
 

 
 
 
Program do-usposabljanja strokovnih delavcev v šahu 1. stopnja 
 
Usposobljeni strokovni delavci z nazivom »Šahovski mentor« se morajo za dokvalifikacijo v 
naziv Strokovni delavec 1 – športno treniranje – šah – standardni, šah – pospešeni, šah – 

hitropotezni udeležiti programa do-usposabljanja. Kandidat lahko pristopi k izpitu, če se je 
udeležil najmanj 80% obveznih vsebin (zap. št. 1-5) in najmanj 80% posebnih vsebin (zap. št. 
6-14) iz programa do-usposabljanja strokovnih delavcev v šahu 1. stopnja. 
 
Za dokvalifikacijo morajo kandidati izpolniti tudi naslednje obveznosti: 
 
- Opraviti teoretični izpit iz obveznih vsebin 

- Opraviti teoretični in praktični izpit iz posebnih vsebin 

Kandidat lahko teoretični izpit opravlja največ trikrat. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje 
3-članska komisija, ki jo sestavljajo predsednik in 2 člana. Izpit se ovrednoti z »je opravil« ali 
«ni opravil«. Kandidat mora obveznosti iz do-usposabljanja opraviti najkasneje v treh letih po 
zaključku predavanj. Če kandidat v tem roku ne zaključi obveznosti, se mora za pristop k izpitu 
ponovno vključiti v tečaj. 
 
 
Program do-usposabljanja 

zap. 
št. 

PREDMET št. 
ur 

STANDARDI ZNANJ 

1 Osnove gibanja človeka 5 • Pozna gibalne sposobnosti 

• Pozna fizikalne zakonitosti gibanja 

• Pozna osnove gibalnega nadzora in učenja 

2 Osnove športne vadbe 3 • Pozna in razume temeljne didaktične pristope 
(cilji vadbe, vsebine in metode) 

• Pozna metode in sredstva za razvoj gibalnih 
sposobnosti 

• Zna izvajati in spremljati športno vadbo skozi 

proces 

3 Osnove medicine športa 3 • Pozna osnove prve pomoči in temeljnih 
postopkov oživljanja 

• Pozna uporabo avtomatiziranega zunanjega 
defibrilatorja pri temeljnih postopkih oživljanja 

• Zna izvesti prvo pomoč pri poškodbi gibal 

• Pozna osnove preprečevanja poškodb v športu 

4 Psihosocialne osnove športa 3 • Pozna osnove razvojne psihologije (spoznavni 
razvoj, osebnostne lastnosti, motivacija) 

• Pozna osnove in pomen športne psihologije 
(vodenje, lik trenerja) 

• Prepozna družbene razsežnosti okolja, v 
katerem deluje (komunikacija, etika, doping, fair 
play, socialna inkluzija skozi šport) 

• Prepozna oblike nasilja v športu 



 

5 Odgovornost in zakonodaja v športu 2 • Pozna pravne podlage, ki urejajo področje 
športa  

• Pozna odgovornosti, ki izhajajo iz izvajanja 

procesa športne vadbe 

6 Splošna šahovska teorija 1 3 • Pozna relativno vrednost figur 

• Pozna osnovna šahovska načela 

• Pozna teorijo aktivnosti (enačba aktivnosti v 
osnovni in razširjeni obliki) 

• Pozna pomen prevzemanja in ohranjanja 
pobude v igri 

• Pozna pomen prelomnih (kritičnih) pozicij 

7 Razvojni tempo v otvoritvi 4 • Pozna pomen razvojnega tempa 

• Pozna pravila, kdaj je figura razvita 

• Zna izračunati razvojne tempe iz konkretne 

pozicije 

8 Strategija napada in obrambe 4 • Pozna strategijo napada (napad na 
neroširanega kralja, rošadni napad) 

• Pozna strategijo obrambe (načela in metode 

obrambe 

9 Šahovske otvoritve s kombinacijsko 
vsebino 

4 • Pozna posamezne otvoritve s kombinacijsko 
vsebino po 1.e4 e5 

• Pozna in razume pomen razvoja, središča in 
pobude  

• Pozna pomen izbire potez po načelu napad-

nasprotni napad. 

10 Teorija kombiniranja 4 • Pozna osnovne pojme iz teorije kombiniranja:  
kombinacija, tempo, prisila, vmesna poteza 

• Pozna osnovne kombinacijske elemente in 
kombinacijska sestava (vezava, baterija) 

• Zna uporabljati kombiniranje v praksi na osnovni 

ravni (reševanje nalog) 

11 Teoretske končnice  4 • Pozna osnovne prijeme v končnicah  

• Pozna izbrane teoretske končnice 

12 Zvrsti šaha - standardni, pospešeni in 
hitropotezni šah 1 

1 • Pozna pravila in tekmovanja v standardnem, 
pospešenem in hitropoteznem šahu 

• Pozna posebnosti načrtovanja in odločanja v 

pospešenem in hitropoteznem šahu v otvoritvi, 

srednji igri in končnici 

13 Etika v športu in protidopinška pravila 1 • Pozna vrednote športa 

• Pozna športno in šahovsko etiko 

• Pozna protidopinška pravila za šah 

14 Delovanje Šahovske zveze Slovenije 
in umeščenost v športnem prostoru 

1 • Pozna vizijo Šahovske zveze Slovenije (ŠZS) 
in njene strateške cilje 

• Pozna organiziranost ŠZS in umeščenost v 
športni prostor 

• Pozna mednarodno šahovsko organizacijo 
FIDE in povezavo s ŠZS 

• Pozna OKS-ZŠZ in povezavo s ŠZS 
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