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Status IBCLC v pokoju 
IBCLC Retired Status (Slovenian) 

 

Iščete načine, kako bi lahko ostali povezani s skupnostjo IBCLC tudi po upokojitvi? Status 
IBCLC v pokoju je nov naziv, ki od leta 2021 dalje upokojenim svetovalcem IBCLC omogoča, 
da lahko ostanejo povezani z IBLCE in jim priznava leta opravljanja poklica svetovalca IBCLC. 

Informacije o statusu IBCLC v pokoju 

• Ta status je namenjen priznanju, predviden pa je za vse, ki ne opravljajo več poklica 
svetovalca IBCLC in se ne nameravajo vrniti k tej dejavnosti. 

• Svetovalci IBCLC v pokoju bi še naprej prejemali obvestila IBLCE in bistvene dopise. 
• Ta status pridobite za pet let z enkratnim plačilom. V teh petih letih ne smete opravljati 

poklica svetovalca IBCLC. 
• Naziv »IBCLC v pokoju« lahko uporabljate v svojem življenjepisu ali pod svojim 

imenom na vizitki, vendar ga ne smete navesti neposredno za imenom ali podpisom.  
 
Uporabite lahko na primer: 
Svoje ime 
IBCLC v pokoju 

NE pa: 
Svoje ime, IBCLC v pokoju 
 

 
• Ta morebitni petletni status ni obnovljiv. Ko enkrat pridobite status IBCLC v pokoju, ne 

morete ponovno obnoviti certifikata IBCLC ali statusa IBCLC v pokoju. 
• Status IBCLC v pokoju je namenjen svetovalcem IBCLC, ki so imeli v preteklosti 

veljaven certifikat, vendar tega nimajo več in se obvezujejo, da bodo spoštovali Kodeks 
profesionalnega ravnanja mednarodno certificiranih svetovalcev za laktacijo (IBCLC). 

• Upoštevajte, da to ne velja za IBCLC in je zunaj pristojnosti programa IBCLC, ki je 
akreditiran pri Nacionalni komisiji agencij za potrjevanje. 

• V nadaljevanju preberite, kako se lahko prijavite za ta novi status! 
 
 

http://www.iblce.org/
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Prijave za status IBCLC v pokoju  

Se morajo svetovalci IBCLC za status IBCLC v pokoju prijaviti v letu, v katerem jim bo 
certifikat potekel.  
 
Prijave za trenutne IBCLC, katerih certifikacija poteče 31. decembra letos, so zdaj odprte. 
 
Trenutni IBCLC, poiščite prijavo v razdelku »Obrazci« na vaši jezikovni strani. 
 
Prijavnine 
 
Za status IBCLC v pokoju je potrebno enkratno plačilo, ki ga plačate ob predložitvi vloge: 

• 75 USD za 1. skupino 
• 50 USD za 2. skupino 
• 25 USD za 3. skupino 
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