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V spomin Marijanu Marinu
11. maja 2000 smo se na ljubljanskih Žalah poslovili
od našega prijatelja in sodelavca Marijana Marina. Bil je
priznan strokovnjak s področja jamskega odvodnjavanja.
Marijan Marin se je rodil 23. marca 1929 v Zagrebu.
Kmalu po njegovem rojstvu so se starši preselili v
Maribor. Tu je obiskoval osnovno šolo in se vpisal v prvi
razred realne gimnazije. Po okupaciji Maribora se je
zaradi preganjanja okupatorja družina preselila ponovno v Zagreb, kjer je nadaljeval šolanje na realni gimnaziji in leta 1948 maturiral. Še istega leta se je vpisal na
Tehnično fakulteto v Zagrebu, rudarsko-geološke smeri.
Diplomiral je leta 1955 in je kot štipendist Rudnikov
lignita Kreka skupaj z ženo, ki je tudi diplomirala na isti
fakulteti, odšel v Tuzlo. V začetku je delal kot asistent
upravnika jame v premogovniku Lukovac. Ker se mu je
delo operativnega inženirja pri odkopavanju premoga
zdelo premalo kreativno, se je že po enem letu posvetil
problematiki odvodnjavanja peščenih plasti nad lignitnim slojem. To delo ga je popolnoma prevzelo. Z vsem srcem se je posvetil tej problematiki,
ki je bila za odkopavanje lignita v Kreki ključnega pomena. Zaradi izrednega veselja do tega
dela je hitro postal vodja službe za odvodnjavanje za celotni premogovni bazen Kreke. Pri
reševanju problematike odvodnjavanja peščenih plasti na Rudniku lignita v Kreki je sodelovala številna ekipa strokovnjakov Geotehnike iz Zagreba. Pri tem si je pridobil bogato znanje in izkušnje iz hidrogeologije in odvodnjavanja.
Kot priznanega strokovnjaka s področja jamskega odvodnjavanja, ga je vodstvo
Geološkega zavoda Ljubljana v letu 1964 povabilo, da bi pomagal pri reševanju problematike odvodnjavanja na rudniku lignita Velenje. Na Geološkem zavodu Ljubljana takrat strokovnjakov, ki bi se ukvarjali in imeli izkušnje s to problematiko, ni bilo. S prihodom inž.
Marina na Geološki zavod Ljubljana se je glede na njegove izkušnje in znanje šele pristopilo
k izdelavi kompleksne študije odvodnjavanja rudnika lignita Velenje. Skupaj s strokovnjaki
za vrtanje je sodeloval tudi pri študiji izdelave vodnjakov in piezometrov iz površine in jame.
Njegove ideje in rešitve še danes v glavnem uporabljajo pri reševanju varnega odkopavanja
premoga na rudniku.
Poleg vodenja projekta na Rudniku lignita Velenje je uspešno sodeloval tudi pri številnih
projektih za zniževanje podzemne vode v okolju gradbenih jam. Vodil je tudi raziskave premoga v severovzhodni Sloveniji in v Globokem. Žal ti projekti zaradi energetske politike niso
bili dokončani. Za njim je ostalo na Geološkem zavodu več kot sto strokovnih poročil.
Marijan je bil izredno aktiven in živahen v diskusijah, vendar je bil pri svojem delu vedno
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korekten in zanesljiv. K reševanju zapletene geološke in hidrogeološke problematike je pritegnil strokovnjake iz različnih področij geologije od paleontologov, strukturnih geologov, geofizikov in drugih. Tako nam bo ostal v spominu kot odličen strokovnjak, sodelavec in prijatelj.
Avgust Čebulj

