Vesna Lešnjak, dipl. ort. in prot.
07.12.1990
Dunajska cesta 411, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija
040 807 407 • vesnalesnjak@gmail.com

IZOBRAZBA
2016-

2014-

2009 – 2014

2005 – 2009

Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor
Slovenska cesta 17,
2000 Maribor
Smer: FIZIOTERAPIJA
3.letnik dodiplomskega študija
Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem
Polje 42,
6310 Izola
Smer: APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
Absolvent magisterskega študija
Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
Zdravstvena pot 5
1000 Ljubljana
Smer ORTOTIKA IN PROTETIKA
Diplomirala sem z odliko (10) pod mentorstvom pred. Antona Brezovarja,
dipl. inž. ort. in prot., z naslovom Ortopedski čevlji po mavčnem odlitku za
bolnika s sladkorno boleznijo - manj zahtevni.
Gimnazija Šentvid Ljubljana, športni oddelek
Prušnikova ulica 98
1210 Ljubljana – Šentvid
Z opravljeno maturo sem pridobila V. stopnjo izobrazbe.

OSTALA IZOBRAŽEVANJA
22. marec 2016
Pridobitev naziva NPK (narodna poklicna klasifikacija) za maserja
Higeja d.o.o
Ptujska 19
1000 Ljubljana
13. december
2015

Tečaj klasične masaže
Higeja d.o.o
Ptujska 19
1000 Ljubljana
Izvajalec: Ivan Založnik, dipl. fizioterapevt
Tečaj je temeljil na teoretičnem in praktičnem osvajanju različnih

masažnih tehnik, ki so značilne za klasično masažo.
24. maj 2015

Tečaj kineziotaping (osnovni tečaj).
Higeja d.o.o
Ptujska 19
1000 Ljubljana
Izvajalec: Željko Radmanović, dipl. osteopat
Tečaj je temeljil na teoretičnem in praktičnem usposabljanju osnovnega
kineziotapinga.

11. maj 2013

Standardni taping (osnovni tečaj).
EDMAN d.o.o
Stjenkova 7
6000 Koper
Izvajalec: Matej Ipavec, dipl.fizioterapevt
Tečaj je temeljil na teoretičnem in praktičnem usposabljanju osnovnega
bandažiranja sklepov.

DELOVNE IZKUŠNJE
poletje (maj - Košarkarska zveza Slovenije
september)
Leskovškova 12
2017,
2018, 1000 Ljubljana
2019 Pomoč pri fizioterapevtskih storitvah in masažah med reprezentančnimi
pripravami za kadetinje na evropsko prvenstvo kot tudi na evropskem
prvenstvih divizije B za kadetinje (EP Skopije 2017, EP Podgorica 2018, EP
Sofija 2019)
maj 2018

Bolnišnica Sežana
V okviru enomesečne študijske prakse v 2.letniku se dobila vpogled v
izvajanju fizioterapije na bolnišnični ravni - vodenje skupinskih in
individualnih vadb, učenje šole hoje, izvajanje elektroterapije itd.

februar 2018

Terme Krka d. o.o
Terme Dolenjske toplice
V okviru 14 dnevne obvezne študijske prakse v 2.letniku sem samostojno
izvajala elektroterapijo in nadgradila znanja o izvajanju različnih
terapevtskih vaj, tako na individualni ravni kot tudi v skupini.

februar 2017

Terme Krka d.o.o
Terme Šmarješke toplice
V okviru 14 dnevne obvezne študijske prakse v 1.letniku, sem izvajala lažja
fizioterapevtska dela (elektroterapije) in pridobila določena znanja o
izvajanju razlicnih terapevtskih vaj

maj 2016- april Fitline Studio
2017
Ulica Jožeta Jame 12
1000 Ljubljana
Delo na recepciji fitnesa in pomoč pri masažah

2016

Rokometna zveza Slovenije
Leskovškova 9e
1000 Ljubljana
Pomoč pri fizioterapiji/masažah na prijateljskem turnirju v Švici.

Oktober 2011

Moderna ortopedija, d.o.o
Cesta vstaje 79
1211 Ljubljana – Šmartno
V okviru obvezne enomesečne študijske prakse v drugem letniku sem s
pomočjo g. Boltežarja pridobila osnovna znanja s področja protetike (od
same proizvodne protez do aplikacije).

Julij in August Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p.
Kamniška ulica 25
2010
1000 Ljubljana
V okviru obvezne enomesečne študijske prakse v prvem letniku sem v
navedeni organizaciji skrbela za otroke s posebnimi potrebami.

