahko vplivale na vašo zmožnost pristopa k 
izpitu, prosimo, da čim prej obvestite regionalno pisarno IBLCE. 
 
 
I. Dojenje/prsno hranjenje med opravljanjem izpita 

 
Mednarodna izpitna komisija za svetovalce za laktacijo IBLCE (IBLCE) je posvečena 
negi na področju laktacije. IBLCE izpitnim kandidatom, ki dojijo/prsno hranijo otroka, 
zato omogoča dojenje/prsno hranjenje ali črpanje mleka med izpitom IBCLC, obenem pa 
zagotavlja opravljanje izpita, ki ne dopušča goljufanja. V tem primeru morajo biti 
izpolnjeni pogoji za zagotavljanje opravljanja izpita IBLCE, ki ne dopušča goljufanja, 
medtem ko morajo hkrati nuditi razumne rešitve, ki kandidatom omogočajo dojenje/prsno 
hranjenje ali črpanje mleka v času izpita. Po prvem delu izpita bo dovoljen odmor za 
dojenje/prsno hranjenje ali črpanje mleka, pri čemer dodaten čas za opravljanje izpita ne 
bo dovoljen. Poleg tega se izpitni kandidati, vključno s tistimi, ki dojijo/prsno hranijo ali 
črpajo mleko, ne smejo vrniti k prvemu delu izpita, ko ga enkrat zaključijo. 
 
Kandidati, ki želijo odmor za dojenje/prsno hranjenje med izpitom, naj preberejo dokument 
Postopki za dojenje/prsno hranjenje med opravljanjem izpita na spletni strani IBLCE. 
 
J. Neprvi jezik  

 
Izpit IBCLC je preveden v več jezikov. Kandidatom ali certificirancem, ki opravljajo izpit v 
prvem jeziku, ki ga potrdijo v prijavnici IBCLC in ki ni med jeziki, v katere je izpit IBCLC 
preveden, bo IBLCE zagotovil dodatnih 30 minut za pisanje izpita.  
 
 

VII. Pravila zaupnosti 
 

http://www.iblce.org/
https://iblce.org/wp-content/uploads/2022/05/2022_May_RBSCO_SLOVENIAN.pdf
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A. Zavezani k zaupnosti  
 

IBLCE je zavezan k varstvu zaupnih oz. zaščitenih podatkov, ki se nanašajo na prijavljene 
kandidate, izpitne kandidate in certificirance ter na razvoj izpitnih postopkov in izpitno 
vsebino. IBLCE zaupnih podatkov o prijavljenih kandidatih, izpitnih kandidatih ali 
certificirancih ne razkriva, razen če posameznik to pisno dovoli ali je drugače predpisano z 
zakonom. 

 

B. Rezultati izpita 
 

Posamezni rezultati izpita veljajo za zaupni podatek. Vpogled v svojo izpitno oceno ima le 
posamezni kandidat, z izjemo vnaprej posredovanega pisnega pooblastila. Rezultati se ne 
posredujejo po telefonu ali faksu. Osebni podatki, ki jih kandidat ali certificiranec poda ob 
prijavi za certifikacijo ali recertifikacijo, so zaupne narave. 

 

C. Status prijave 
 

Status kandidatove prijave je zaupni podatek. IBLCE ne izdaja informacij o posameznikovi 
morebitni prijavi na izpit ali njegovi udeležbi na izpitu. Trenutno veljavni status 
mednarodno certificiranega svetovalca za laktacijo in dojenje je objavljen in preverljiv, kot 
je navedeno v pravilih o preverjanju kvalifikacij. 

 
D. Preverjanje kvalifikacij 
 

Imena mednarodno certificiranih svetovalcev za dojenje ne veljajo za zaupne informacije in 
jih lahko objavi IBLCE. Objavljeni podatki lahko vsebujejo ime, mesto, državo in status 
certifikacije.  

 
Spletni register certificiranih svetovalcev je javno dostopen. Delodajalci lahko tudi dobijo 
pisno potrdilo, če IBLCE prejme podpisano pooblastilo s strani certificiranca. 

 

E. Anonimizirani podatki 
 

IBLCE lahko po odobritvi Raziskovalnega odbora IBLCE uporabi združene in 
anonimizirane podatke. IBLCE si pridržuje pravico do uporabe anonimiziranih podatkov, 
vključno z rezultati izpita. IBLCE lahko svojim kandidatom posreduje tudi odobrene 
raziskave in vprašalnike, ki jih lahko izpolnijo po lastni presoji. 

 

F. Izpitni kandidati  
 

Izpitni kandidati IBLCE informacij o izpitnih vprašanjih IBLCE ali vsebini ne smejo nikoli 
in v nikakršni obliki posredovati nobeni osebi ali subjektu, bodisi pred, med izpitom ali po 

http://www.iblce.org/
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njem. V nasprotnem primeru zaradi kršenja te prepovedi ali neprijave katerih koli 
informacij o domnevnih kršitvah tovrstnih prepovedi ali o kakršnih koli morebitnih izpitnih 
nepravilnostih pri samem kandidatu ali drugih sledi izbris izpitne ocene ali razveljavitev 
certifikata skladno s pravili in postopki IBLCE oz. pravnimi sredstvi zoper kandidata, 
vključno s kazenskim pregonom. 

 

G. Disciplinski postopek IBLCE o pritožbah v zvezi s 
Kodeksom profesionalnega ravnanja 

 
Disciplinski postopek IBLCE o pritožbah v zvezi s Kodeksom profesionalnega ravnanja 
je zaupne narave. Preiskovanje in odločitve o disciplinskih zadevah in pritožbah v zvezi s 
Kodeksom ravnanja morajo ostati zaupne in se ne razkrijejo nikomur, ki ni vključen v 
disciplinski postopek, razen če je to zahtevano z zakonom ali potrebno zaradi izvajanja 
disciplinskega postopka. 

 
 
 
 

VIII. Pravila o preverjanju kandidatov za pridobitev ali obnovitev 
certifikata 

 
IBLCE bo preverila prve prijave k izpitu in prijave za recertifikacijo. Te prijave bodo 
izbrane naključno in na osnovi standardizacije. Kandidat ali certificiranec, ki je izbran za 
preverjanje, mora pravočasno priložiti popolne in točne zahtevane podatke. V nasprotnem 
primeru lahko nastopijo zamude ali zavrnitev pristopa k IBCLC izpitu oz. do uvedbe 
disciplinskega ukrepa skladno s Kodeksom profesionalnega ravnanja mednarodno 
certificiranih svetovalcev za laktacijo IBLCE® oz. prekinitvijo ali preklicem možnosti za 
ponovno opravljanje certifikacijskega izpita. 
 
