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Polona Šafarič Tepeš 

BIOGRAFIJA: 

Polona je dandanes ena izmed najbolj uspešnih in prepoznavnih 

znanstvenic v Sloveniji na področju biotehnologije. Njeno zanimanje 

za to področje se je pojavilo že v gimnaziji, kjer je za maturitetni 

predmet izbrala biotehnologijo s področja farmacije. S to projektno 

nalogo, z naslovom Utišanje gena za katepsin X v rakavi celični liniji 

U937 z metodo male interferenčne RNA, je  leta 2006 osvojila 2. 

mesto na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev srednjih šol 

Znanost mladim. V času študija je stik z medicinsko stroko gojila tako, da je, kot članica Društva 

za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni,  prostovoljno pomagala pri pripravi 

dobrodelnih akcij za javnost z namenom preventivnega preprečevanja možganske kapi. 

Sodelovala je tudi pri pripravi vsakoletnih strokovnih medicinskih srečanjih Akutna možganska 

kap in Glavobol in nevropatske bolečine. Prav tako je sodelovala pri uresničitvi mednarodne 

šole s področja ultrazvočne diagnostike v nevrologiji l. 2013 v Portorožu. Kot je pojasnila 

pozneje, je imela s tem priložnost, da vzpostavi iskrene prijateljske stike z mnogimi 

strokovnjaki s področja medicine in biotehnologije iz Slovenije, pa tudi iz tujine. Med njimi ni 

bilo nobenih ekonomskih interesov. Udeležila se je tudi vrsto drugih mednarodnih simpozijev 

s področja medicinskih znanosti, kot so: Mednarodna poletna šola Piran 2009: Stem Cells and 

Regenerative Medicine,  ISS Piran 2010: Advanced Methods in Cell Biology, mednarodni 

simpozij: Innovations and New Treatment Strategies in Hearth Failure in drugi. Tekom študija 

se je dobro spoznala z informacijsko tehnologijo. Kot je objasnila v intervjuju, obvlada  

operacijske sisteme, kot so Windows Xp, Windows 7 in 8, Andriod in iOS. Obvlada tudi delo z 

Microsoft Office, Photoshop programe za urejanje in popravljanje vseh vrst fotografij in tudi 

programe, namenjene izdelavi in urejanju vseh vrst multimedijskih podatkov in 

videoposnetkov, kot so Windows Movie Maker, iMovie in Lightworks.  

 

IZOBRAZBA:  

 V letih 2002—2006 je Polona obiskovala Tehniško gimnazijo na  Biotehniškem 

izobraževalnem centru. V intervjuju je pojasnila, da se tehniška gimnazija od splošne razlikuje 

po strokovnih predmetih, kot so mikrobiologija, laboratorijske vaje in njen maturitetni 

predmet biotehnologija.  
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 V okviru tega predmeta je  opravljala projektno delo na Fakulteti za farmacijo pri prof. dr. 

Borutu Štruklju in doc. dr. Bojanu Doljaku. Kasneje je Polona  diplomirala iz univerzitetnega 

študija Biotehnologija. Svoje raziskovalno delo je opravljala na Zavodu RS za transfuzijsko 

medicino, in sicer z naslovom  Sinergija interferona-γ in interlevkina-10 pri indukciji 

imunosupresivnega aktivacijskega stanja v dendritičnih celicah. S to diplomsko nalogo je leta 

2014 kandidirala za Krkine nagrade 2014.  

DELO:  

 Polona je pridobila skozi leta številne delovne izkušnje v različnih organizacijah. Ena 

izmed organizacij je tudi Organizacija zdravniških kongresov, v kateri je delovala med leti 

2008—2014. V tej organizaciji je sodelovala pri naslednjih strokovnih srečanjih in kongresih:  

1. Strokovno srečanje Glavobol, vrtoglavica in nevropatska bolečina (s kliničnimi primeri) 

2. Strokovno srečanje Akutna možganska kap, z več kot 300 udeležencev, obiskom ministra za 

zdravje, v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana in predstojnikov različnih klinik. 

