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Se je bilo težko odločiti, da 
prevzamete funkcijo predse-
dnika v Taekwon-do klubu 
Radovljica?
Biti predsednik nekega klu-
ba pomeni veliko dela z lju-
dmi, kjer mnenja niso ved-
no enaka. Predsedniška fun-
kcija je odgovorna, saj mora-
jo biti finance urejene. Naš 
klub je v veliki meri odvisen 
od občinskih sredstev in 
moja naloga je, da znam ta 
sredstva pravilno razporedi-
ti in da z njimi nekaj posto-
rimo. Če želimo dobiti nove 
člane, moramo imeti ustre-
zen program. Tako je moja 
vloga tudi postaviti prave 
ljudi na prava mesta. Letos 
smo v klubu naredili nekaj 
potez, ki vsem niso bile po 
godu, a so bile potrebne, da 
smo naredili korak naprej. 

Čemu kot predsednik v klu-
bu posvečate največ pozor-
nosti?
Največjo pozornost dajemo 
podmladku. Otroke želimo 
iz zgodnjih šolskih let v klu-
bu obdržati, tudi ko preseže-
jo starost 18 let. V preteklo-
sti je število članstva zelo 
nihalo. Največji osip smo 
zaznali pri prestopu iz osno-
vne v srednjo šolo. Otroke 
želimo navezati na klub. Ne 
zgolj da bi bili uspešni v tem 
športu, želimo jih pripraviti 
za življenje. Vemo, da ne 
bodo vsi najboljši, prav vsak 
pa je sposoben rasti in nap-
redka. Včasih so starši tisti, 
ki otrokom letvico postavijo 
previsoko. 

Ste zadovoljni s članstvom v 
klubu?
S članstvom smo zadovoljni. 
Na treningih je redno več kot 
štirideset članov. Klub deluje 
po načelu vsi za enega, eden 
za vse. Tri leta nazaj na Češ-
kem ni veliko manjkalo, da 
nas niso izključili s tekmova-
nja, saj smo za vsakega svo-
jega tekmovalca navijali, kot 
bi bili na nogometni tekmi. 
Vsak vsakemu privošči 
rezultat in to nam vsem veli-
ko pomeni. V takih pogojih 
je veliko lažje tekmovati. 

Je potrebno kakšno predz-
nanje, da se včlaniš v vaš 
klub?

Pogoj, da postanete član 
našega kluba, je zgolj volja, 
želja. Sam boleham za mul-
tiplo sklerozo. Preden sem 
začel trenirati taekwon-do, 
sem imel precej motoričnih 
težav s koordinacijo, z rav-
notežjem. S treningom se je 
stvar zelo izboljšala. Ob tem 
sem dobil še voljo za tek in 
hojo v hribe.

Po seljenju po telovadnicah 
imate zdaj svoj prostor v 
Verigi Lesce, ki ga odpirate 
prav na dan izida najinega 
pogovora, v petek, 13. sep-
tembra, ob 17. uri. Zagotovo 
so lastni prostori velika pri-
dobitev za klub.
Imeti svoje prostore je bila 
dolgoletna želja našega klu-
ba. Do sedaj smo treninge 
izvajali na štirih različnih 
lokacijah. Problem je bil v 
tem, da smo opremo vsesko-
zi prenašali in odnašali s tre-
ningov. Ta velik problem 
sedaj odpade. 