Poleg naključnega in standardiziranega postopka preverjanja, opisanega zgoraj, lahko 
IBLCE zahteva od vsakega kandidata ali certificiranec za recertifikacijo, da posreduje 
potrdilo o izobrazbi, zaposlitvi, opravljenem tečaju ali pravočasno dokaže, da v celoti 
izpolnjuje pogoje za pristop k izpitu ali zahteve za recertifikacijo. V nasprotnem primeru 
lahko nastopijo tudi zamude ali zavrnitev pristopa k izpitu IBCLC oz. do uvedbe 
disciplinskega ukrepa skladno s Kodeksom profesionalnega ravnanja mednarodno 
certificiranih svetovalcev za laktacijo IBLCE® oz. prekinitvijo ali preklicem možnosti za 
ponovno opravljanje certifikacijskega izpita. 
 
 

IX. Obveščanje o izpolnjevanju kriterijev za prijavo na izpit 
 
Kandidati, ki ustrezajo vsem pogojem za pristop k izpitu, bodo o tem obveščeni po 

http://www.iblce.org/
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/code-of-professional-conduct-slovenian.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/code-of-professional-conduct-slovenian.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/code-of-professional-conduct-slovenian.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/code-of-professional-conduct-slovenian.pdf
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elektronski pošti. To potrditveno sporočilo bo vsebovalo tudi informacije o lokaciji 
izpitnega centra in o poteku izpita. Kandidati, ki ne ustrezajo pogojem za pristop k izpitu, 
bodo o tem obveščeni po elektronski pošti in dobili delno povrnjeno prijavnino za izpit. 
 
 

X. Pravila glede pritožbe zoper odločitev o izpolnjevanju pogojev 
ali recertifikaciji 

 
IBLCE bo obravnaval pritožbe certificirancev in kandidatov IBCLC zoper negativne 
odločitve IBLCE o izpolnjevanju pogojev za certifikacijo ali recertifikacijo. Pritožbo glede 
negativne odločitve je mogoče vložiti iz naslednjih razlogov: 1) IBLCE ni pravilno uporabil 
kriterijev za certificiranje ali recertificiranje ali 2) zaradi stvarne napake, ki je vplivala na 
odločitev. 
 
Pritožba zaradi zamujenega roka je možna le zaradi utemeljenih in potrjenih izrednih 
okoliščin. Certificiranci ali kandidati, ki se želijo pritožiti, lahko vložijo obrazec za pritožbo. 
S tem postopkom povezane zahteve so opisane v nadaljevanju. 
 
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. Zaradi covida-19 tudi v letu 2022 izredne 
okoliščine vključujejo 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. 
 
IBLCE bo obvestil kandidate ali certificirance, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje 
izpita za pridobitev certifikata ali obnovitev certifikata s točkami CERP. Vse pritožbe je 
treba predložiti IBLCE v 30 dneh od datuma prejetja obvestila o neizpolnjevanju 
pogojev.  
 
O pritožbah presoja Komisija za pritožbe IBLCE, ki oddani obrazec za pritožbo obravnava 
skupaj s predloženimi informacijami za podkrepitev pritožbe. S podpisom obrazca za 
pritožbo se kandidat ali certificiranec strinja, da je odločitev Komisije za pritožbe IBLCE 
dokončna. 
 

XI. Odjava/odstop 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. Kandidati, ki se bodo od izpita IBCLC odjavili ali od izpita 
odstopili po objavljenih rokih, do delnega povračila ne bodo upravičeni. IBLCE bo priznal le 

http://www.iblce.org/
https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/07/2020_July_16_DOC_eligibility_recertification_appeals-form_ENGLISH_FINAL_SLOVENIAN1.pdf
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dokumentirane izredne okoliščine kot razlog, da obravnava zahtevek za preložitev prijavnine 
na prihodnji izpit in podaljšanje certifikata. Več informacij je na voljo v dokumentu Pravila 
IBCLC glede odjave/odstopa od izpita na spletni strani IBLCE. 
 
Zaradi covida-19 bo IBLCE tudi v letu 2022 sprejemal zahtevke z polno povračilo na podlagi 
dokumentiranih izrednih okoliščin v skladu z objavljenimi roki. Za več informacij glejte 
spletno stran IBLCE. 
 
 

XII. Pravila za preložitev izpita  
 
Izpitni kandidati, ki morajo preložiti izpit, to lahko naredijo do rokov, objavljenih na spletni 
strani IBLCE. Po omenjenih rokih kandidati izpita ne bodo mogli preložiti. Preložitev bo 
možna samo pri kandidatih, ki se izpita ne morejo udeležiti zaradi izrednih okoliščin. IBLCE 
morajo obvestiti, če je treba izpit preložiti po teh rokih. Odločitve o preložitvi sprejema 
izključno IBLCE. 

 
Ob uspešni preložitvi termina po e-pošti prejmete potrditev o preložitvi. Če se ne zglasite v 
izpitnem centru, boste izgubili vplačano prijavnino za izpit. Izpitni kandidati lahko 
preložijo samo izpit, na katerega so bili sprejeti. 
 
 

XIII. Postopki za pristop k izpitu in ravnanje kandidatov 
 
Kandidati morajo za pristop k izpitu imeti DVE (2) vrsti identifikacijskih dokumentov. 
Glavni identifikacijski dokument mora biti veljaven identifikacijski dokument, ki ga je izdal 
vladni organ, ni potekel in vsebuje kandidatovo ime, aktualno fotografijo in podpis, drugi 
identifikacijski dokument pa mora vsebovati ime in podpis ali ime in aktualno fotografijo. 
 
PRVI identifikacijski dokument MORA biti eden od naslednjih uradnih identifikacijskih 
dokumentov: 

o vozniško dovoljenje s fotografijo, 
o mednarodna/nacionalna/regijska/lokalna osebna izkaznica s fotografijo, 
o potni list s fotografijo, 
o vojaška izkaznica s fotografijo, 
o dovoljenje za stalno prebivanje (zelena karta) ali vizum s fotografijo. 

