
V spomin 

 

VERA ČOROLI, prof. biologije 
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Zahrbtna bolezen je nekaj dni po 74. rojstnem dnevu iz naših vrst iztrgala spoštovano 

kolegico Vero Čoroli, roj. Antosiewicz, upokojeno sodelavko Onkološkega inštituta 

Ljubljana (OI). 

Na biotehniški fakulteti v rojstni Ljubljani je študirala biologijo in z diplomo oktobra 

1971 dosegla naziv prof. biologije (danes ekvivalentno univ. dipl. biolog). Podpisana 

se je spominjam iz študijskega leta 1968/1969 kot prijazne demonstratorke pri vajah 

iz predmeta farmakognozija na farmacevtskem odseku FNT.  

Kolegica Vera se je 1. marca 1972 zaposlila v kliničnem laboratoriju na OI; tej 

ustanovi je ostala zvesta vso delovno dobo. Vodenje laboratorija je 1988 prevzela od 

mag. Nataše Poniž, univ. dipl. biol., in ostala na tem mestu do 2006 s prekinitvijo v 

devetdesetih letih prejšnjega stoletja. O tem so sestavljalci zbornika ob 55-letnici OI 

zabeležili, da je strokovni vodja kliničnega laboratorija specialistka interne medicine 

Bogdanka Pirc Marjanovič, dr. med. (na OI se je zaposlila 1991), organizacijski vodja 

pa Vera Čoroli, prof. biologije. V zborniku ob 60-letnici OI se zapis za klinični 

laboratorij spremeni: prva je napisana Vera Čoroli kot vodja, nato Bogdanka Pirc 

Marjanovič kot specialist internist. 

Dolgo je imel klinični laboratorij svoje prostore za rutinske urinske in hematološke 

analize v vsaki od stavb OI. Le najzahtevnejši laboratorijski postopki so potekali na 

enem mestu, npr. posebna barvanja, diferenciranje nekaterih patoloških slik periferne 

krvi, diferenciranje aspiratov kostnega mozga. Vera Čoroli in Bogdanka Pirc 

Marjanovič sta ob 60-letnici OI zapisali: »Sodelujemo v vseh kliničnih raziskavah, kjer 

je pred zdravljenjem, med njim ali po njem potrebna ocena hematološke rezerve oz. 

infiltracije kostnega mozga iz slike krvi ali kostnega mozga.« Nosilci strokovnih in 

znanstvenoraziskovalnih člankov pa so največkrat pozabili omeniti, da so se pri 

svojem delu oprli tudi na izvide kliničnega laboratorija, predvsem na hematološke 

rezultate. 

Vera Čoroli se je upokojila 4. decembra 2009, tri leta po tem, ko so se klinični 

laboratorij, biokemični laboratorij ter del laboratorija za tumorsko biologijo OI 

prostorsko in organizacijsko združili v Oddelek za laboratorijske dejavnosti v stavbi 

D4. 

 

Kolegica Vera je v prostem času redno obiskovala koncerte klasične glasbe v 

Cankarjevem domu in v Slovenski filharmoniji. Z družino je veliko dni preživela ob 

morju. Še marsikaj jo je v življenju razveseljevalo in duhovno bogatilo, a za njena 

najgloblja občutja so vedeli le izbrani prijatelji. Poklicni kolegi smo ji hvaležni za 

prijetne, s tovarištvom pretkane skupne trenutke ob strokovnih srečanjih in po njih. 



Predvsem pa se ji zahvaljujemo za nesebično, zelo preudarno pomoč, kadar je težka 

bolezen doletela koga od nas, naše sorodnike ali prijatelje. 

Spoštovano kolegico bomo ohranili v trajnem spominu. 

 

Marta Kramberger 

 

 

Zahvala: Za pomoč pri pripravi besedila se najlepše zahvaljujem kolegici mag. Barbari Možina, mag. 
farm. 
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