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ZADEVA: Svetniško vprašanje v zvezi z Ljubljanskim maratonom – udeležba in štartnina 

 

 

Spoštovani gospod župan! 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL vam pošiljam svetniško vprašanje in vas 

naprošam za vaš odgovor. 

 

Udeležba na Ljubljanskem maratonu se vztrajno zmanjšuje. Glede na podatke, objavljene na spletni 

strani https://vw-ljubljanskimaraton.si/o-maratonu/udelezba, je leta 2017 teklo 15.441, leta 2019 

12.455, leta 2021 pa le še 4.416 tekačic in tekačev (navajam podatke za maraton, polmaraton in 10 

km, brez šolskih tekov).  

 

Da je lani udeležba padla na tretjino se lahko v veliki meri pripiše pandemiji Covid-19. Kljub temu pa 

je trend padanja udeležencev Ljubljanskega maratona že vrsto let očiten, kar je žalostno, saj je videti, 

da prireditev (tudi v mednarodnem merilu) izgublja pomen, ki ga je imela. Udeležba na Ljubljanskem 

maratonu je nenazadnje vsako leto spodbudila na tisoče ljubljanskih občanov, kot tudi prebivalcev 

drugih krajev v Sloveniji, da so redno trenirali in skrbeli za ustrezno kondicijo oz. svoje zdravje. Poleg 

tega so v velikem številu prihajali tekači iz tujine, kar je imelo pozitiven vpliv na ljubljanski turizem. 

 

V zvezi z zgoraj zapisanim me zanima, kakšno je stališče vodstva MOL. Glede na to, da se je štartnina 

letos občutno zvišala, bi to težko razumeli kot spodbudo za večjo udeležbo na Ljubljanskem maratonu. 

Prepričan sem, da bi moral biti interes MOL, da - ob tako očitnem upadanju udeležbe - z ustrezno 

podporo Ljubljanskemu maratonu ohrani štartnino nespremenjeno, oz. jo celo zniža.  

 

Skratka, zanima me: 

- Ali je želja aktualnega vodstva MOL, da se Ljubljanski maraton spremeni v tek z butično 

udeležbo in gre za odmik od dosedanje politike MOL, ki je podpirala popularizacijo teka in 

množično športno aktivnost? Če je temu tako, moram izraziti obžalovanje in razočaranje nad 

tako politiko! 

https://vw-ljubljanskimaraton.si/o-maratonu/udelezba


- Kolikšna je bila finančna podpora s strani MOL v letih 2015-2021, namenjena Ljubljanskemu 

maratonu in kakšna bo letos? 

- Kakšen je odnos MOL do upada udeležbe na Ljubljanskem maratonu in do zviševanja 

štartnine, oz. ali MOL v zvezi s tem namerava kakorkoli ukrepati? 

 

 

Lep pozdrav, 

 

 

         dr. Dragan Matić, l.r. 

  mestni svetnik 

 