 
DRUGI identifikacijski dokument mora vsebovati kandidatovo ime in podpis ali ime in 
aktualno fotografijo. Sprejemljive vrste drugega identifikacijskega dokumenta med drugim 
vključujejo: 

o kreditno kartico (pri možnosti LRP ni dovoljena *), 
o izkaznico socialnega zavarovanja (pri možnosti LRP ni dovoljena *), 
o službeno/študentsko izkaznico, 

http://www.iblce.org/
https://iblce.org/wp-content/uploads/2021/06/2021_May_17_IBLCE_Withdrawal-Cancellation_Policy_SLOVENIAN.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2021/06/2021_May_17_IBLCE_Withdrawal-Cancellation_Policy_SLOVENIAN.pdf
https://iblce.org/slovenian-2/
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o profesionalno licenco, 
o kartico zdravstvenega zavarovanja. 

 
* Možnost LRP je pri zunanjem organizatorju izpita trenutno na voljo samo v angleščini. 
 
Pomembno obvestilo: Če nimate teh dveh vrst dokumentov, se pred datumom izpita pri 
regionalni pisarni IBLCE pozanimajte o drugih možnostih. Isto ime mora biti na obeh 
identifikacijskih dokumentih in v evidenci IBLCE. Kandidati, ki morajo posodobiti ali 
spremeniti svoje ime, SE MORAJO obrniti na IBLCE s temi spremembami do roka, 
navedenega v e-pošti za pooblastilo za izpit; ime na identifikacijskih dokumentih se mora 
vseeno ujemati ob registraciji pred izpitom.  
 
Kandidati naj si vzamejo dovolj časa, da pravočasno prispejo na kraj izpita. Priporočamo, 
se v izpitnem centru zglasite 30 minut pred dogovorjenim terminom Tako boste imeli 
dovolj časa, da opravite zahtevani postopek registracije. 
 
Kandidati, ki zamudijo več kot 30 minut, ne smejo pristopiti k izpitu in nimajo pravice do 
povračila prijavnine. Tudi kandidati, ki ne opravijo registracije na kraju in na dan 
opravljanja izpita, izgubijo pravico do kakršnega koli povračila prijavnine. Če do 
objavljenih rokov ne izberete termina, izgubite pravico do povračila vplačane prijavnine.  
 
Vsak izpitni prostor bo nadzoroval eden ali več izvajalcev izpita v centru/izpitnih 
nadzornikov IBLCE. Kandidati morajo upoštevati navodila, s katerimi jih seznanijo izvajalci 
izpita v centru/izpitni nadzorniki IBLCE. Navodila so namenjena temu, da bo izpit potekal 
čim bolj nemoteno in da bodo vsi kandidati obravnavani pravično. Izvajalci izpita v 
centru/izpitni nadzorniki IBLCE opredelijo, kje bodo med izpitom pospravljene osebne 
stvari, na primer torbice. Izvajalci izpita v centru/izpitni nadzorniki IBLCE bodo skrbeli, da 
bo izpit potekal brez goljufanja. 
 
Kandidati med opravljanjem izpita ali odmori ne smejo zapustiti izpitnega centra. V 
nasprotnem primeru bo moral tak kandidat nemudoma zapustiti izpit.  
 
Uporaba mobilnih telefonov ali elektronskih naprav je med izpitom ali med morebitnimi 
odmori prepovedana. Če se ugotovi, da kandidat poseduje oz. uporablja tako napravo med 
izpitom ali odmorom, bo moral zapustiti izpit in njegov izpit se ne bo ocenjeval. Kandidati, 
ki bodo prinesli mobilni telefon ali drugo elektronsko napravo v izpitni prostor, jo morajo 
ugasniti (tihi način delovanja ne zadošča) in spraviti na mesto, ki ga v ta namen določi 
izvajalec izpita v centru/izpitni nadzornik IBLCE. [Pomembno obvestilo: Izvajalci izpita v 
centru/izpitni nadzorniki IBLCE in IBLCE ne odgovarjajo za osebne stvari kandidatov.]  
 
Med izpitom ni dovoljeno govorjenje z drugimi kandidati. Na vprašanja v povezavi s 
potekom izpita bo med uvajanjem odgovarjal izvajalec izpita v centru/izpitni nadzornik 
IBLCE. Vprašanja, ki se nanašajo na vsebino izpita, niso dovoljena. Izvajalci izpita v centru 

http://www.iblce.org/
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/izpitni nadzorniki IBLCE ne smejo pojasnjevati ali razlagati izpitnih vprašanj. Klepetanje 
je prepovedano in v primeru goljufanja se kandidatov izpit posledično ne bo ocenjeval ali se 
mu odvzame certifikat, skladno s pravili in postopki IBLCE oz. pravnimi sredstvi zoper 
kandidata, vključno s kazenskim pregonom.  
 

 

 

 

 
 
Pomembno obvestilo: Kandidati bodo ob prihodu v izpitni center pozvani, da naj 
spoštujejo prepise izpitnega centra. Če kandidat ne bo spoštoval teh predpisov, bo morda 
moral zapustiti izpit in izgubil pravico do povračila vplačane prijavnine, vključno z 
razveljavitvijo izpitnih rezultatov oziroma vložitvijo civilne tožbe ali kazenske ovadbe. 
 
Izpit se bo izvajal v obliki izpita z vprašanji izbirnega tipa. Kandidat bo videl in reševal 
vprašanja na računalniku. 
 

XIV. Obvestilo o izpitnih rezultatih 
 
Uradni rezultati bodo poslani dva do tri mesece po izpitu. Kandidati, ki bodo uspešno 
opravili izpit, bodo hkrati z izpitnim poročilom prejeli certifikat IBCLC. IBLCE po izpitu 
zaradi varovanja izpitne vsebine ne odgovarja na posamezna vprašanja.  
 

XV. Politika zahtev za ročno točkovanje 
 
Če je bil izpit opravljen pisno, točkovanje IBLCE izpita poteka na podlagi optičnega 
skeniranja kandidatovega lista z odgovori. Če je bil izpit opravljen računalniški, bodo 
kandidatovi odgovori ocenjeni glede na ključ z odgovori, ki ga zagotovi IBLCE. Kandidati, 
ki menijo, da njihovi izpiti niso bili ustrezno točkovani, lahko zahtevajo ročno preverjanje 
listov z njihovimi odgovori ali ponovno točkovanje njihovih računalniško vnesenih 
odgovorov. 
 
