Kratek opis organizacij – ŠD Ožbalt ob Dravi in ŠD Kapla
Člani Športnega društva Ožbalt in Športnega društva Kapla si že dobrih 40 let prizadevamo za ohranitev
športnih dejavnosti v Dravski dolini in na obmejnem območju med Slovenijo in Avstrijo, zato aktivno
medsebojno sodelujemo v različnih sekcijah (nogomet, kolesarstvo, tek, odbojka, borilne veščine,
smučanje).
Na letni ravni organiziramo številne dogodke, kot so: Nogometni turnirji, odbojkarski turnirji, tekaško
druženje, triatlon in kolesarski izleti, ki z uspešno promocijo vselej privabijo zadovoljivo število športnic,
športnikov in gledalcev (primer: dnevno-nočnega nogometnega turnirja na Kapli se je v letu 2017 udeležilo
18 ekip in cca. 300 gledalcev).
Društvi imata velik pomen pri angažiranju vseh generacij v delovanje za dobrobit kraja. Nismo namreč
prepoznavni zgolj po športnih aktivnostih, temveč tudi po sodelovanju z drugimi društvi in zagotavljanju
zadostnega števila prostovoljcev, ko je potrebno pomagati pri organizaciji raznih prireditev in drugih
dogodkov.
Zgledno število članov obeh društev je posledica načrtnega dela z mladimi. V okviru športnih udejstvovanj
jim nudimo navezovanje stikov, sklepanje prijateljstev z vrstniki in izoblikovanje osebnosti za nadaljnje
vodenje ter razvoj športnih društev. Predvsem pa se zavedamo, da je samo vzor mladim tisto, kar jih bo
najbolj oblikovalo v kasnejšem življenju. Zaradi tega jim skozi šport želimo prenesti osebnostne lastnosti
in vrednote ki jih trenutni šolski sistem ne zagotavlja v zadostni meri, kot na primer: sodelovanje, ekipni
duh, pogum, samostojno odločanje, ponos, kreativnost, pripadnost, poštenje in etika (fair play), veselje do
življenja, obstajajo zmage in porazi (enako kot v življenju, zatorej poznavanje situacij iz športa uspešno
prenesti v realno življenje) in drugo.
Opomba: Na razpis smo se prijavili skupaj ampak kot nosilca projekta smo navedli ŠD Ožbalt in enako
velja za zakonitega zastopnika ter kontakte. Predvidevamo, da je tako najlažje zaradi same prijave. V
samem projektu pa bomo obe društvi združili moči in smo pripravljeni za naše mlade športnike izvesti
izvrstno in enkratno športno izkušnjo v okviru projekta »Športnih uric«.

Kontaktni osebi:
ŠD Kapla – Jani Pavlič
ŠD Ožbalt o Dravi – Peter Verčko

