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Zadeva: Odgovor na vprašanje mestnega svetnika g. dr. Dragana Matića glede vprašanj v zvezi z 
udeležbo in višino štartnin na Ljubljanskem maratonu

Spoštovani, 

V nadaljevanju posredujem odgovore na vprašanja mestnega svetnika g. dr. Dragana Matića glede 
vprašanj v zvezi z udeležbo in višino štartnin na Ljubljanskem maratonu.

Upad udeležbe na tekaških prireditvah, in ne samo na Ljubljanskem maratonu, lahko pripisujemo večji 
ponudbi športno rekreativnih prireditev v drugih športih in spremembam navad, ki jih lahko med 
drugim pripišemo tudi pandemiji COVID-19. Politika MOL glede popularizacije teka in množične 
športne aktivnosti odraslih ostaja enaka. Z ukrepi, ki jih izvajamo v okviru letnega programa športa 
spodbujamo prebivalce k športni rekreaciji v vseh pojavnih oblikah športa. Samo odraslim za
aktivacijo v športno rekreacijo, sofinanciramo letno 50. izvajalcem 260 dejavnosti v vrednosti 670.000 
eurov in dodatnih 22.500 ur brezplačne uporabe športnih objektov.

Upad udeležbe je po letu 2015 enak tudi pri drugi veliki množični tekaški prireditvi Tek trojk, ki je za 
udeležence brezplačna! Zato zmanjševanje udeležbe pri Ljubljanskem maratonu nikakor ne moremo 
povezovati z zviševanjem štartnine. 

Od leta 2015, do vključno letos, je MOL za izvedbo Ljubljanskega maratona zagotavljala 200.000 
eurov proračunskih sredstev letno. Razen v letu 2020, ko je bila zaradi COVID-19 izvedena le 
virtualna izvedba Ljubljanskega maratona in je sofinanciranje MOL znašalo 35.000 eurov. 

Ljubljanski maraton se ponaša z najvišjo znamko kakovosti ELITE LABEL, ki jo organizatorjem 
maratonov podeljuje mednarodna atletska zveza. Enak znak kakovosti imata npr. maratona v Berlinu 
in Pragi. Maratoni na Dunaju, v Milanu in Benetkah nimajo tako visokega znaka kakovosti. Če bi 
želeli, da Ljubljanski maraton postane butični tudi v štartnini bi jo morali povečati iz 50 na 150 eurov, 
kolikor znaša v Berlinu ali na 105 eurov, kolikor znaša na Dunaju. 

Marko Kolenc
Sekretar - vodja oddelka
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