Vse zahteve za ročno točkovanje morajo biti predložene v roku 30 dni od datuma 
objave izpitnih rezultatov. Zahtevek za ročno točkovanje je na voljo na spletni strani 
IBLCE. 
 
Vložitev Zahtevka za ročno točkovanje ni brezplačna. Pristojbina bo povrnjena, če se 
izkaže, da so bili kandidatovi odgovori nepravilno točkovani. 
 
 
 

 
Poleg tega po izpitu ne sme z nikomer razpravljati o izpitnih vprašanjih, niti z ostalimi 
udeleženci izpita, kot je navedeno v Pravilih zaupnosti v tem priročniku.  

 

http://www.iblce.org/
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XVI. Pravila glede pritožb zoper rezultat izpita 
 
IBLCE bo preučil pritožbe kandidatov glede negativnih rezultatov izpita. Pritožba se lahko 
poda iz naslednjih razlogov: (1) domnevno neustrezno ocenjevanje izpita ali (2) moteči 
dejavniki med izvajanjem izpita, ki so dovolj resni, da povzročijo motnjo pri opravljanju 
izpita oz. druge nepravilnosti. Pritožbe, ki NE bodo obravnavane: (1) želja po opredelitvi 
rezultata in (2) pregled ali individualni deli izpita ali (3) testiranje veljavnosti vsebine. Vse 
pritožbe zoper rezultat izpita naj bodo čim natančnejše in vključujejo podroben opis osnove 
za pritožbo. 
 
Ta postopek sprožite z oddajo obrazca pritožbe na rezultate izpita. Vse pritožbe zoper 
rezultat izpita je treba vložiti v 30 dneh od datuma odpošiljanja rezultatov izpita. 
 
Pri obravnavi pritožbe IBLCE upošteva oddani obrazec za pritožbo in spremne dokumente, 
ki jih kandidat priloži k pritožbi, ter ustrezne dodatne informacije. S podpisom obrazca za 
pritožbo se kandidat strinja, da je odločitev Komisije za pritožbe IBLCE dokončna. 
 
Ugodno rešena pritožba ima za posledico le preložitev vplačane prijavnine na prihodnji 
izpit, ki se uredi z ustreznim nadaljnjim obvestilom. 
 
 

XVII. Pravila glede ponovnega opravljanja izpita 
 
Število ponovnih pristopov k izpitu IBCLC za neuspešne kandidate ni omejeno. Kandidati, 
ki bodo ponovno opravljali izpit, naj natančno pregledajo analizo izpitnih točk in razmislijo 
o poglobljenem učenje na tistih področjih, pri katerih so bili neuspešni. Za ponovno 
opravljanje izpita mora kandidat izpolnjevati vse zahteve, ki so potrebne za pristop k izpitu, 
oddati prijavnico za zadevni izpit in plačati pristopnino k izpitu. Pravila glede ponovnega 
opravljanja izpita sledijo logiki, da se kandidati pred ponovnim opravljanjem izpita lotijo 
področij, s katerimi prej niso bili dovolj seznanjeni. 
 
Če kandidat ne opravi izpita IBCLC, ima pravico do 50-odstotnega popusta na prijavnino za 
ponovno opravljanje izpita pri naslednjih treh poskusih ali v naslednjih treh letih po prvem 
neuspelem poskusu. Pravico do popusta pri prijavnini imajo kandidati za pridobitev 
certifikata in kandidati za obnovitev certifikata. 
 
 

XVIII. Register IBCLC 
 
IBLCE si pridržuje pravico objaviti imena trenutnih svetovalcev IBCLC. Register je 
dostopen na spletni strani IBLCE. 

http://www.iblce.org/
https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/07/2020_July_16_DOC_exam-outcome-appeals-form_ENGLISH_FINAL_SLOVENIAN1.pdf
https://iblce.org/public-registry/
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XIX. Nediskriminacijska pravila 
 

IBLCE pri svojih dejavnostih in poslovanju oseb ne diskriminira glede na njihovo raso, 
barvo kože, vero, ločino, spol, spolno identiteto in usmerjenost, etično pripadnost, starost, 
narodnost, poreklo, politično prepričanje, invalidnost, zakonski stan, geografsko lokacijo ali 
socialno-ekonomski status oziroma na nobeni drugi osnovi, kar prepovedujejo zakoni 
Združenih držav Amerike ali zvezne države Virginije. IBLCE se zavezuje k zagotavljanju 
vključujočega in gostoljubnega okolja za vse člane skupnosti IBLCE ter vse, ki se želijo 
skupnosti IBLCE priključiti.  
 
XX. Uporaba blagovne znamke IBCLC 

Mednarodna izpitna komisija za svetovalce za laktacijo (»IBLCE«) je lastnica določenih 
nazivov, blagovnih znamk in logotipov, vključno s certifikacijskimi znamkami International 
Board Certified Lactation Consultant (mednarodni certificirani svetovalec za laktacijo) in 
logotipom IBCLC (»znamke«). Znamke lahko uporabljajo samo osebe, ki izpolnjujejo 
zahteve IBLCE, so uspešno opravile izpit IBLCE ali obnovile certifikat IBCLC. Uporaba 
znamk je dovoljena izključno v skladu z dokumentom Pravilnik o uporabi blagovne znamke 
IBCLC in splošnimi pogoji, ki so objavljeni na spletni strani IBLCE. 
 
 

XXI. Kontrolni seznam načinov prijave pri naključnem 
preverjanju 

 

 
Kontrolni seznam v nadaljevanju povzema zahteve in dokumente, ki jih boste potrebovali v 
primeru preverjanja prijave.  

 
A. 1. način prijave: Priznani zdravstveni poklici in priznani 

svetovalci za podporo pri dojenju  
 

� Predmeti na področju zdravstvenih ved: opravljenih vseh 14 zahtevanih predmetov. 
o Posamezniki, ki imajo izobrazbo na področju priznanih zdravstvenih 

poklicev lahko priložijo kopijo njihove licence, registracije, diplome ali 
spričevala kot dokaz, da so opravili vseh 14 predmetov. 

o Posamezniki, ki nimajo zdravstvene izobrazbe, lahko priložijo 
kopije potrdil in spričeval, ki dokazujejo, da so opravili vseh 14 
tečajev. 

