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Trenerski ekipi Potentie znanja ne manjka 
 

Ekipa trenerjev v Potentii dobi doktorja kinezioloških znanosti 
 
Živimo v času, kjer hiter napredek in razvoj narekujeta smernice za skoraj vsa področja 
delovanja. To dejstvo velja še posebej za športno področje, kar pa zahteva od športnih 
strokovnjakov sledenje večjemu toku novosti. Pa ne le novosti novih trendov, ampak 
predvsem novosti na področju znanosti, katerim pa se na žalost veliko kadra na področju 
športa izogiba. Posledično imamo zato mnogo neizobraženega kadra oz. nepopolno 
usposobljenih »strokovnjakov« na tem področju z vikend tečaji, površinskim znanjem in brez 
praktično-uporabnih izkušenj.  
 
Vendar obstajajo izjeme. Ena izmed izjem je trenerska ekipa Potentie. V njej so zbrani 
trenerji z diplomami s športnega področja in skupno večdesetletji praktičnih izkušenj. Po 
novem pa imajo tudi doktorja kinezoloških znanosti. Samo Masleša je na današnji dan 
uspešno zagovarjal doktorsko dizertacijo na Fakulteti za šport z naslovom: Učinek 
osemtedenskega eksperimentalnega programa vadbe na telesne značilnosti, gibalne 
sposobnosti ter znanje izbranih elementov borilnih športov pri osebah z motnjo v duševnem 
razvoju in postal doktor kinezioloških znanosti. 
 
Dr. Samo Masleša za ta dogodek v interjuju izjavi: »Borilni športi za osebe z motnjo v 
duševnem razvoju so prišli v Slovenijo ravno v naš klub. Tako da sem se že od malega s tem 
srečeval, vzpostavil stik s temi osebami in ta stvar me je od nekdaj zanimala. Kasneje sem 
kot asistent na Fakulteti za šport še bolje spoznal to področje in kot uspešen judoist sem bil 
vedno povezan z borilnimi športi, tako da se mi je to zdelo logična posledica vsega, kar se mi 
je dogajalo v preteklosti.« 
 
Samo Masleša pa je bil dosedaj že dejaven na mnogo različnih področjih s sveta športa in si 
je tekom preteklih let nabral tudi druga znanja in izkušnje. Samo je med drugim nekdanji 
vrhunski športnik v judu, trener alpskega smučanja, učitelj plavanja in ima širok opus 
raziskovalnega dela. Več let je deloval kot asistent na Fakulteti za šport in kot predsednik 
trenerske komisije pri Judo zvezi Slovenije. Aktiven je bil tudi kot trener v različnih judo 
klubih, trener telesne pripravljenosti v različnih športih in osebni trener. Bil pa je tudi 
organizator mnogih športnih prireditev mednarodnega formata. 
 
Ko smo za konec dr. Samo Masleša povprašali o njegovih kariernih ciljih (raziskovalnih, 
trenerskih, organizatorskih in drugih), nam je še zaupal: »Jaz bi rad vsa ta področja združil 
pod eno streho in v kratkem nekaj svojega naredil.« Glede na njegovo energijo, znanje, 
izkušnje in zainteresiranost delovanja na različnih področjih, lahko verjamemo, da mu bo to 
tudi uspelo. 
 
 
 

Kontakt za informacije: 
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