3. Organizacija šole iz ultrazvočne diagnostike žilja glave in vratu (nevrosonologije) in 

mednarodne ESNCH šole. 

 

Danes je Polona Šafarič Tepeš študentka doktorskega študija biomedicine in raziskovalka v 

New Yorku na vodilnem inštitutu na področju molekularne biologije in genetike ter raziskuje 

genetiko pljučnega raka. Tam študira in dela zadnji dve leti. Cold Spring Harbour Laboratory je 

njen novi dom. "Na tem inštitutu so odkrivali znanstveniki, ki so dobili pozneje Nobelovo 

nagrado, takih je kar osem, med drugim Carol Greider, pa James Watson, ki je skupaj s 

Francisom Crickom odkril molekulo DNK. Watson je še vedno živ in hodimo tja na njegova 

predavanja, sicer je že malo betežen in se malo izgubi, da ga je treba preusmeriti nazaj," je 

dejala Polona. Zaveda se, da ima neverjetno priložnost posrkati znanje od najboljših. Zato je 

na ljubljanski univerzi zaprla vrata in odšla v svet. V New Yorku dela doktorat iz molekularne 

genetike raka. Raziskuje razvoj pljučnega raka pri ženskah nekadilkah. 

 

OSEBNI KARAKTER:  

 V intervjuju, ki sem ga omenila že prej, je Polona sebe in svoj značaj opisala precej 

podrobno. Po njenih besedah je zanjo delo igra na enak način, kot je lahko igra delo. V vsaki 

zadevi, ki se je loti, gre do konca. Vsako stvar želi proučiti, zaključiti in zmagati tako, da se lahko 

uspehov veseli in jih deli z vsemi sodelavci in partnerji v službi, pa tudi s tistimi, ki jih ima rada 

v zasebnem življenju.   
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ZANIMIVOSTI: 

Ker je zelo dejavna na znanstvenem področju, ki je včasih zelo stresno, ima Polona tudi 

določene hobije in interese, ki se jim posveča v prostem času.  

- JAHANJE: Ne še leto dni stara deklica, se je prvič  spogledala iz oči v oči s konjem. Ta 

občutek vzajemne pripadnosti in odgovornosti jo spremlja še danes. Do nebes in nazaj 

čuti odgovornost in skrb do teh veličastnih in ponosnih živali. Danes v celoti skrbi za 

dve islandski kobilici. Kot je izjavila, ji ni težko ob 5 uri zjutraj počistiti hlev in tolažit 

kobilico v trenutku, ko spočenja novo življenje. ˝Doživetja jahanja v rosni travi in pod 

modrim nebom se ne da opisat z nobeno besedo.˝ 

 

- ALPSKO SMUČANJE: Uspešno je  opravila tečaje in izpit za učitelja smučanja. To svoje 

znanje prenaša na mlajše generacije,  saj čuti, da je znanje nekaj, kar moramo prenašati 

iz roda v rod. 

 

- JADRANJE: Bila je članica jadralne posadke, ki je leta 2011 postala tudi uradna 

tekmovalna ekipa družbe ELAN imenovana ELAN Women sailing Team. 

 
Kasneje se je udeležila mnogih regat, nedavno pa se je preskusila tudi na poziciji 

krmarke. 

 

- PLES: Bila je  članica ene izmed najuspešnejših šol,  in sicer plesne šole Urška. Med leti 

2002 in 2006 so nekajkrat osvojile naslov državnih prvakov, Na svetovnem prvenstvu 

leta 2006 V Bremnu pa so zasedle odlično 4. mesto. Uspehi v tem športu so botrovali 

statusu vrhunskega športnika, ki ji ga je  leta 2006 podelil Olimpijski komite Slovenije.   

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiymf34kuLYAhVMZFAKHfVMDtEQjRwIBw&url=http://www.mediaspeed.net/fotografije/prikazi/248670-polona-safaric-tepes-teja-plesec-polona-palma-katarina-hrovat-in-jakica-jesih-elan-women-racing-team&psig=AOvVaw3YnnhxUt7pCra_Nx7nY5WD&ust=1516386697372354
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