� Tečaj iz laktacije in svetovanja dojenja: opravljeno 95-urno izobraževanje. 

http://www.iblce.org/
https://iblce.org/wp-content/uploads/2021/08/2021_IBLCE-Trademark-Policy_FINAL_SLOVENIAN.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2021/08/2021_IBLCE-Trademark-Policy_FINAL_SLOVENIAN.pdf
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o Lahko priložijo potrdilo ali spričevalo o opravljenem 95-urnem 
izobraževanju, 

• vključno z izobraževanjem na področju komuniciranja: opravljenih 
pet (5) ur izobraževanja. 

� Klinična praksa na področju laktacije: opravljenih najmanj 1.000 ur. 
o Navedite informacije o številu ur in časovnem okviru ter okoliščinah, v 

katerih ste pridobili ure kliničnih izkušenj. Kandidati lahko na spletni 
strani izpolnijo Računalo ur klinične prakse na področju laktacije kot 
dokazilo o urah klinične prakse. 

 
 

B. 2. način prijave: Akreditirani študijski programi za 
laktacijo  

 
� Predmeti na področju zdravstvenih ved: opravljenih vseh 14 zahtevanih predmetov. 

o Posamezniki, ki imajo izobrazbo na področju priznanih zdravstvenih 
poklicev lahko priložijo kopijo njihove licence, registracije, diplome ali 
spričevala kot dokaz, da so opravili vseh 14 predmetov. 

o Posamezniki, ki nimajo zdravstvene izobrazbe, lahko priložijo 
kopije potrdil in spričeval, ki dokazujejo, da so opravili vseh 14 
tečajev. 

� Zaključen akreditiran študijski program s področja laktacije (posebej naveden na 
spletni strani akreditacijskega organa kot priznan program drugega načina prijave), ki v 
učnem načrtu obsega naslednje: 

o 95-urno izobraževanje na področju laktacije, 
• vključno z izobraževanjem na področju komuniciranja: opravljenih pet (5) 

ur izobraževanja, 
o 300 ur kliničnih izkušenj na področju laktacije pod nadzorom mentorja. 

� Kopija spričevala, potrdila ali pisma predstojnika študijskega programa s področja 
laktacije, ki lahko potrdi diplomiranje na študijskem programu. 

 

C. 3. način prijave: Pod mentorstvom svetovalca IBCLC 
 

� Odobren načrt za 3. način prijave s strani IBLCE. 
� Predmeti na področju zdravstvenih ved: opravljenih vseh 14 zahtevanih predmetov. 

o Posamezniki, ki imajo izobrazbo na področju priznanih zdravstvenih 
poklicev lahko priložijo kopijo njihove licence, registracije, diplome ali 
spričevala kot dokaz, da so opravili vseh 14 predmetov. 

o Posamezniki, ki nimajo zdravstvene izobrazbe, lahko priložijo 

http://www.iblce.org/
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kopije potrdil in spričeval, ki dokazujejo, da so opravili vseh 14 
tečajev. 

� Tečaj iz laktacije in svetovanja dojenja: opravljeno 95-urno izobraževanje. 
o Lahko priložijo potrdilo ali spričevalo o opravljenem 95-urnem 

izobraževanju, 

• vključno z izobraževanjem na področju komuniciranja: opravljenih 
pet (5) ur izobraževanja. 

� Klinična praksa na področju laktacije: opravljenih najmanj 500 ur pod 
nadzorom mentorja, kot je opredeljeno v načrtu za 3. način prijave. 

o Navedite informacije o številu ur in časovnem okviru ter okoliščinah, v 
katerih ste pridobili ure kliničnih izkušenj. Kandidati lahko uporabijo 
dnevnike in seznam ur, ki so na voljo v Priročniku za načrtovanje 
3. načina prijave. 

 
XXII. Junij 2022 posodobljene začasne smernice za uporabo 

tehnologije zaradi izpolnjevanja zahtev glede klinične prakse 
pri 1., 2. in 3. načinu prijave 

 
A. Ustrezna izhodišča  

 
Mednarodna izpitna komisija za svetovalce za laktacijo (International Board of Lactation 
Consultant Examiners®, IBLCE®) je predhodno objavila Svetovalno mnenje o 
telezdravju, ki obravnava nudenje storitev svetovanja o laktaciji uporabnikom v skladu s 
smernicami za delo svetovalcev IBCLC®, ki vključujejo Obseg dejavnosti mednarodno 
certificiranih svetovalcev za laktacijo (IBCLC®) (javno objavljen in veljaven od 12. 12. 
2018), Kodeks profesionalnega ravnanja mednarodno certificiranih svetovalcev za 
laktacijo (IBCLC) (veljaven od 1. 11. 2011 in posodobljen septembra 2015) in Klinične 
kompetence za delo mednarodno certificiranih svetovalcev za laktacijo (IBCLC) (javno 
objavljene in veljavne od 12. 12. 2018). 
 
IBLCE je 17. 4. 2020 iz več razlogov, vključno z dostopnostjo, vendar najbolj zaradi 
pandemije covida-19 izdal Začasne smernice za uporabo tehnologije zaradi izpolnjevanja 
zahtev glede klinične prakse pri 1. in 2. načinu prijave. Te začasne smernice so bile 
namenjene razjasnitvi in obveščanju deležnikov IBLCE glede tehnologije, ki jo lahko 
uporabljajo za izpolnitev zahtev IBCLC glede klinične prakse na področju laktacije v 
skladu s 1. načinom prijave (priznan zdravstveni poklic ali priznana organizacija za 
svetovanje in podporo pri dojenju) in 2. načinom prijave (akreditirani študijski programi 
na področju laktacije). IBLCE je takrat napovedal, da bo podobne informacije pravočasno 
objavil tudi glede 3. načina prijave (pod mentorstvom svetovalca IBCLC). 
 

http://www.iblce.org/
https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/slovenian-2/


Avtorsko zaščiteno © 2019–2022, International Board of Lactation Consultant Examiners. Vse pravice pridržane. 

Priročnik za kandidate www.iblce.org 
 Posodobljeno avgust 2022 

 

  
25 

 

IBLCE je zato dne 14. 5. 2020 izdal te Posodobljene začasne smernice za uporabo 
tehnologije zaradiizpolnjevanja zahtev glede klinične prakse pri 1., 2. in 3. načinu prijave, ki 
razveljavljajo in nadomeščajo prejšnje začasne smernice, izdane 17. 4. 2020. Tej 
posodobljeni različici so dodane smernice za 3. način prijave. IBLCE je 6. 10. 2020 dodatno 
podaljšal časovni okvir za uporabo teh Posodobljenih začasnih smernic do 30. 9. 2021, ki 
takrat niso prinesle nobenih vsebinskih sprememb. Po nadaljnjem pregledu in zaradi trajnih 
učinkov pandemije covida-19 je IBLCE je še podaljšal časovni okvir teh Začasnih smernic do 
30. 9. 2022 ter jim dodal referenčni seznam (Priloga A) kot Posodobljene začasne smernice – 
avgust 2021. Junija 2022 je IBLCE dodatno podaljšal časovni okvir za te začasne smernice 
do 30. septembra 2023, pri čemer trenutno ni prišlo do bistvenih sprememb. 