Kako ste prišli do lokacije v 
Verigi?
Razmišljali smo o najemu 
kredita, a stvar ni imela naj-
bolj svetle prihodnosti. Do 
prostora v Verigi smo prišli 

čisto po naključju. Predsed-
nik Nogometnega kluba 
Šobec Lesce Darko Marolt je 
naši članici Barbari Sitar 
omenil, da se oddaja prostor 
v Verigi. Prostor smo si 
ogledali, se pogovorili in 
podpisali najemno pogodbo 
za deset let. Najemnina je le 
malenkost višja kot znesek, 
ki smo ga prej plačevali za 
štiri telovadnice. Našli smo 
rešitev, in sicer bomo ure, 
ko ne bomo imeli treningov 
– naši termini bodo od 17. 
do 20. ure – oddajali drugim 
športnikom. Za zdaj bodo 
poleg taekwan-doja v naših 
prostorih potekali še trenin-
gi boksa, plesa, različne 
kondicijske vadbe in ustvar-
jalne delavnice pod vods-
tvom akademske slikarke 
Anje Tolar Tomšič. Verja-
mem, da bomo počasi zapol-
nili vse termine.

Kaj je vas pripeljalo v Taek-
won-do klub Radovljica?
Hčerko sem pripeljal v klub. 
V klubu poleg otrok trenira 
veliko staršev in rekel sem 
si, zakaj tudi sam ne bi 
nekaj naredil zase. Hitro mi 
je postalo všeč in sedaj prak-
tično ne zamudim treninga.

Kaj vam pomeni taek-
won-do?
V klubu sem okoli sedem let 
in taekwon-do mi pomeni 
res veliko. Pred tem mi 
noben borilni šport ni dišal. 
Ko sem enkrat taekwon-do 

začutil, me je popolnoma 
prevzel in postal je moj 
način življenja. 

Tudi sami tekmujete ali 
samo trenirate?
Tekmujem in grem na vse 
tekme, kamor gre klub. V 
Sloveniji sodelujemo na 
kakih treh tekmah. V tujini 
smo prisotni na petih, šestih 
tekmah. 

Tudi sami organizirate kak-
šno tekmo?
Imamo prijateljske klube. V 
Italiji v Udinah, v Avstriji v 
Celovcu in v Pulju na Hrva-
škem. Vsak od teh klubov 
enkrat letno organizira tur-
nir, ki je namenjen najmlaj-
šim članom, ki na ostalih 
turnirjih še ne sodelujejo in 
na teh štirih prijateljskih 
turnirjih začutijo, kako je 
videti prava tekma. 

Kakšne načrte, kot predsed-
nik kluba, imate za naprej?
Leta 2021 je svetovno prven-
stvo v Amsterdamu na Nizo-
zemskem. Želimo si, da bi 
na tem tekmovanju imeli 
koga od naših tekmovalcev, 
ki bi bil sposoben konkuren-
čno tekmovati. Želim si, da 
bi bila naša telovadnica v 
Verigi vseskozi polna in da 
bi klub »proizvajal« tekmo-
valce, ki bi bili uspešni v sve-
tovnem merilu. V prvi vrsti 
pa si kot predsednik želim 
finančno stabilen klub.

Način dela: vsi za 
enega, eden za vse
Robert Guštin iz Radovljice v Taekwon-do klubu Radovljica opravlja prestižno in odgovorno funkcijo 
predsednika kluba. Posebno pozornost posveča mladim, njegova skrb je tudi finančna stabilnost 
kluba. Med večjimi cilji je uspešno sodelovanje katerega od tekmovalcev na svetovnem prvenstvu,  
ki bo čez dve leti na Nizozemskem.

Robert Guštin, predsednik Taekwon-do kluba Radovljica

"Otroke želimo navezati na klub. Ne zgolj da bi 
bili uspešni v tem športu, želimo jih pripraviti 
za življenje. Vemo, da ne bodo vsi najboljši, prav 
vsak pa je sposoben rasti in napredka."

