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V spomin Mihi Marinku Šlandru
V juliju 2006 nas je potiho, po hudi bolezni zapustil
sodelavec Miha Marinko Šlander. Komajda smo kaj vedeli o tem, kako se počuti, saj je do zadnjega zanesljivo in
aktivno opravljal svoje delo.
Na Geološkem zavodu Ljubljana se je po srednji šoli
zaposlil na Oddelku za hidrogeologijo in inženirsko geologijo leta 1969. Praktično delo ga je pritegnilo bolj kot
akademski študij. V prvih letih službovanja je kot bister
človek hitro pridobival strokovno znanje, iz praktičnih
primerov kot tudi iz literature. Svoje strokovno znanje je
nenehno poglabljal in ga delil z nami.
Sodeloval je pri skoraj vseh večjih hidrogeoloških projektih v Sloveniji v zadnjih 30-tih letih. Zanimalo ga je
vse v povezavi s hidrogeologijo. Posebej uspešen je bil pri
reševanju praktičnih problemov, ukvarjal se je s tehnologijo vrtanja in tehnično izvedbo meritev in preizkusov.
Tako je bil med drugim idejni vodja razvoja prvega slovenskega elektronskega inštrumenta za meritve v vrtinah.
V okviru Geološkega zavoda Ljubljana je bil vključen v številne hidrogeološke in inženirsko
geološke projekte v Sloveniji in na ozemlju bivše Jugoslavije (Kladuša, Gračanica, Kuršumlija, Makedonija, Bar ...). Sodeloval je tudi pri hidrogeoloških raziskavah v Iranu in Burundiju.
Poskusimo našteti nekaj projektov v Sloveniji, ki jim je Miha dal največji pečat. To so
zagotovo projekti za raziskave in izkoriščanje podzemne vode v Slovenskem Primorju v
tehnološke, vodooskrbne ter balneološke namene, projekti za vodooskrbo občin Zagorje,
Trbovlje in Hrastnik, projekti za alternativno vodooskrbo mesta Maribor v Selnici, Rušah in
dolini Lobnice kakor tudi projekt možnosti izkoriščanja podzemne vode iz masiva Kobariškega Stola. Omenimo še njegov prispevek pri raziskavah za podzemno skladiščenje plina v
Sloveniji ter pri seizmični mikrorajonizaciji območja občine Bar po potresu v Črni gori. V
novejšem času ga je kot Ljubljančana zanimala tudi preskrba Ljubljane s kvalitetno pitno
vodo. Predlagal je raziskave v karbonatnih masivih Krima in pregled možnosti zajema vode v
karbonatnih kamninah pod Barjem.
Imel je jasno sliko o hidrogeoloških razmerah v Sloveniji in predlagal je več možnosti
izkoriščanja podzemne vode. Tem načrtom je posvetil precej časa in energije, saj je od prve
ideje do realizacije lahko trajalo tudi več kot deset let. Miha je ves ta čas pri svojih zamislih
vztrajal, dokler jih nismo pričeli uresničevati. Nekaj njegovih predlogov nas še vedno čaka, le
da jih bomo poskusili uresničiti brez njegove pomoči.
Pri delu na raznovrstnih projektih si je pridobil dragocene izkušnje, s katerimi nam je rad
pomagal. Poznali smo ga kot odkritosrčnega človeka z dobrim spominom in kritičnih misli.
Pogosto nam je bil svetovalec pri projektih, naš mentor. Svoje zamisli je delil z drugimi, tako
da se je za marsikatero dobro rešitev že pozabilo, da jo je prav on spodbudil. Iskreno se je

veselil vsakega uspeha tako sodelavcev kot tudi drugih, bil pa je precej kritičen do nelogično
zastavljenih projektov, ki so bili že vnaprej obsojeni na neuspeh. Še posebej ni odobraval
nepremišljenosti pri dragih projektih z globokimi vrtinami.
Miha je bil svojevrsten in radoživ človek, ki je znal gledati s srcem. Bil je univerzalni geolog
s širokim znanjem, ki je segalo čez strokovno področje hidrogeologije. Spominjamo se ga po
njegovi neusahljivi zmožnosti porajanja zamisli, ki nas še vedno navdihujejo.
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