 
B. Ključne uvodne opombe 

 
1. Spoštovanje svetovalnega mnenja IBLCE o telezdravju 

 
Kandidati, ki želijo izpolniti zahteve IBCLC prek 1., 2. ali 3. načina prijave, ter vsi, ki 
zagotavljajo nadzor klinične prakse, naj skrbno preučijo in upoštevajo Svetovalno mnenje o 
telezdravju IBLCE. V tem mnenju so podane pomembne informacije, ki zadevajo uporabo 
tehnologije v povezavi s klinično prakso IBCLC na področju laktacije prek 1., 2. in 3. 
načina prijave. Svetovalci IBCLC, ki zagotavljajo klinični nadzor, morajo spoštovati tako 
zakonodajo, ki se nanaša na njihov poklic kot tudi ustrezne smernice za delo svetovalcev 
IBCLC, ki vključujejo Obseg dejavnosti mednarodno certificiranih svetovalcev za 
laktacijo (IBCLC®) (javno objavljen in veljaven od 12. 12. 2018), Kodeks profesionalnega 
ravnanja mednarodno certificiranih svetovalcev za laktacijo (IBCLC) (veljaven od 1. 11. 
2011 in posodobljen septembra 2015) in Klinične kompetence za delo mednarodno 
certificiranih svetovalcev za laktacijo (IBCLC) (javno objavljene in veljavne od 12. 12. 
2018). 
 
V svetovalnem mnenju je tudi pojasnjeno, da naj svetovalec IBCLC predvsem upošteva, 
na kakšen način je njegovo nudenje storitev svetovanja na področju laktacije prek 
telezdravja usklajeno s ključnimi določbami omenjenih dokumentov s smernicami za delo, 
ki vključujejo zasebnost, varnost, ocenjevanje, izkazovanje in vrednotenje ustreznih tehnik, 
zagotavljanje na dokazih osnovanih informacij strankam ter primerno sodelovanje z 
drugimi ponudniki zdravstvenih storitev ali napotitev k njim. Poseben poudarek je na 
načelu 3.2 Kodeksa profesionalnega ravnanja, po katerem je potrebno vnaprejšnje pisno 
soglasje doječega starša pred fotografiranjem ali snemanjem (zvočnega ali videoposnetka) 
tega starša ali otroka. 
 
Informacije, ki so podane v Svetovalnem mnenju o telezdravju, veljajo tudi za klinični nadzor 
svetovalcev IBCLC ter vse, ki si prizadevajo za pridobitev certifikata IBCLC prek 1., 2. in 3. 
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načina prijave1, in je vključeno v ta dokument z začasnimi smernicami kot referenca. 
 

2. Uporaba tehnologije pri kliničnem nadzoru 
 

Tehnologija se lahko uporablja v okviru kliničnega nadzora in je še posebej pomembna 
zaradi skrbi za javno zdravje, s katerimi se sooča ves svet, pa tudi zaradi težav z 
dostopnostjo. 
 
Toda pri uporabi tehnologije v sklopu kliničnega nadzora so potrebni okrepljena 
komunikacija, dodatno načrtovanje in posvečanje pozornosti tehnološkim in 
administrativnim podrobnostim ter dobro razumevanje zakonskih zahtev, ne le v enem, 
temveč v dveh krajih in torej morebiti v dveh sodnih pristojnostih. Med ključnimi 
pomisleki so varnost, zlasti varnost tehnoloških platform, zasebnost, ki zajema 
občutljive zdravstvene podatke, in natančna prostovoljna privolitev po poučitvi. Vsi, ki 
pri kliničnem nadzoru uporabljajo tehnologijo, morajo skrbno preučiti zanesljivost 
morebitnih platform. Pred uporabo tehnologije morajo vse stranke, ki uporabljajo 
platformo, imeti osnovno do srednje poznavanje te platforme. Poleg tega je treba 
klinični nadzor temeljito zastaviti in načrtovati, da je zasnovan na način, ki omogoča 
pridobivanje realističnih kliničnih izkušenj. 
 
Če želite pri zagotavljanju kliničnega nadzora uporabljati tehnologijo, vendar s tovrstnim 
nadzorom še nimate izkušenj, se udeležujte usposabljanj in samostojno preučite ta pristop, 
da boste lahko suvereno in kompetentno zagotavljali učinkovit klinični nadzor, podobno 
kot bi ga osebno. IBLCE je sestavil referenčni seznam strokovno ocenjenih člankov na 
temo telezdravja v zdravstveni dejavnosti, ki ga najdete v Prilogi A. 

 
 

3. Razmerje med začasnimi smernicami IBLCE ter 1., 2. in 3. načinom prijave 
 

Poudariti moramo, da ta dokument obstoječih zahtev za izpolnjevanje pogojev IBLCE glede 
klinične prakse pri 1., 2. in 3. načinu prijave bistveno ne spreminja, vendar zgolj podaja 
informacije o tem, na kakšen način lahko uporabite tehnologijo za izpolnitev kliničnih 

 
 

1 IBLCE ne odgovarja za posamezna izobraževanja, opravljanje poklica, poklicne oziroma pogodbene 
pogoje ali razmere svetovalcev IBCLC, kar med drugim vključuje kakršne koli pravne ali druge pogoje 
iz katerega koli poslovnega razmerja med bodočim svetovalcem IBCLC in posamezno izobraževalno 
ustanovo ali kliničnim nadzornikom. Posamezni svetovalci IBCLC in kandidati so v celoti odgovorni za 
vsa dejanja in odločitve, tako pravne, zdravstvene kot tudi finančne, in komisija IBLCE, njeni 
funkcionarji, direktorji, zaposleni, vsebinski strokovnjaki ali drugi zastopniki niso pristojni ali 
odgovorni za kakršne koli izgube ali škodo, ki izhaja iz tovrstnih dejanj ali odločitev. Vse odločitve v 
zvezi z izpolnjevanjem pogojev, kandidiranjem in certificiranjem, ki jih sprejme IBLCE, temeljijo na 
veljavnih pogojih in zahtevah, ki jih IBLCE navaja v objavljenem gradivu in na spletni strani IBLCE v 
skladu z veljavnimi politikami in postopki IBLCE. 
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pogojev pri 1., 2. in 3. načinu prijave IBLCE. 
 
