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P O T A P L J A Š K I    K L U B   M E H U R Č E K 
www.mehurcek.com 

 
 
 

 

Začetni potapljaški tečaj 
Open Water Diver PSS 

 
 
 

Začetek tečaja:  15.6.2020 
 
 
Rok za prijave:   8.6.2020 
 
 
Kraj tečaja: 
 
Teoretični del tečaja bo potekal v klubskih prostorih v zaklonišču v Kromberku, ulica 
Vinka Vodopivca. Praktični del tečaja pa bo v bazenu v Novi Gorici ter na morju v Sv. 
Marini pri Labinu (HR). 
 
 
Kako poteka tečaj: 
 
Tečaj bo potekal v popoldanskih, oziroma večernih urah. Prvi teden bodo potekala 
predavanja (teorija), ki so popestrena z video vsebinami ter diapozitivi v slovenskem 
jeziku. Drugi teden pa bo namenjen učenju potapljaških veščin v bazenu in v morju. 
 
Za pridobitev licence PSS OWD je potrebno uspešno opraviti tako teoretični kot tudi 
praktični preizkus znanja. Po uspešno opravljenem tečaju se lahko PSS OWD 
samostojno (v paru) potaplja do globine 18m.  
 
 
Pogoji za pristop k tečaju: 
 

 Starost najmanj 15 let 
 Primerno zdravstveno stanje 
 Znanje plavanja 
 Izjava o odgovornosti, če je tečajnik mladoleten 

 
 
 

Cena tečaja je 270 €, oziroma 240 € za dijake in študente. 
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Plačilo tečaja: 
 

 Nakazilo 50 € na TRR kluba ob prijavi pred začetkom tečaja 
 Preostali del do zaključka tečaja 
 

Transakcijski račun Potapljaškega kluba Mehurček, Loke 26g, Nova Gorica, 
je odprt pri NKBM, številka 0475 0000 1701 431. Namen nakazila je OWD. 
 
 
V ceno tečaja je vključeno: 
 
 Organizacija in strokovno vodenje tečaja 
 Literatura (knjiga Open Water Diver PSS) 
 Dekompresijske tablice 
 Izposoja potapljaške opreme 
 Polnjenje zraka 
 Vstopnina za bazen 
 Potapljaška knjižica 
 Mednarodna potapljaška PSS izkaznica  
 Diploma 
 PSS nalepka 
 Članarina potapljaškemu klubu Mehurček 

 
 
Kaj potrebujete za tečaj: 
 

 Kopalke in brisačo 
 Dobro voljo! 

 
 
 

Dodatne informacije in prijave: info@mehurcek.com ali 031 380 712 (Sebastijan) 
 
 
 
OPOMBA: Tečaj bo potekal po smernicah in priporočilih NIJZ. V kolikor se stanje 
epidemije COVID-19 poslabša bo tečaj prestavljen.   


