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HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA 

Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 

i 

HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ 

Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 
 

 

 

KLASA: 602-07/20-05/12 

URBROJ: 251-533-01-20-721 

 

 

Zagreb, 14. siječnja 2020. 
 

 

 

PREDMET: Obavijest o održavanju programa osposobljavanja za instruktore/ice šaha – 

opći dio programa  

 

 

Na temelju rješenja Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (KLASA: UP/I-602-07/18-

03/00089, URBROJ: 533-05-18-0002, od 27. travnja 2018.) Hrvatska olimpijska akademija u 

suradnji s Hrvatskim šahovskim savezom organizira PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA 

POSLOVE INSTRUKTORA/ICA ŠAHA – opći dio programa u vremenu od 19. ožujka do 

30. ožujka 2020. godine, u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora, Trg Krešimira 

Ćosića 11, 10000 ZAGREB, soba 48, južni ulaz (nasuprot Hotela Panorame). 
 

ROK PRIJAVE:   21. siječnja 2020. 

 

 

NASTAVA: Nastava započinje u četvrtak 19. ožujka 2020. u 16:00 sati u sobi 48, 

Hrvatski olimpijski odbor, Trg Krešimira Ćosića 11, 10 000 Zagreb. 

 Opći dio izvoditi će verificirani predavači u prijepodnevnim i poslijepodnevnim 

terminima kako slijedi: 

- 19. ožujka 2020. do 20 ožujka 2020., 23. ožujka do 27. ožujka 2020., te 30. 

ožujka 2020. od 16 do 19 sati 

- 21. do 22. ožujka 2020., te 28. do 29. ožujka od 9 do 12 sati. 

 

Kandidati su dužni imati pribor za pisanje i pridržavati se službenog protokola 

program osposobljavanja. 

Ostali dio nastave realizirati će se: 

 Prema dogovoru s polaznicima 
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TROŠKOVI: Školarina za program osposobljavanja za instruktora/icu šaha iznosi: 

 Od 13 – 14 polaznika = 4.800,00 kuna po polazniku 

 Od 15 – 16 polaznika = 4.300,00 kuna po polazniku 

 Od 17 – 19 polaznika = 3.800,00 kuna po polazniku 

 Od 20 – 24 polaznika = 3.300,00 kuna po polazniku 

 

Upisnina iznosi 1.500,00 kuna te se plaća prije početka programa, a ostatak školarine nakon 

definiranja konačnog broja polaznika i to u dva dijela, prvi prije početka I. specijalnosti, a drugi  

dio školarine prije početka II. dijela specijalnosti. 

 

 Iznos od 1.500,00 kuna (upisnina) potrebno je uplatiti najkasnije do 25.  

 siječnja 2020. na IBAN Hrvatske olimpijske akademije (Raiffeisenbank):  

HR7224840081104194576 (navesti ime i prezime, OIB polaznika, te svrhu: 

upisnina za  program osposobljavanja instruktora/ice šaha), a potvrdu o 

plaćanju donijeti na program osposobljavanja. 

 

NAPOMENA:  Kandidati kod upisa u program osposobljavanja trebaju donijeti dokumentaciju 

 i to prije početka programa ili pri početku programa osposobljavanja 

 (1. svjedodžbu ili diplomu, 2. rodni list, 3. domovnicu, 4. kratki životopis, 5.  

 preporuku kluba, 6. popunjenu priloženu Prijavnicu/Upisnicu za program  

 obrazovanja). 

 

KONTAKT I INFORMACIJE: 

 

1. Marina Uremović, voditelj obrazovanja HOA, e-mail: marina.uremovic@hoo.hr telefon: 

01 3650 568; 098 259 842. 

2. Velinka Katić, stručni suradnik HOA, e-mail: velinka.katic@hoo.hr;  telefon: 01 3650 

507; 099 3650 507. 

  

Dobro došli na program osposobljavanja! 
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