 

4. Razmerje med začasnimi smernicami IBLCE in Priročnikom za kandidate 
IBCLC (posodobljenim marca 2022) 

 
Bistveno je, da IBLCE zaradi kriznih okoliščin, povezanih s trenutno globalno 
pandemijo, ne more na hitro urediti ter prevesti celotnega Priročnika za kandidate 
IBCLC in spletne strani v šestnajstih jezikih, da bi ju uskladil s tem dokumentom z 
začasnimi smernicami. Zato začasne smernice berite vzporedno s Priročnikom za 
kandidate, in v kolikor se informacije v Priročniku za kandidate ne ujemajo s smernicami v 
tem dokumentu ali niso omenjene, veljajo te začasne smernice. 
 
 
 
Skrbno je treba upoštevati tudi dejstvo, da so to zgolj začasne smernice. Zaradi nadaljnjega 
vpliva pandemije covida-19 se uporaba teh Začasnih smernic, sicer napovedana do 
30. 9. 2022, podaljša do 30. 9. 2023. IBLCE bo še naprej spremljal pandemijo covida-19 in 
morebitne novosti objavil v letu 2023. 
 

 
C. Načini prijave za izpolnjevanje zahtev IBCLC  

 
Kot smo že omenili, je naziv mednarodno certificirani svetovalci za laktacijo (IBCLC) 
mogoče pridobiti na tri načine. Opozoriti je treba, da trenutne zahteve za svetovalce IBCLC 
že predvidevajo uporabo tehnologije za izpolnitev zahtev IBCLC na več načinov. Številni 
kandidati, ki želijo pridobiti naziv IBCLC z enim od treh načinov prijave, so na primer že 
opravili trenutno zahtevano 95-urno izobraževanje na področju laktacije, kar od leta 2021 
vključuje dodatnih pet ur izobraževanja s poudarkom na komunikacijskih veščinah, s 
spletnim izobraževanjem. 
 
Zato se ta dokument s trenutnimi smernicami nanaša izključno na načine, kako lahko 
izpolnite zahteve glede klinične prakse pri 1., 2. in 3. načinu prijave. 
 

D. Začasne smernice  
 

1. način prijave in uporaba tehnologije pri klinični praksi na področju laktacije 
 
1. način prijave določa, da morajo kandidati opravljati priznan zdravstveni poklic ali nuditi 
podporo pri dojenju pri priznani organizaciji za svetovanje in podporo pri dojenju ter opraviti 
najmanj 1000 ur klinične prakse na področju laktacije v ustrezno nadzorovanem okolju v 
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zadnjih petih letih pred prijavo na izpit. Ure klinične prakse pri 1. načinu prijave omogočajo 
uporabo tehnologije na naslednje načine: 

 
• Klinično prakso morate pridobiti v ustrezno nadzorovanem okolju, pri čemer ni 

nujno, da je nadzor prakse neposreden (to je dodatno opredeljeno v Priročniku 
za kandidate IBLCE na strani 8). Če ustrezno nadzorovano okolje podpira 
uporabo telezdravja ali drugih tehnologij za nudenje oskrbe pri dojenju in na 
področju laktacije, potem je to primeren način za opravljanje teh ur klinične 
prakse.  

 
• Svetovalci za podporo pri dojenju, ki so v priznani organizaciji za 

svetovanje in podporo pri dojenju, morajo ure klinične prakse opraviti 
v porodnem okolju, kjer so izpolnjena merila, ki jih podaja IBLCE, in 
lahko vključujejo telezdravje ali uporabo drugih tehnologij kot 
možnost za zagotavljanje storitev. Akreditirani svetovalci za podporo 
pri dojenju, ki delujejo kot prostovoljci in za pridobitev zahtevanih 
1000 ur klinične prakse uporabljajo pavšalni izračun, lahko v pavšalni 
izračun 500 ur na 12 mesecev štejejo vse vrste podpore pri dojenju. 
Pavšalni izračun 250 ur na 12 mesecev za pomoč po telefonu in/ali 
prek spleta se poveča na 500 ur na 12 mesecev. Upoštevajte, da bo 
treba z dnem 1. 1. 2022 ure klinične prakse pridobivati po urah, 
možnost pavšalnih ur pa ne bo več na voljo. 

 
2. način prijave in uporaba tehnologije za neposreden nadzor klinične prakse na 
področju laktacije 

 
Študentje v programih pri 2. načinu prijave lahko prek tehnoloških platform pridobijo 100 % 
od minimalno 300 ur kliničnih izkušenj na področju laktacije pod neposrednim nadzorom. 

 
3. način prijave in uporaba tehnologije za neposreden nadzor klinične prakse na 
področju laktacije 

 
Kandidati v programih mentorstva pri 3. načinu prijave lahko pridobijo 100 % od minimalno 
500 ur klinične prakse na področju laktacije pod neposrednim nadzorom prek varnih 
tehnoloških platform. 

 
Priloga A: Referenčni seznam IBLCE za Posodobljene 
začasne smernice za uporabo tehnologije zaradi 
izpolnjevanja zahtev glede klinične prakse pri 1., 2. in 
3. načinu prijave 
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XXIII. Cenik storitev za leto 2022  
 
 

A. Prijavnine za pristop k izpitu IBLCE v letu 2022 za države 
prve skupine 

 
 
Skupina 
1 

Andora, Aruba, Avstralija, Avstrija, Bahami, Bahrajn, Belgija, Bermudi, Sultanat 
Brunej, Kanada, Kajmanski otoki, Hrvaška, Ciper, Curaçao, Češka republika, Čile, 
Danska, Estonija, Falklandski otoki, Finska, Francija, Nemčija, Gibraltar, Grčija, 
Grenlandija, Gvadelup, Guam, Hongkong, Madžarska, Islandija, Irska, Izrael, 
Italija, Japonska, Kazahstan, Kuvajt, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, 
Macau, Malezija, Malta, Martinik, Monako, Nizozemska, Nova Kaledonija, Nova 
Zelandija, Norveška, Oman, Panama, Poljska, Portugalska, Portoriko, Katar, 
Reunion, Romunija, Ruska federacija, San Marino, Saudova Arabija, Sejšeli, 
Singapur, Slovaška, Slovenija, Južna Koreja, Španija, Sveti Krištof in Nevis, Sveti 
Martin, Švedska, Švica, Tajvan, Trinidad in Tobago, Turčija, Združeni arabski 
emirati, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Združene države 
Amerike, Britanski Deviški otoki, Ameriški Deviški otoki.  
 

