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Zadeva: Razpis za pridobitev certifikata kakovosti SIQ-NVO
Športna zveza Ljubljane pomemben del prizadevanj nameni pomoči društvom in klubom na
področjih, ki jim lahko zagotavljajo poslovno konkurenčnost. S tem poizkušamo slediti tudi
ciljem, ki jih opredeljuje nacionalni program športa v RS 2014-2023 na področju povečanja
kakovosti programov športnih društev.
V sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS),
v šport prvi pri nas uvajamo standard kakovosti za športna društva - certifikat SIQ-NVO, ki
temelji standardu ISO 9001:2008. V procesu pridobivanja certifikata prejmete povratne
informacije o svojem delu, nasvete, kako izboljšati sistem vodenja in učinkovitost, kako čim
bolj jasno definirati poslanstvo in določiti prioritete, izboljšati komunikacijo znotraj
organizacije, izboljšati finančno transparentnost itd. Pridobljen certifikat je dokument, s
katerim izkazujete svoje reference na različnih področjih, vsekakor pa z njim izkažete svojo
transparentnost, učinkovitost, uspešnost in tako svojim članom pokažete, da sta bila preteklo
zaupanje in podpora upravičena. Našteto vodi k boljšim storitvam, večjemu članstvu in v razvoj
organizacije.
Športna zveza Ljubljane je kot prva športna organizacija v Sloveniji, certifikat kakovosti SIQNVO pridobila 23. junija 2020. Certifikat smo obnovili in prejeli tudi v letu 2021.
Način certificiranja smo za športna društva in klube, ki so člani Športne zveze Ljubljane,
predstavili na 29. skupščini ŠZL, kasneje smo izvedli tudi predstavitveno delavnico. Zaradi
epidemioloških razmer nato s sistemom certificiranja nismo mogli nadaljevati.
S sistemom certificiranja za športna društva in klube nadaljujemo v letu 2022, zato vas vabimo,
da se vključite v pridobitev certifikata kakovosti za športna društva in klube. S tem boste med
prvimi športnimi organizacijami v Sloveniji, ki boste ta certifikat tudi pridobili. Udeležba
športnih društev na teh delavnicah je omejena na 20 društev.

Postopek pridobitve certifikata
•
•
•
•

Udeležba na delavnicah (5-krat po 4 šolske ure) na katerih boste spoznali vsebino
standarda in kako ga uvesti v vašo organizacijo,
s strani CNVOS izvedena certifikacijska presoja,
podelitev zbirnega certifikata NVO standard kakovosti za članice ŠZL,
certifikat se podaljšuje letno na osnovi certifikacijske presoje.

Datumi delavnic
Delavnice se lahko izvedejo dopoldne (9. do 12.30) ali popoldne (16.30 do 20. ure); termine
bomo določili po posvetovanju s prijavljenimi organizacijami. Iz posamezne organizacije se
lahko delavnic udeležita največ dva udeleženca.
•
•
•
•
•

15. 3. 2022: Uvod v standard kakovosti in organizacijski razvoj
17. 3. 2022: Voditeljstvo in vodenje (odgovornosti in pooblastila, strateško in letno
planiranje, spremljanje realizacije)
22. 3. 2022: Notranje in zunanje komuniciranje, zaposleni in prostovoljci (zaposlovanje
in uvajanje v delo, motiviranje)
24. 3. 2022: Vodenje virov, procesi
29. 3. 2022: Spremljanje in vrednotenje, Izboljševanje, Dokumentacija

Izvedba delavnic in pridobitev certifikata je povezana tudi z določenimi stroški, ki so odvisni
od števila prijavljenih društev. Končna cena bo znana po zaključku prijav.
Cena pridobitve zbirnega certifikata NVO standard kakovosti za članice ŠZL znaša:
•
•
•

10 udeležencev – 269,00 € + DDV
15 udeležencev – 229,00 € + DDV
20 udeležencev – 199,00 € + DDV

Prijavite se s pomočjo spletnega prijavnega obrazca, rok za prijavo pa je 4. marec 2022.
Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate na info@szlj.si ali 041 798 085.
Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.
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