V medobčinski ligi malega nogometa so bile v lanski sezoni 
tri lige. Skupno je nastopilo 33 ekip. Letos je ena ekipa manj, 
liga pa ena več. Tako imamo štiri lige in v vsaki osem ekip. 
Odigrana sta bila že dva kroga. Pobližje si poglejmo lestvice 
po posameznih skupinah: skupina A: 1. Elmont Bled 6, 2. 
Smola 6, 3. Biser-Gostilna turist 6, 4. TVD Partizan Begunje 
3, 5. Podnart 3, 6. Ribno 0, 7. Bene 0, 8. Brezje 0; skupina B: 
1. Gorje 4, 2. Utrip 4, 3. Šmeks Vrbnje 3, 4. Kamna Gorica 3 
(1 tekma manj), 5. Lisjaki Naklo 3 (1 tekma manj), 6. Stara 
Fužina 3, 7. Calimero boys 0, 8. Hrušica-O2 Fitnes Jesenice; 
skupina C: 1. Lipce 6, 2. Gostilna in picerija Turist 6, 3. TVD 
Partizan Žirovnica 3, 4. Hom 3, 5. Podbrezje 3, 6. Lancovo 1, 
7. Sokol bar 1, 8. Cifra 0; skupina D: 1. Dvorska vas 6, 2. 
Čpinarji Ljubno 4, 3. Horeba oprema-Hraše 3, 4. Posavec 3, 
5. Mošnje Cometal 3, 6. Bartog Jesenice 3, 7. Brezje Moby 
dick 1, 8. Zvezde Gorje 0.

Mali nogomet

Štiri skupine namesto treh

V Thalgau v Avstriji je bila peta, predzadnja tekma padalcev 
za svetovni pokal v skokih na cilj. Za navdušenje med leški-
mi padalci je poskrbela Maja Sajovic, ki je z zgolj šestimi 
kazenskimi centimetri v spremenljivih in neugodnih razme-
rah stopila na najvišjo stopničko. Le centimeter je zaostala 
Nemka Gustke, za dva centimetra pa tretja Mynarova iz 
Češke. Na skupni lestvici petih tekem se je Maja prebila na 
drugo mesto. Odlična druga je bila ekipa Aeroservis Lesce, 
ki je nastopila v postavi Roman Karun, Uroš Grilc, Matej 
Bečan, Igor Primc in Maja Sajovic. Prva je bila češka ekipa 
Dukla s 55 kazenskimi centimetri. Leščani so si priskakali 56 
cm, tretja nemška ekipa Sportfördergruppe pa prav tako 56 
kazenskih centimetrov. Omeniti velja še tretje mesto Igorja 
Primca med mladinci. V članski konkurenci mu je deset 
kazenskih centimetrov prineslo deseto mesto. Zadnja tek-
ma bo konec septembra v Locarnu v Švici.

Padalstvo

Zmaga Maje Sajovic v Thalgau

Zdravstveni dom Radovljica vse občane spet vabi na tradici-
onalni preizkus hoje na dva kilometra. Pripravili ga bodo 
zadnjo soboto v septembru na ustaljeni lokaciji pred zdrav-
stvenim domom. Trasa poti je tudi tokrat speljana okoli 
Oble gorice, test pa bodo delavci zdravstvenega doma izva-
jali med 7.30 in 9. uro. "Preizkus hoje na dva kilometra je 
enostaven, natančen, varen in ponovljiv test, na katerem s 
pomočjo tako hitre hoje, kot jo zmorete, da pri tem ne ogro-
žate svojega zdravja, izmerimo vašo telesno zmogljivost. Po 
prehojeni razdalji se izmeri čas hoje ter odčita srčni utrip. 
Pred testom vam bomo izmerili tudi krvni tlak, krvni sladkor 
in holesterol," je povedala Alenka Korošec Jan. "S ponovnim 
preizkusom ugotavljamo pozitivne učinke telesne vadbe na 
telesno zmogljivost. Test lahko opravite večkrat, priporočlji-
vo je vsakih šest mesecev, in tako sledite izboljšanju svoje 
telesne zmogljivosti. Udeležba je brezplačna." Organizator-
ji udeležencem priporočajo športna oblačila in obutev. V 
primeru slabega vremena test odpade.

Konec meseca spet preizkus hoje
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