* Če vaše države ni na seznamu, pišite IBLCE na naslov iblce@iblce.org.  
 
 

Valuta Prijavnina za prvo 
opravljanje izpita/obnovitev 

pretečenega certifikata 

Cena 
ponovnega 
opravljanja 

izpita 

Oddaja načrta 
klinične prakse 

za 3. način 
prijave 

Ročno 
ocenjevanje 

izpita 

Vračilo prijavnine za 
kandidate, ki ne ustrezajo 
pogojem ali se odjavijo do 

določenega roka 

USD 660 330 100 100 330 

 
Ažurne informacije glede rokov za prijavo so objavljene na spletni strani iblce.org. 

 
 

Sistem za spletno prijavo dopušča le plačilo v ameriških dolarjih (USD), menjalni tečaj pa 
je odvisen od dneva plačila. Sistem sprejema kreditne kartice in predplačniške kreditne 
kartice.  
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B. Prijavnine za pristop k izpitu IBLCE v letu 2022 za države druge 
skupine 

 
 
 

Skupina 
2 

Albanija, Alžirija, Ameriška Samoa, Angvila, Antigva in Barbuda, Argentina, Armenija, 
Azerbajdžan, Barbados, Belorusija, Belize, Butan, Bolivija, Bosna in Hercegovina, 
Bocvana, Brazilija, Bolgarija, Kitajska, Kolumbija, Cookovi otoki, Kostarika, Dominika, 
Dominikanska republika, Ekvador, Egipt, Salvador, Ekvatorialna Gvineja, Fidži, 
Francoska Gvajana, Francoska Polinezija, Gabon, Gruzija, Grenada, Gvatemala, Gvajana, 
Indonezija, Irak, Jamajka, Jordan, Kosovo, Kraljevina Esvatini, Laos, Libanon, Libija, 
Maldivi, Mavricij, Mehika, Moldavija, Mongolija, Črna Gora, Montserat, Maroko, 
Namibija, Severni Marijanski otoki, Palav, Paragvaj, Peru, Filipini, Srbija, Južna Afrika, 
Severna Makedonija, Sveta Lucija, Sveti Martin, Sveti Vincencij in Grenadine, Surinam, 
Šrilanka, Tajska, Tunizija, Turkmenistan, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, Venezuela, 
Vietnam, Zelenortski otoki. 
 

 *Če vaše države ni na seznamu, pišite IBLCE na naslov iblce@iblce.org. 
 
 

Valuta Prijavnina za prvo 
opravljanje 

izpita/obnovitev 
pretečenega certifikata  

Cena 
ponovnega 
opravljanja 

izpita 

Oddaja načrta 
klinične prakse za 

3. način prijave 

 

Ročno 
ocenjevanje 

izpita 

 

Vračilo prijavnine za 
kandidate, ki ne ustrezajo 
pogojem ali se odjavijo do 

določenega roka 

 USD 400 200 75 90 200 

 
Ažurne informacije glede rokov za prijavo so objavljene na spletni strani iblce.org.  

 
Sistem za spletno prijavo dopušča le plačilo v ameriških dolarjih (USD), menjalni tečaj pa je odvisen 
od dneva plačila. Sistem sprejema kreditne kartice in predplačniške kreditne kartice. 
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mailto:iblce@iblce.org


Avtorsko zaščiteno © 2019–2022, International Board of Lactation Consultant Examiners. Vse pravice pridržane. 

Priročnik za kandidate www.iblce.org 
 Posodobljeno avgust 2022 

 

  
32 

 

C. Prijavnine za pristop k izpitu IBLCE v letu 2022 za države tretje 
skupine 

 
 

Skupina 
3 

Afganistan, Angola, Bangladeš, Benin, Bolivija, Burkina Faso, Burundi, Kambodža, 
Kamerun, Srednjeafriška republika, Čad, Komori, Slonokoščena obala, Vzhodni Kongo, 
Džibuti, Eritreja, Etiopija, Federativne države Mikronezije, Gambija, Gana, Gvineja, 
Gvineja Bissau, Gvajana, Haiti, Honduras, Indija, Kenija, Kiribati, Kirgizistan, Lesoto, 
Liberija, Madagaskar, Malavi, Mali, Marshallovi otoki, Mavretanija, Moldavija, 
Mozambik, Mjanmar (Burma), Nepal, Nikaragva, Niger, Nigerija, Severna Koreja, 
Pakistan, Palestina,Papuanska Nova Gvineja, Filipini, Zahodni Kongo, Ruanda, Samoa, 
Senegal, Sierra Leone, Salomonovi otoki, Somalija, Južni Sudan, Sudan, Sirija, 
Tadžikistan, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vzhodni Timor, Združena republika 
Tanzanija, Vanuatu, Zahodna Sahara, Jemen, Zambija, Zimbabve. 
 

 *Če vaše države ni na seznamu, pišite IBLCE na naslov iblce@iblce.org. 
 
 

Valuta Prijavnina za prvo 
opravljanje 

izpita/obnovitev 
pretečenega certifikata  

Cena 
ponovnega 
opravljanja 

izpita 

 

Oddaja načrta 
klinične prakse 

za 3. način 
prijave 

 

Ročno 
ocenjevanje 

izpita 

 

Vračilo prijavnine za 
kandidate, ki ne ustrezajo 
pogojem ali se odjavijo do 

določenega roka 

USD 255 127,50 50 70 127,50 

 
Ažurne informacije glede rokov za prijavo so objavljene na spletni strani iblce.org.  

 
Sistem za spletno prijavo dopušča le plačilo v ameriških dolarjih (USD), menjalni tečaj pa je odvisen 
od dneva plačila. Sistem sprejema kreditne kartice in predplačniške kreditne kartice.  
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XXIV. Podrobno kazalo IBCLC (velja do konca leta 2022) 
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XXV. Podrobno kazalo IBCLC (Velja od leta 2023) 
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